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Redaktör: Bo Kahnberg, SM4SEF, e-mail: sm4sef@ssa.se 
Hemsida: sk4il.se.  Webbmaster Rolf Klason, SM4DDY 
Nycklar till Karba: SM4XFT, SA4AVS, SM4SEF. Glöm ej larmet!  
Postgiro 94 59 51-2 
Styrelse 2010: ordförande: SA4AVS Christer Rydholm, vice ordförande: 
SM4XFT Thomas Wallgren, sekr: Björn Larsson, kassör: SM4DDY Rolf Klasson, 
ledamot: SM4SEF Bo Kahnberg. Suppleanter: SA4AZC Christer Hall, SA4BDT 
Jimmie Rydholm.  
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Bilden på framsidan: Ny KV-antenn på klubben. 
 
Innehåll i detta nummer av QUA bl a: 

 
Redaktionellt SM4SEF  2 
QUA:s boklåda: Ny ”Fråga Kjell”-bok SM4SEF  3 
IL-marknaden   3 
Silent Keys: SM4KJN och SM4BOI SM4SEF 
Nedlagd cup SM4SEF  5 
Sommaren i bilder SA4AZC  8 
 

 

Redaktionellt 
Hi chaps! 
 
En stundtals riktigt varm o go sommar övergick vad 
man kan se i en traditionellt fuktig höst. Det verkar 
som värmen har tagit lite på oss, som om 
radioaktiviteten har gått ner lite. Detta i alla fall om 

man dömer efter brukandet av vår lilla repeater, en kanske inte helt 
valid indikator förvisso. Detsamma gäller vad jag själv varit besjälad av 
– kommunjakten. Efter mycket om och men lyckades jag till slut få alla 
290 kommunerna på jakt nr 1, vanligen, men inkorrekt, kallad SSB-
jakten (ska vara all mode). Den något senare sjösatta CW-versionen 
fick sedan bli målet, men även där har aktiviteterna dalat.  
Många, speciellt dom som redan tidigt kunde köra utan att bekymra sig 
för intäkternas förvärvande, körde förstås klart direkt, men nu går det 
segare. Dessvärre är också intresset för ”the noble art of brasspoun-
ding” inte lika stort så det är svårt att få motstationer om man nu är ute 
och åker i dom åtråvärda kommunhörnen.  
 
OK, livet består nu inte främst av att jaga diplom, men kul är det att ha 
ett fokuserat mål. 
 
Som väl alla sett så har vi ändrat klubbkvällar till onsdagar numera. 
Skälet är ju att flera tester numera även går på torsdagar. Den 
minnesstarke erinrar sig förstås att vi en gång i tiden hade tisdagarna 
som klubbkvällar, bytet till torsdagar skedde för några år sedan av 

 

 



 

 

 

3

samma skäl som detta senare byte, testerna på tisdagarna vilka inte 
längre kördes från klubben utan alltmer hemifrån. 
Tiderna förändras, men för redaktören har det dessvärre inneburit 
svårigheter att delta på dessa onsdagar, därav förstås minskad insikt i 
aktiviteterna och svårare att fungera som redaktör för QUA. Skulle med 
andra ord kunna sägas att tidpunkten nu är inne att rekrytera ny 
redaktör! Eller – ve och fasa –  är tiden kanske mogen för en definitiv 
nedläggning av distriktets äldsta klubbtidning? Nya tider erbjuder ju 
faktiskt andra möjligheter, och publicering på hemsidan, vilket nu är 
aktuell spridningsteknik, kan ju ersättas med att andra delar av 
hemsidan tar över historieskrivandet. Jag talar här förstås om 
”Backspegeln”, som ju har ung samma syfte som QUA. Kanske ngt att 
ta upp (åter igen) på kommande årsmöte. 
 
Apropå årsmöte, så stadgas ju att vi ska avhålla ett höstmöte för att 
utse valberedning. 
I skrivande stund är tid för något sådant inte bestämt, men du kan väl 
redan nu börja fundera på lämpliga valberedare och dessutom fundera 
på hittills folkvaldas sätt att sköta fögderiet! 
 
Som vanligt gäller: håll regelbunden koll på vår hemsida. Där får du 
veta vad som ska hända, och vad som hänt. Bl a kommer förstås 
kallelse till höstmötet den vägen. 
 
Ja, den här QUA:n blir mer en bildmässig tillbakablick på sommaren. 
Läsarbidragen uteblir dessvärre och som jag redan skrivit har min 
möjlighet att bevaka onsdagskvällarnas gemyt och flit kraftigt 
reducerats. Informationsflödet via vår repeater har också reducerats. 
Det är oftast bara SA4AZC man träffar där numera. Men tack vare 
Christer har vi fått bildbevisen till denna QUA för att klubben ändå 
lever.  
 
Bosse/SM4SEF               
 

 

Något för mobilkörning i jakten på alla 
kvarvarande CW-kommuner? 
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QUA:s boklåda:  

Fråga Kjell version 2 
 
Nu har Kjell o Co uppdaterat den prisvärda 
uppslagsboken ”Hur funkar det?”  
För facila 39 SEK får man en utökad (+160 sid) 
tekniknördbok. Här klan man bl a se att U=IxR. 
 
Självklart har jag redan skaffat mitt ex. 
 

 
 

IL-marknaden 
 
Vertikalantenn säljes 

 

Jag säljer min vertikalantenn, Cushcraft R7000, 10 – 40 m.  
Nypris hos SRS var 5000 kr den 1/9 1999.  
Den är kompletterad med koaxialkabel och jordkabel.  
Lägsta anbudspris inklusive koaxkabel är 1000 kr. 
 
Sven-Ove Wiklund, SM4HEJ 
Skruvstavägen  308 
660 50 VÅLBERG 
 
E-mail: sm4hej@telia.com 
Tel.: 054/547978 
 

 
 
 
 
Järnvägen vid Morokulien.  
Men leder den bort eller hem? 
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Silent Keys:  
 
SM4KJN/Gunnar och SM4BOI/Olle 
 
Inom loppet av en månad har vi förlorat två amatörradiogiganter i 
Värmland. 
 
Till slut tog sjukdomen alltså SM4KJN/Gunnar. Hans kamp var ojämn 
visade det sig till slut, och den 23 aug sattes punkt för hans liv och för 
en lång betydelsefull amatörradiogärning. Gunnar var nog en av dom 
första jag själv kom i kontakt med via bullelyssnandet, efter att ha fått 
det eftertraktade T-certet på min namnsdag 1987.  
Långt dessförinnan hade jag avlyssnat sunnebullen på en 
transistorradio med flyg- och amatörband på VHF.  
Gunnar var också ordförande oändligt länge i grannklubben KSA, 
Karlstads sändareamatörer, och navet i all radiosambandsverksamhet 
både innan och efter bildandet av den för ändamålet skapade 
föreningen för samband.  
 
 
På dagen en månad senare, 23 september nås vi så av dödsbudet att 
en av våra grundare, SM4BOI/Olle också lämnat oss. Vi har alla hört 
att vår klubb bildades just i Olles kök i feb 1975 och att Olle sedan varit 
mycket aktiv på KV-banden. Många QSO har lämnat antennfarmen i 
Edsvalla under årens lopp och SM4BOI står i många loggar världen 
över.  
Ålderskrämpor tog över för Olle för några år sedan och villan i Edsvalla 
tvingades han lämna för mer anpassat äldreboende i Karlstad. Vi får 
med så gott som varje QSL-laddning kort till Olle, och vi måste nu 
dessvärre använda ”SK-stämpeln” även för honom. 
 
Våra tankar går till såväl Gunnars som Olles anhöriga och vi ägnar 
båda dessa amatörradiogiganter vederbörligt tacksamma tankar. 
 
SM4SEF 
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SK4IL activity chat cup läggs ner 
 
Efter sommaren nåddes vi av beslutet från QUA:s redaktion att SACC 
läggs ner. Intresset som inledningsvis var magnifikt, har gradvis gått 
ner varför meningen med aktivitetscupen har förlorats. Cupen innebar 
alltså att kontakta varandra primärt på UHF-repeatern, ibland på VHF 
eller HF på söndagarna efter SSA-bullen. En ambition att träffas via 
radiovågorna således, vilket ju är idén med vår hobby. 
Managern för cupen, redaktören för QUA, SM4SEF, uppger att 
åtgärden är beklaglig men att man ibland måste visa handlingskraft 
och anpassa sig till verkligheten. 
 
Tidigare år har ingen lyckats besegra SM4SEF men denna sista 
halvårsomgång inträffade det epokgörande att det blev dött lopp 
mellan SA4AZC och SM4SEF med 35 p vardera! Bronset togs denna 
sista gång av SA4AVS med 13 p följd av SA4BDT och SM4XFT på 
vardera 10 p (erövrade under ett enda KV-QSO kan tilläggas). En 
kvartett (SA4AVE, SA4AVH, SM4HEJ och SM4SCF) inkasserade 
vardera 2 qso-poäng och trion SM4FNK, SM4UKL och SM4DDY 
noterade samtliga 1 p. Resterande medlemmar således noll points. 

 
 

Inte gäller väl detta vår ärevördiga klubb? 
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Klubbens antennpark under förvandling 
 

Vår gamla trotjänare, den förlängda FD4-antennen som redan på 
Gökhöjdstiden förde våra signaler ut över världen, är nu ersatt. Pga 
kommunens takarbete på Karba fick vi förra hösten plocka ner allt vi 
hade i antennväg på taket, således även vår pinne för 2 m och 70 cm. 
Därför har klubben varit QRT under lång tid. 
När nu tydligen taket är åtgärdat har en ny KV-antenn kommit upp, av 
typen ”FRA”, dvs en vikt dipol som inte kräver matchning alls som det 
verkar. Under sommaren har även planer funnits att sätta upp antenn 
för 2 m, roterbar beam, samt rundstrålande för såväl 2 m som 70 cm. I 
skrivande stund har emellertid detta ännu inte blivit gjort, men en 
provisorisk uppsättning, typ ”blindkäpp” har ändå gjort att vi nu kan 
sända på VHF/UHF-banden. 
Bilderna visar antennuppsättargänget i full färd. 
 

  
 
SM4THI/Hans knopar och SM4XFT/Thomas väderspanar (?) OBS 
uppskjutarvapnet på betonggrisen t h. 
 
 
 
 
 
SM4SEF kan också knyta knutar verkar 
det 
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Några bilddokument från klubbaktiviteter 
under sommaren: 
Foto:SA4AZC 
 
�Morokulien 
Sommaren har erbjudit flera möjligheter att besöka radiostugan i 
gränslandet Morokulien. Såväl vårens distriktsmöte, som den speciella 
radiodagen är lagda bakom oss.  

Sedan flera år har 
dessutom vår klubb en 
tradition att avlägga ett 
höstligt besök i stugan. 
Från början 
innebärande en 
övernattning. Lusten 
att vistas utanför EU 
har sedan tydligen 
stegrats och numera 
räcker vistelsen 
fredag-söndag. 
 

Sådär oerhört mycket radiokörande behöver detta ju inte innebära, den 
rara signalen till trots. Utan här handlar det minst lika mycket om eye-
ball och gemytlig samvaro i största allmänhet. Här bilder från 
expeditionen. 
 
 
 
 
 
 
SM4PCF har här 
ont i magen, 
samtidigt som 
SM4FNK plågas 
av svår tandvärk 
(verkar det) 
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�Lambergskanalen 
…en annan men mer sentida tradition. Den lokala båtklubbens jippo 
varje sommar med allehanda utställningar. Här har vi deltagit med 
avsikten att sprida lite info om vår hobby, och kanske värva någon ny 
utövare.  

 
 

 

SK4IL:s, eller dagen till ära, SJ35IL:s schack i 
ett av båtskjulen.  
Här t h kör SA4AVS med den gamla fina 
Ra200-riggen. 
Men allt var förstås inte radio. Flera gamla 
häftiga motorer tuffade och släppte rök ifrån sig.  

 
Denna egendomliga maskin tycktes 
gå på sprängämne, fick aldrig klarhet 
i vad den hade för bränsle. Men det 
stora svänghjulet höll den igång 
åtskilliga varv mellan varje explosion. 
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�Portabeltesten – höstomgången 
Kördes från Sörmon. Klubbstationen SK4IL/P kom faktiskt trea!! 
 

SM4XFT och SA4AZC 
bemannade 
portabelstationen och 
körde ihop kontakter vilka 
belönades med en 
tredjeplats!! 
 
På bilden provar Thomas 
den nytrimmade 
MKARS80-riggen med gott 
resultat. 

 

�Loppisen 11/11 
Här missade vi rejält att informera via bullen och QTC, varför 
besökarantalet var ganska skralt. Den stora utlovade attraktionen 
uteblev också i och med att vår store mecenat SM4THI/Hans olägligt 
ådrog sig en akut ohälsa just då han skulle komma med mycket mums 
mums. 
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Traditionsenligt skötte SM4XFT 
cateringfunktionen med den äran. 
Våffeljärnet gick för högtryck. 
 
SK4IL – Radioklubb med gnista 
och gnistar!  

Klubbring varje söndag efter sunnebullen. 
QRG: 434.725/433.725 med 3625 som 
sommaralternativ och 145.250 som 
reservfrekvens.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SJ35IL är klubbens specialsignal för 
jubileumsåret 2010. Aktivera gärna 
signalen men kolla med SA4AZC 
först så flera inte nyttjar den 
samtidigt. Och kom ihåg att skicka 
logg på dina kontakter till SA4AZC 
(för QSL-hanteringen). 
 
              QRV på alla band? 

 

 

 

 

QUA – Radioklubben SK4IL:s klubbtidning  
utkommer 4 ggr/år och publiceras på klubbens hemsida sk4il.se. 
Då bladet läggs ut på hemsidan aviseras de medlemmar vi har e-
postadress till. Saknar du ett sådant meddelande så maila redaktionen 
så ska det funka fortsättningsvis. Bidrag efterlyses förstås, i avsaknad 
av sådana  återstår bara att stå ut med SM4SEF:s skriverier! 


