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 Kalendern	
	
Ev.	2	september	 19.00	 Klubbmöte	–	men	bara	för	

vaccinerade!	
Varje	söndag	 	9.00	 SSA-bullen	över	Sunne-

repeatern,	145.775	 	
Op.	SM4SEF Bosse	/SM4HBG	Rolf	/	

Varje	söndag	 10.00	 Lokaltrafiknät	Karlskoga	
Radioklubb.		SK4KR,	145.750								
Op.	enligt	rullande	schema:	
SM4RHU	Terje	
SM4DHP	Alf	L.	
SM4BKJ	Johnny	
SM4	RPP	Alf.H.	
(Vid	förhinder	:	vidtala	ersättare)	
	

OBS! Varje söndag kl. 20.00  SSA-bullen över Karlskoga-repeatern, 
145.750 MHz  DMR TG2410  / Op. SA3BPE Henrik 
	
Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPQ	
	

			Red:s	funderingar		

En	hälsning	till	i	Corona-tider!	Det	är	delvis	hoppfulla	tongångar	–	
ett	eventuellt	klubbmöta	är	annonserat	till	den	2	september.	Det	är	
länge	sedan	klubbmedlemmarna	träffades	nu	och	frågan	är	väl	hur	
det	ska	ordnas	i	vår	lilla	lokal.	Hur	många	som	kan	tänkas	komma	–	
och	hur	man	ska	kunna	hålla	avstånd!	Men	vi	är	inte	där	än,	vi	får	
väl	se	–	och	höras	av,	via	ett	extrablad	eller	över	nätet.		

Så,	tills	vi	hörs	och	ses	igen	–	redaktionen	önskar	sina	läsare	en	god	
radiosommar.	Skriv	lite	till	nästa	QSP,	tack!	Den	kommer	inte	
förrän	i	slutet	av	sommaren																		/Red.	SM4UKV-Karin	
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	35	år	på	banden	

 
 

Mycket snart har det gått 35 år sen jag fick min signal. Om jag 
inte minns alldeles galet dök brevet från Televerket upp i brev-
lådan den 6:e juni 1986.  
Vi, jag och SM4RPP/Alf, hoppade ganska sent under våren på 
en kurs som pågått under vintern 1985-1986. Jag tycker jag 
minns att SM4DHP/Alf var en av lärarna, men inte vem den 
andra var, kanske var det SM4YN/P-O. Jag gick andra året på 
dåvarande 4-årig teknisk linje, så matten och elläran var inte 
något problem. Det blev dock en överraskning att det kom så 
många frågor på bandplaner på kortvågen, trots att provet 
gällde dåvarande T-cert som ju inte hade något med kortvåg att 
göra. En rolig grej var att det kom ett häfte från televerket med 
kunskapskrav och där dök det upp något som hette ’ömsesidig 
induktans’! Inte ens mina gymnasielärare hade riktigt hört talas 
om det men lyckades ta reda på hur det skulle räknas på.  
Sen minns man konstiga detaljer, till exempel att jag satt långt 
fram till höger i provsalen inne hos televerket i Örebro och 
naturligtvis var SM4DF, K-G Bäcklund, provförrättare. En resa 
till ”godisbutiken” i Karlstad blev det ganska snart och en 
begagnad Yaesu FT-480 inhandlades. En ganska trevlig all-
mode mobil-rig för 2m om jag minns rätt. Tyvärr är den trasig 
sen länge och inga reservdelar finns, trots idogt letande. Kanske 
man skulle kunna... 
 
Det här var ju strax före midsommar, så något QSO hann det 
inte bli innan det bar av till Stora Blåsjön på semester, men där 
begicks premiären över Åre-repeatern med SM3GT som i alla 
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fall enligt minnet satt i en båt ute på någon sjö i närheten av 
Edsåsdalen. Han är numera SM6GT och hör av sig med jämna 
mellanrum. 
 

 
 
 Stora Blåsjön  
– utsikten mot Jorm med Åre någonstans bortom jordens krökning 
               
Från själva stugan hördes inget, utan vi åkte ett par kvällar upp 
på högsta punkten mellan Blåsjön och Jorm och körde över de 
två repeatrarna i Åre och Tärnaby. Båda ungefär 15 mil bort. 
 
Bilden på nästa sida är nuvarande stora parkeringen.  
I överkant ser man en liten väg och om jag minns rätt var det på 
den vägen vi körde undan och körde våra första QSO.  
 
(Se även inledningsbilden till kapitlet. Red.)



 6	

 
     
Mina minnen av radioklubben  
börjar faktiskt lite tidigare än så även om dessa ofta är grumliga 
och inte särskilt kompletta. För att något skall fastna i minnet 
måste det ju till något speciellt. Så en mycket tidig field-day 
minns jag av en speciell anledning. Det här måste varit bland de 
allra första åren klubben fanns. Alltså 1976 eller så, så jag var 
väl 8-9 år gammal. Vi åkte tvåtakts SAAB 96, och field-dayen 
var nånstans i skogen norr om Karlskoga. Men jag vet inte var 
och har ingen aning om vilka som var där (IHY? DHP?). Det 
enda jag egentligen minns är att vi lyckades låsa in nycklarna i 
bilen och fick hålla på en ansenlig stund innan dörren kunde 
öppnas med hjälp av en tråd som fördes in genom någon dörr-
list. 
 
Sen är klart att det finns betydligt senare minnen också. Även 
då handlar det naturligtvis om speciella saker som satt sig fast 
och sällan vet man när. Men 1993 var vi med och ordnade 
radiosamband för nordiska mästerskapen i kanot. Jag fick en 
förvarningspost på en brygga ungefär där Knappforsälven 
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rinner ut i Lonnen. Fiasko i första loppet. Alla kanotister kom 
efter den östra stranden och jag satt på den västra och hade 
ingen möjlighet att se några nummerlappar. En medhjälpare 
från arrangören fick kallas in till andra loppet och han kände 
igen alla utan att ens försöka läsa av nummerlapparna och det 
var ju nästan lika värdelöst när det skulle rapporteras till basen. 
Vilka andra var med? 
 
I oktober 1987 började vi köra VHF-tester. Det har naturligtvis 
också lett till många minnen. Till exempel om hur klabbföre 
och storm ändrades till 20 minusgrader och gnistrande norrsken 
under fyra timmar under en presenning på ett skotersläp. Eller 
när en grön man dök upp runt en kurva och tittade på oss med 
kikare. JOTA tillsammans med SM4SGC/Peter, SM4TLZ/ 
Roine och SM4IPX/Hasse ute i Knapped. RHU/Terje och jag 
åkte på SSA:s årsmöte i Täby ett år och många runt om i landet 
kanske också minns det extra årsmötet i Borås. Eller ingen 
minns väl vad det handlade om eftersom det förmodligen 
egentligen mest berodde på att två personer i styrelsen inte drog 
jämnt. Men en del av dessa förtjänar kanske en egen sida nån 
gång. 
 
Packet-radio 
I slutet på 1980-talet blev packet-radio stort också i några år. 
En klubbledarträff i Karlstad / (hösten 86?) blev min inkörs-
port. Vad jag minns var SM4KVP/Per som då jobbade på SRS 
där och demonstrerade. Det var jag, RPP och OBQ/Åke som 
var där. Åke var ju ordförande på den tiden. Ett par år senare 
hade väl trafiken på packet ökat så pass att det väl behövdes lite 
mer organisation, så det var en del möten om packet-radion på 
olika stället. Pappa och jag for till Flen vet jag och med Roine 
och några till for vi till Borlänge. Nu är packetradion verkligen 
avsomnad. Inte ens APRS som skulle bli dess “räddning” har 
väl egentligen mer än några dödsryckningar kvar. 
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QSO:n 
Redaktören har någon gång frågat efter minnesvärda QSO 
också och det har jag minst två, och båda utspelar sig i stugan i 
Stora Blåsjön. 1992 blev det av nå’n anledning inte resa över 
påskhelgen utan istället över Valborg och första maj. På kvällen 
den 30e april var vi och eldade brasa i djup snö hos Hugge och 
Mona. När vi kom hem var Oscar-13 högt på himlen och det 
var bra täckning mot USA så det blev ett nästan 30 minuter 
långt och trevligt QSO med N5BKW på telegrafi. Jag minns att 
jag beskrev vår svenska tradition med stora eldar för att 
välkomna våren och att det var meterdjup snö ute. Jim som då i 
alla fall bodde i Las Cruces i New Mexico hade säkert aldrig 
sett snö. Men det var CW sänd och mottagen med dator. 
 
Det andra minnesvärda QSO:t var också på telegrafi men körd 
för hand. Jag har inte lyckats komma fram till exakt när detta 
var. På något sätt upptäckte vi att det var skapligt norrsken men 
ingen som helst aktivitet på bandet. Troligen hörde vi några 
fyrar. Trots många försök under åren har jag aldrig lyckats lära 
mig telegrafi på ett tillfredställande sätt, så mot allt sunt förnuft 
drog jag av ett CQ m.h.a. el-buggen som var inkopplad till 
radion. Och fick omedelbart svar från OH5LK. Jussi är en 
trogen station som är körd många gånger men nu var det helt 
för hand så att säga och jag minns att jag i paniken sände fel 
lokator och att jag var helt genomsvettig efteråt. ’Huvva’ som 
dom säger där uppe, men absolut minnesvärt. 
 
Den här artikeln började egentligen som en idé om något helt 
annat men det blev den här paraden av fragmenterade 
radiominnen. Det andra får komma i ett senare nummer. Ha en 
trevlig sommar så ses vi i höst när vi alla är vaccinerade. 
 
  SM4RPQ Leif, text o bilder. 
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	Postskriptum	 	

PS	nr	1	från	Red.:	

Vad	gör	Du	i	sommar?		
Finns	möjligen	någon	stockholmsresa	inplanerad?	Får	Du	tid	
över?	
Åk	då	ut	till	Tekniska	museet!		Det	är	en	plats	där	man	lätt	
fastnar,	och	blir	man	hungrig	går	man	bara	över	till	”kanalsidan”	
och	beställer	lunch!	Och	njuter	den	ute.	
Kanal	som	kanal	med	andra	ord!	
Ett	tips.		
Vår	familj	har	förstås	varit	där	och	åker	gärna	dit.	Där	finns	alltid	
något	kul	att	titta	på.	Radioschacket	till	exempel.	Hos	SSA,	
Föreningen	Sveriges	Sändaramatörer.	Fast	det	var	stängt	när	vi	
var	där.	Dottern	i	familjen	var	alldeles	nyligen	där	och	tänkte	
knacka	på	i	museets	”radioschack”,	stationen	SK0TM	–	men	si,	
det	var	stängt.	Då	också.	Synd.	Hade	man	Corona	där	också?	

---		Så	gör	ett	besök	på	SK0TM!	Hos	Föreningen	Sveriges	
Sändaramatörer!	Kolla	bilden	dotera	tog	genom	fönstret!		

	 	 Tala	om	QSL-kort!/			Red	
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PS	2:	
	Varifrån	har	Du	Dina	första	QSO-minnen?		
Vem	fick	det	allra	första	QSO:et?		
Har	Du	några	särskilt	minnesvärda?	(	–	Fast	det	har	vi	väl	nästan	
alla!)		
Men	Du	kanske	kunde	berätta	om	det?		
Du	har	ju	hela	sommaren	på	Dej,	och	det	kommer	ju	att	regna	
ibland.		
(...	och	det	gör	det	ju	garanterat.	Etnologen	Öman	vet:	Enligt	
gammal	folktro	heter	det	att	”Ek	före	ask	ger	sommaren	slask,	
och	ask	före	ek	ger	sommaren	stek.”	Så	det	så.)	
															---	Men	om	dom	kommer	samtidigt????	
															Who	knows?	
	 	 	 /Red.	
	
	 	
Och	så	QSP	....	för	35	år	sedan	
Och	till	sist:	Det	fanns	något		
som	liknade	ett	”medlems-	
blad”	typ	A4,	i	klubben	redan		
när	det	för	35	år	sedan	dök	upp	
något	som	hette	QSP	och	som	
såg	ut	så	här.	Omslaget	var		
grönt.	Redaktör	var	SM4AMJ		
Olle	Larsson,	som	nu	sedan		
länge	har	gått	ur	tiden.	
					SK4KR	hade	 länge	en	bra	
lokal	 uppe	 under	 takåsen,	
på	 huset	 nere	 vid	 sjön	men	
2006	var	husets	saga	all	och	
revs	av	kommunen.	Då	hade	
SK4KR	hittat	ett	nytt	QTH.		
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FÖR MER INFO

RING 0325 660 660

MARIELUNDSGATAN 52

332 35 GISLAVED
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