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	till	nedanstående	adress:	
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c/o	Gunnar	Nordqvist	
Klarbärsvägen	81	
69147	Karlskoga	
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	Kalendern	
	
Torsdag	3	febr.	

2022.		
19.00	
	

Månadsmöte	
	

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	
SM4RPP	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		

Det	här	numret	är	kanske	det	sista	Red.	gör	för	Karlskoga	radioklubb.	
Läsarna	kan	se	varför	på	sid	4	

Det	är	svarta	dagar.	Jag	tackar	alla	”mina”	och	radioklubbens	läsare	
för	engagemang	genom	åren	och	hoppas	att	någon	annan	vill	ta	över	
QSP	–	som	i	dagens	Coronatid	är	en	av	våra	viktiga	mötespunkter	i	
klubbverksamheten.	Det	har	varit	både	trevliga,	roliga	–	och	svåra	år,	
många	gånger,	men	något	har	ändå	alltid	funnits.	Idag	är	det	RPQ	och	
RPP	som	sänt	materialet.	Tack		-		Ni	har	varit	trogna	medhjälpare!	
Tack	Ni	alla	som	bidragit!	Tack	för	goda	radioår	–	från	”Poffen”	och	
mej!						SM4UKV/Karin	
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SM4POF	är	ute	på	sin	sista	vandring	

	

				 	
	

Han	lämnade	oss	stilla	i	sin	bädd	på	centralsjukhuset	i	Örebro	efter	en	månad	
på	sjukhus,	efter	en	svår	olycka	i	mitten	av	december	då	han	blev	påkörd	av	
en	bil,	5	m	från	familjens	uppfart	----		

.....	då	han	bara	skulle	hämta	dagens	post.	

Saknaden	är	obeskrivbar.	

Nu	är	två	i	familjen	borta,	både	SM4PGL	och	SM4POF,	som	var	den	som	
gjorde	att	vi	blev	sändaramatörer,	för	trettio	år	sen...	Det	är	en	svår	tid	vi	har	
framför	oss.	Kanske	hörs	vi	igen,	Ni	och	jag.	Men	just	nu	går	SM4UKV	QRT	för	
en	tid,	SM4POF	för	alltid.	
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			Silent	Key		
Kanske	minns	Ni	honom	mest	så	här:	Han	var	aktiv	i	radioklubben!	Radion	
var	alltid	med	på	hans	långa	promenader.	SM4POF	Fredrik	Öman.	

												Född	i	maj	1965.				Lämnade	jordelivet	den	11	januari	2021.	
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						Protokoll	från	månadsmöte	med	Karlskoga			
	 Radioklubb	2022-01-13	

Närvarande: SM4RHU, SM4IHY, SM4RPQ, SM4DHP, SM4RPP 

§ 1 Mötet öppnades av ordföranden, SM4RHU, Terje. Till 
mötessekreterare valdes SM4RPQ, Leif. 

§ 2 Dagordningen fastställdes 
§ 3 Föregående mötesprotokoll lämnades utan åtgärd. 
§ 4 Kassören, SM4IHY, Gunnar, rapporterade aktuellt 

ekonomiskt läge. 
§ 5 Rapporter: SM4RHU, Terje, rapporterade om en Silent 

Key. 
§ 6 Övriga frågor.   a) SM4RPP, Alf, tog upp en diskussion 

om trafiknätsoperatörer efter SM4PKAs frånfälle. Han 
uppmanades kontakta SM4BKJ för att se om han kan ta 
en söndag till. 

 b) SM4RPP efterlyste en uppdaterad medlemsförteck-
ning. Vi konstaterade att så snart årets medlemsavgifter 
betalats in kan vi publicera en ny. 

§ 7 Nästa möte 3:e februari samma tid och plats som 
vanligt. I mars är det årsmöte. 

§ 8 Mötet avslutades.     
 
       /SM4RPQ Leif		
	 	 	 						------------- 
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... och så statistiken för 2021! Hur bra var vi?	
I år har jag fått hjälp av Alf med att gå igenom 2021 års lappar från 
söndagsnätet. Det ser ganska bra ut. 24 signaler finns med. Det kan 
eventuellt vara några till eftersom jag själv har varit frånvarande 
några gånger. 

ATH 12 
AVE 36 
AVH 44 
BKJ 35 
CJY 1 
DHP 32 
EFQ 1 
FMF 47 
HBG 1 
IDC 2 
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IHY 6 
IPX 4 
JOY 10 
PKA 13 
POF 48 
RHU 42 
RPP 49 
RPQ 47 
TFE 17 
UKV 41 
VWD 12 
XBC 5 
YNP 9 
YUK 11 
 

  73 de SM4RPP/Alf 
 
Dessutom är det en uppdatering av listan med 
trafiknätsoperatörer: 
1 – RHU 4 - BKJ 
2 – DHP 5 - RPP 
3 -  BKJ 
    
  (Vid förhinder vidtalas reserv) 
 
            ------------------ 
  

...	och	så	medlemsavgiften!!!!! 
 
Snart är det februari och dags att betala medlemsavgiften för 
2022! 200 kr för enskild medlem eller 240 kr för familj. 
 Plusgirokonto 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb. 
 
Kom ihåg att fylla i namn och ev. signal i meddelandefältet! 
  M.v.h. kassören/SM4IHY 
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Grimeton		
	(fortsättning	från	föregående		
nummer	av	QSP.	

 
 
Ingenjören och uppfinnaren Ernst Fredrik Werner Alexanderson 
föddes 1878 i Uppsala men kom, på grund av faderns arbete, att 
växa upp i Lund. Under barnaåren väcktes hans intresse för 
mekanik och teknik och ledde till att han tidigt bestämde sig för en 
framtida bana som elektroingenjör. Efter att ha studerat i Lund, på 
Tekniska Högskolan i Stockholm och på Tekniska Högskolan i 
Berlin, flyttade han till USA, och fick jobb på General Electric. 
 
Företaget fick en beställning på en växelströmsgenerator för 
talöverföring via radio, och bara Alexanderson ansågs tokig nog att 
ta sig an uppgiften. Detta ledde till utvecklingen av det radio-
system som sedan byggdes upp i Grimeton. 
 
Runt 1940 stod kortvågssändare för den stora massan av trafik, 
medan långvågssändarna fick vara kvar som reserv.  

Från 1960 finns bara en av dessa kvar och fungerar fortfarande. 
 
   SM4TFE Kent 
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       (Grimetonfoton ur Astrid Ömans samling)	
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