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Kalendern	
	
Torsdag	4	nov.	 19.00	 Månadsmöte	november!!!		

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		

...	och	så	en	gång	till!	---		

Bara	att	konstatera:	Vi	lever	fortfarande	i	corona-tid	den	här	månaden	
också.	”Håll	avstånd!”		”Stå	inte	för	nära....”		gäller	idag	också,	även	om	
folk	har	börjat	slappa...-	Men	---	vi	prövar	att	återerövra	lite	av	vår	
verksamhet	framöver!	Ha	möte!	Sitta	glest	runt	bordet.	Bara	så	att	vi	
får	ses!		Och	så	har	vi	ju	ett	inarbetat	radiomönster	då	vi	kan	höras	
mellan	varven:	söndagsmorgnarna	klockan	tio	är	ju	vikta	för	att	träffa	
klubbens	medlemmar	via	ljudvågorna,	och	det	är	ju	egentligen	där	vi	
hör	hemma!	---	Det	här	numret	av	QSP	hoppas	Red.	blir	trevlig	
läsning:	vi	är	igång	igen!		Vi	ses!	Den	4	november!	/	Red	 	 .			
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	35		år	i	loggboken	
Jag har länge försökt hitta ett datorprogram för att hålla reda på 
mina och pappas loggar. Väldigt länge inser jag. Det är säkert 25 år 
som jag till och från letat runt och nog finns det många logprogram 
att välja på. Lite för många, vilket väl tyder på att ingen är riktigt 
nöjd med någon annans “hjul” utan vill uppfinna sitt eget. För mig 
som kör nästan uteslutande på VHF och uppåt är ju funktioner för 
det viktiga. Hålla reda på rutor, klara dom konstiga rapporter som 
sänds på meteorscatter, förstå skillnad på olika typer av vågutbred-
ning etc. Och eftersom jag själv jobbar med programmering 
dagarna i ända finns naturligtvis en del krav som kanske inte andra 
tänker så mycket på heller. Så trots idogt letande har inget hjul 
riktigt passat mig heller. Med andra ord har jag också fått uppfinna 
mitt eget, men det är inte tillgängligt för andra och kommer nog 
aldrig bli det heller. 
 
Eftersom det körts stundtals ganska mycket datorassisterat så har 
en hel del loggar hamnat i datorn redan tidigare. Testerna på VHF 
efter nå’n gång i mitten på 90-talet loggades direkt i bärbar dator 
och jag var noga med att spara alla såna loggar för framtiden. De 
tidigare testloggarna har jag knappat in i efterskott, och ibland har 
testloggsprogrammet fått göra tjänst mellan testerna också. Allt 
som är kört på meteorscatter har också loggats direkt i datorn fast i 
ett annat program bäst anpassat för det, likaså de få som är körda 
på kortvåg. Och sen har jag knappat in otaliga 6m-QSO i Excel för 
att kunna göra något slags statistik över det som körts på “the 
magic band”. 
 
Med det jag hittills lyckats få in vad gäller pappas och mina loggar 
från olika ställen finns nu något som är någorlunda ordnat och 
sökbart och då blev det genast roligt och framför allt möjligt att 
titta på vad som körts bland dessa över 26500 QSO! 
 
Sett per trafiksätt är det SSB som dominerat med ca 21000 QSO, 
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följt av CW med knappt 5000. Bara 7 QSO är noterade på RTTY 
vilket inte känns rätt. Endera har jag inte hittat dessa loggar eller 
gör mina program fel någonstans när loggarna läses in. Måste 
kollas. Jag har kört betydligt mer än så på SARTG-testerna. 
 
Ofta är det svårt att veta vad det är för typ av vågutbredning som 
används vid ett QSO. Är det reflex via flygplan eller bara vanlig 
tropo? Är det Aurora-E eller bara Es? I loggarna är i alla fall 770 
registrerade som Aurora, 309 körda över satellit och 331 på 
meteorscatter. Dom är väl ganska säkra. Men att ca 25000 skulle 
vara tropo är nog inte rätt då de allra flesta QSO:n på 6m är på ES 
och det har jag inte klarat att skilja på än i programmet. 
Förmodligen är ungefär 2000 körda på E-skip. 
 
78 DXCC-länder är noterade och naturligtvis är Svenskar totalt 
dominerande i landstoppen med över 19400 QSO. Därefter följer 
Danmark, Norge, England, Tyskland, Finland, Nederländerna och 
Åland. Det är hela 11 länder som bara förekommer med ett enda 
QSO var. Bland annat Kuwait, Solomonöarna, Elfenbenskusten 
och Saint Martin. 
 
Om jag räknar stationer, eller snarare signaler, istället för QSO så 
får jag ihop 3746 olika. Jag säger signaler för i vissa länder, till 
exempel Sverige, byter ju folk signal ibland. Om man flyttar till ett 
annat distrikt här i Sverige blir det ju en ny signal och i exempelvis 
Storbritannien hänger signalen ihop med licensklassen på något 
sätt så uppgraderar man licensen har man fått en ny signal. Men det 
är ju inte så lätt att hålla reda på så här i efterskott. 
 
Söker jag fram signaler med svenska prefix får jag ihop 1292 olika 
stationer. Det är nästan 10% av alla svenska radioamatörer om det 
inte vore för alla specialsignaler och klubbar.  
 
Dyker jag ner i rutskörden har vi tillsammans kört 421 rutor enligt 
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programmet. Men det finns inga diplom där totalt antal oavsett 
QTH och signal räknas. Så mer realistiskt så har SM4RPP 118 
rutor på 2m hemifrån, och jag har 110 rutor på 2m från Stugan. 
Båda dessa kvalificerar oss till VUCC-diplomet om det finns QSL 
på minst 100 vilket är mycket tveksamt. Jag har inte fått med 
särskilt mycket av QSL-korten än. 
 
Vi har kört ganska mycket Tyska stationer både på 6m och 2m och 
tyskarna har något slags kommundiplom som behöver utvärderas 
vad det lider. Dom är rätt duktiga på att skicka QSL-kort också så 
de 375 Tyska stationer som förekommer i loggarna kanske 
tillsammans kan räcka till ett DOK-diplom men det kräver mycket 
grävande i QSL-högarna efter saker som inte finns i mitt programs 
databas än. 
 
Bredvid mig här på skrivbordet ligger ytterligare några pappers-
loggar som måste knappas in. Vid en första snabbkoll såg det roligt 
ut. Det verkar bland annat finnas en del gamla Aurora-QSO som 
kan komplettera där det finns hål på Europakartan. Och sen måste 
jag fixa så det går att få ut information om vart det skall skickas 
QSL-kort. Det har varit dåligt med det under åren, så där finns en 
viss skuld. 
 
Det är onekligen roligt att gräva ner sig i gammal statistik på det 
här viset, och visst --- ibland bläddrar det förbi en tillsynes anonym 
rad som väcker minnen från något QSO som körts och som var 
speciellt. Men det klarade jag ju av i förra artikeln. 
 
   /SM4RPQ Leif 
	

	

************	
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	Om	uttryck...	

Den här bilden känner ni igen från förra numret. SM4POF på väg 
ut på sin långpromenad en söndagsmorgon, med handapparaten i 
högsta ”hugg”. Klockan är med andra ord strax efter tio på för-
middagen och det är lite festligt det där med skuggor. På original-
bilden (i förra numret) ligger skuggan rätt – men POF måste ju 
hem också, gå åt andra hållet, så jag fick ju vända på bilden i det 
här numret. Vända på honom kunde jag ju inte göra, men om jag 
vände så här ser han ju i alla fall ut att gå i riktning hemåt. Fast det 
var ju det där med skuggan... 
Jag tror läsarna vid det här laget förstår att Red. är oerhört tacksam 
för varje litet bidrag till QSP från någon av de andra medlemmar-
na i klubben! Det är lite svårt att koka soppa på en spik, även om 
man är etnolog med aldrig så akademisk utbildning. Fast ämnet 
blir ju på svenska ofta översatt med folklivsforskning, och det är 
väl det jag får ta till i det här hänseendet: Sätt att leva alltså. Dia-
lekter. Seder och bruk... Ordspråk. Ordstäv! Som det nedan. 

Alltså: Så här blir det när man kokar 
soppa på en spik. Det är i sådana 
omständligheter det känns så fint när 
man kommer ner till skrivbordet en 
morgon, sätter igång apparaturen – 
och hittar en trevlig och bra artikel 
så där alldeles utan vidare i brev-
lådan! Och det är kul när man får 
tänka till lite! – Inte bara ”soppa på 
en spik” den här gången”! Skönt! 

Så tack RPQ för den här omgången!
   

 /Red. 
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Lite	diverse	...	
Till	att	börja	med	lite	funderingar	kring	söndagarnas	nät:	först	ett	
stort	och	varmt	tack	till	Er	som	leder	klubbnätet	på	
söndagsmorgnarna,	distinkt,	tydligt,	rappt	och	kul!	Det	är	
uppskattat!	(Det	blir	mycket	tack	i	det	här	numret,	men	det	är	Ni	
värda!)	

	 	 								*	

Därnäst:	Det	är	inte	lätt	att	koka	soppa	på	en	spik,	så	det	är	viktigt	
att	vi	som	lyssnar	också	hjälper	till	med	material	till	nätet,	informa-
tion,	kul	händelser...	Och	har	ni	tänkt	på:	det	finns	nästan	alltid	ett	
tema	i	varje	söndagsnät:	gå	ut	på	promenad,	ta	ner	äpplen,	kolla	
antennerna,	kitta	fönster...	och,	självklart,	om	bra	kontakter	man	
haft	på	våglängderna...	eller	så	gruffar	man	om	att	”repeatern	inte	är	
omställd”	eller	”det	är	si	och	så	störningar...	på	den	eller	den	
frekvensen”	eller...	”Det	bara	brummar!”	eller...	ja,	med	andra	ord:	
man	har	en	go’	kontakt	med	gamla	kompisar	och	nå’n	som	lyssnar	
på	ens	funderingar	utan	större	krav!	Söndagsnäten	är	så	”go’a”!	Det	
är	ett	så	fint	kompisgäng,	där	man	kan	få	låta	som	den	man	är!		

Det	är	en	så	fin	gemenskap:	den	sträcker	sig	för	det	mesta	vida	
omkring:	en		bra	bit	in	i	Värmland,	långt	upp	i	norr	i	gränsområdet	
Värmland,	Närke,	Dalarna...,	i	öster	bort	emot	Närke.		

						 	 									*	

Och	så:	en	liten	enkät:	Hur	många	av	våra	medlemmar	hade	
handapparaten	med	sej	på	utflykt	i	somras?		Lill-semestern,	turen	
till	stugan	eller	vad	ni	vill,	men	inte	kvarglömd	hemma	i	vardags-
rummet	eller	på	köksbänken...!	Fick	ni	någon	kontakt	bortigenom?	
Nå’t	kul	eller	lite	ovanligt	att	berätta	om?	Till	exempel...	

...	skogspromenaden!	Visst	är	det	väl	flera	i	klubben	som	är	ute	och	
vandrar	i	skog	och	mark	ibland,	inte	minst	nu	i	svamptider,	och	
lyssnar	på	fågelsången	eller	andra	ljud	och	ibland	tänker:	det	här	är	
ju	rent	morse!	-	-	-	Och	har	ni	nån	gång	tänkt	på	hästens	morse	när	
han	lägger	av	ett	riktigt	gnägg	som	börjar	högt	upp	i	diskanten	och	
avslutas	en	bra	bit	ner	på	tonskalan???	Knasigt????	Ja	kanske,	men	
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lite	kul	måste	man	ju	ha,	även	om	ingen	svarar	på	ens	anrop	i	hand-
apparaten.	Fåglarnas	morse...	(Fast	dom	har	kanske	lite	svårt	att	
variera	sej...)	

En	undran:	Läser	ni	förbundets	tidning?	QTC	?	Såg	ni	den	trevliga	
inledningen	i	oktobernumret,	nr	10,	på	sidan	5,	där	den	nye	ord-
föranden	i	SSA	SM0HEV	Jens	i	en	artikel	som	bland	annat	omnämner	
digitaliseringen	av	vår	hobby	skriver	så	här:	

...”vi	hams	skall	fortsätta	leda	utvecklingen,	inte	vara	offer	för	
den	–	inte	bara	vara	en	förening	som	vårdar	det	gamla.	Det	är	så	
vi	kan	visa	vår	samhällsnytta	som	gör	att	vi	i	förlängningen	kan	
få	fortsätta	bedriva	vår	hobby.”	

Jo	men	visst,	vi	gör	ju	det,	SK4KR!	

Visst	hjälper	vi	ju	till	vid	diverse	tävlingar,	rallyn	mm	mm.!	Visst	är	
vi	efterfrågade!	I	somras	var	vi	både	i	Värmland	och	Närke!	

Och	så:	läs	om	hur	radioamatörer	engagerat	sig	för	ett	speciellt	60-
årsjubileum:	”Radio	Nord	revival”.	Visst	minns	ni	ju	Radio	Nord???!!!		

(Det	är	så	trevligt	nummer,	QTC	nr	10!)	 	

Ja,	och	så	blev	det	då	bara	en	sida	till	att	fylla.	Jag	väljer	en	bild	av	
masterna	vid	Grimeton-stationen!	Ni	kommer	säkert	att	få	både	titta	
och	läsa	mer	vad	det	lider	---	det	är	ju	en	fascinerande	plats!	Så,	vad	
hissas	i	korgen	–	folk	eller	lunchsmörgåsar	eller	kaffekorg	eller	
material	för	lagning	av	div.	mysterier	däruppe	eller	kikare	eller	???	)	

	 	 	 	/Red.	

	 	 -----------	 	

	

Till sist: Liten enkät: SM4XBC Nisse undrar hur många 
det är som kör digitalt, dvs. C4FM, D-Star och DMR. Maila 
gärna ett svar till Red. till nästa QSP i november! 
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	 	 	 												FOTO:	ASTRID	ÖMAN	

	

Grimeton.	En	hel	allé	med	master	försvinner	ut	i	bakgrunden	för	vidare	
befordran	av	signaler	långt	fjärran	ut	genom	lufthavet....	Tanken	svindlar,	
här	flyger	mitt	lilla	pip	i	världen	”SK4KR,	SK4KR	lyssnar,	SK4KR	lyssnar...”	
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FÖR MER INFO

RING 0325 660 660

MARIELUNDSGATAN 52

332 35 GISLAVED
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