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Bilden på framsidan: Vår nya radiofluga: SMFF. Här från en expedition till närbelägna
naturreservatet Getgars udde söder om Slottsbron.

Innehåll i detta nummer av QUA bl a:
Redaktionellt
Nya medlemmar
Välbesökt medlemsmöte 15/9
Erfarenheter från en QSL-kväll
Inbjudan/kallelse till distriktsmöte
Nya D-Starrepeatern på ordinarie QTH
SMFF – Flora Fauona, bilder
Lite radionostalgi mm från SM1
Morokulien i oktober
Dags att värma upp lödkolven?

SM4SEF

2
2
3
3
5
5
6
7
8
9

Redaktionellt
Nu har sommaren gjort sitt. Radiomässigt börjar väl de sedan länge
efterlängtade condsen återkomma resulterande i DX.
Utomhusaktivitererna har ju funnit en ny form: SMFF. Där FF står Flora
och Fauna. Du har väl inte undgått att höra om denna jakt på
naturreservaten? Några egenhändigt aktiverade sådana har det faktiskt
blivit, om än inte så många så för min del i alla fall både i SM4, SM5 och
SM1. Om nu klimatet går mot allt otrevligare former så längtar man
förstås redan efter nästa vår och sommar, inte bara för fortsatt SMFF-

aktivitet.
Thomas/SM4XFT har tyvärr utträtt ur styrelsen och samtidigt avsagt sig kontaktmannaskapet
för QSL-hanteringen. Detta innebär att klubben fram till nästa årsmöte saknar vald vice
ordförande, men också att QSL-hanteringen är under avveckling då vi inte funnit någon
medlem beredd åta sej detta betydande ansvar. Thomas har gjort ett förtjänstfullt jobb och på
egen hand uppdaterat listor, fixat kuvert, frimärken etc etc. Klubben finner nu alltså att vi inte
har kapacitet att ta detta ansvar längre utan har anmält till DL4 att vi omgående önskar bli
avlösta. När denna QUA lämnar pressarna (OK, hamnar på hemsidan) vet vi inte närmare om
hur det hela kommer att lösas för distriktet. Frågan kommer förstås upp på distriktsmötet 22
okt.
Bosse/SM4SEF

Nya medlemmar:
Vi har fått några nya medlemmar i klubben. Sålunda hälsas följande medlemmar välkomna:
SM4CSV/Arne Bolund, Skattkärr
SM4HBG/Rolf Tjäder, Karlstad, tillika vår DL
SM4RZU/Bo Jonsson, Karlstad
2

SM4UWA/Östen Åsberg, Deje
SA4BPR/Terje Ljones, Grums
Owe Bergström, Karlstad

Välbesökt medlemsmöte 15/9

Nästan halva klubbens medlemskader slöt upp vid medlemsmötet i september månads
medlemsmöte. Då vi fortfarande hade en hel del junk kvar från loppisen i våras blev det
gemytligt trång i lokalen. I stort innehöll väl mötet info från sistlidna styrelsemöte, men visst är
det trevligt att möta alla trevliga ansikten bakom rösterna och nycklingarna. Återstår att
hoppas på liknande anslutning vid det mer formella höstmötet vars tidpunkt dock ännu ej är
fastställd. Då kommer styrelsen att förelägga mötet förslag till revidering av stadgarna med
planen att om förslaget går igenom, få detsamma bekräftat vid årsmötet i vinter. Delvis handlar
det om en återgång till hur vi hade det ordnat tidigare. Du kan själv ta ställning till förslaget här
i tidningen – och göra din stämma hörd på höstmötet. Kallelse till detta kommer senare och allt
som ligger framför oss i tiden återfinner du som vanligt på vår ständigt väluppdaterade
hemsida sk4il.se.

Erfarenheter och funderingar från en
QSL-sorteringsafton
SM4SEF

Faktiskt inte alls så otrivsam syssla. Vi har nu några år nu ansvarat för sorteringen i SM4
-distriktet och erfarenheterna har väl växt fram under de gångna åren.
För den hittills obevandrade kan en kortare redogörelse kanske vara på sin plats. Så här går
det alltså till efter att vi fått en låda QSL-kort oss tillsända.
Första momentet, som dessutom är det ojämförligt enklaste är att sortera alla korten efter
första bokstaven i suffixet. Därmed får vi en drös buntar med A, B – Z där det verkar som om
signaler som börjar på A är klart populärast.
Moment nr 2 är sedan att vi tar en bunt i taget och sorterar ut alla kort, ex vis alla SM4ABC i
högar efter hel signal, dvs SM4AAA, SM4ABA etc. Efter detta greppar vi med vana nävar
SM4ABC:s korthög och kollar i datorn (en enkel excelfil) vilket QSL-ombud som dessa kort ska
till. Därmed hamnar SM4ABC:s kort i den bunt som ska till SM4DEF som bor på orten GHJ
och som får korten på ett eller annat sätt för fortsatt fördelning.
Så här långt låter det hela ju inte så värst krångligt. Utmaningen är sedan att det hela inte är
alls så enkelt. Mot denna enkla (för oss alltså) princip finns ett antal undantag: flera hams
föredrar att få korten hemsända direkt till sig, vilket förstås får bekostas av resp amatör genom
att förse oss med SASE i tillräcklig mängd men detta innebär att vi måste hålla reda på vilka
som ska ha sina kort via ortsombudet eller direkt i den egna brevlådan och hålla ordning på en
mängd SASE.
En annan omständighet som komplicerar en hel del är rikhalten av specialsignaler. Många har
ju contestcalls, vanitycalls etc, även amatörer som inte är medlemmar i SSA men som genom
att ha betalat sin specialsignal till SSA ändå har rätt att få sina specialsignal-QSL levererade.
Vid en sorteringskväll då SA4AZC och jag var nere i Karba och jobbade gjordes erfarenheten
att i runda slängar vart 3-4 kort fick läggas åt sidan såsom ”obeställbart” som det väl heter
inom posten. Dvs vi hade ingen uppgift om vem korten skulle sändas till. Vi har ju på klubbens
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hemsida en tid haft en diger lista på dessa ”hemliga” signaler. Dessa kort innebär ett rejält
merarbete, liksom förekomst av icke-medlemmars kort. Dessa ska ju förstås returneras till
avsändaren med stämpeln ”Non-member” på sig.
Som bekant har vår klubb annonserat önskemål om avlösning i denna syssla. Man kan
föreställa sig att det torde vara mycket lättare att få villiga att ställa upp på detta ideella, och
inte obetydliga arbete, om vi kunde komma ifrån såväl privatpostade, ickemedlemmars kort
som floran av special calls.
Detta är kanske för mycket att begära – eller är det egentligen det? Men om man nu vill få folk
att jobba oavlönat så kanske man bör tänka till lite och förenkla uppdraget.
Dessutom är jobbet inte alltid roligt och belönande, även missnöjda kunder med betydande
krav på snabbhet hör av sig emellanåt, inte alltid i vänliga tonarter. Detta höjer förstås inte
glädjen hos sorteringsgänget.
Det finns således flera sätt att underlätta rekryteringen av QSL-ombud. Själva jobbet är som
sagt annars faktiskt en riktigt trevlig aktivitet om man kan få göra det i lugn och ro. QSL-kort
kännetecknas väl inte direkt av att behöva levereras med vändande post.

§ Stadgeändringsförslag §
Årsmötet uppdrog år styrelsen att återkomma med förslag på ändrade stadgar gällande
uppdatering och modernisering av en del punkter som erfarenheter visat behöver en revision.
Motionären SM4SEF (även SM4XFT låg bakom motionen till förra årsmötet) fick därefter
styrelsens uppdrag att fila på texten och komma med ett förslag för diskussion i styrelsen.
När detta skrives har styrelsen ännu ej behandlat frågan varför något förslag inte kan
presenteras i detta nummer av QUA. Istället uppmanas medlemmarna hålla uppsikt på
hemsidan för uppdatering. Avsikten är ju att beslut ska tas på kommande höstmöte. Datum för
detta är inte fastställt utan håll även för detta koll på hemsidan! Och lyssna på SSA-bulletinen
över sunnerepeatern.

Några av klubbens sambandsknuttar
i tjänst under Torp Memorial.
Här körs alltså med äldre kärror.
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Distriktsmöte i Distrikt 4
Alla SSA medlemmar och andra intresserade inbjudes till distriktsmöte, i 4:de distriktet.
Plats Lindeskolan Nyborgsgatan i Lindesberg
Tid Lördagen den 22 oktober 2011.
Samling med kaffe och smörgås kl 09,00
Mötet börjar kl 10,00
På dagordningen.
Korta föredrag om aktuella aktiviteter.
Information från klubbar och SSA
Inlotsning på 145,475 MHz
Välkomna
Lindesbergs Radioklubb SK4EA
DL4 / SM4HBG Rolf Tjäder

Nya D-Starrepeatern nu på sitt ordinarie
QTH
Länets senaste D-Starreepeater, SK4NI, som
en tid tuffat o gått på sitt prov-QTH hos SRS i
Karlstad är nu sedan en tid uppsatt på
väsentligt högre höjd och centralt i Värmland.
Utsiktstornet på självaste Gurlitta Klätt, dvs
Tossebergsklätten, utgör nya hemorten för
repeatern. Från vår klubb är SM4PCF/Eero
engagerad i driften och vårdar ömt
apparaturen.
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Ovan ses Eero i full färd med att installera en
kavitet. Som synes på bilden t h är utsikten god
uppifrån utsiktstornet där antennerna nu sitter.
Rapporter angående hur repeatern fungerar ser
vi fram emot, så kör på och testa!

SMFF – SM FloraFauna
Den nya flugan för den friskluftshungrande sändareamatören.
Redaktören (SM4SEF) och denna tidnings främste fotograf
(SA4AZC) har hörsammat locktonerna från våra
naturreservat. Ett antal sådana har aktiverats och därutöver
hör det väl numera till varje dags rutiner att efter hemkomsten
från saltgruvorna slå på kortvågen och lyssna på främst 3544,
3740 och 3744 för att fånga dagens skörd. Aktiviteterna är
påtagliga, detta är den nya flugan!
Vi kan förstås inte undanhålla den stilla- och innesittande
amatören lite bilder från klorofyllet:
Här sitter SA4AZC (bland myggen ska tilläggas) och kör
SMFF från Segerstad-trakten. Antennen är en vertikalpinne
(Screwdriver) vilken visat sig fungera alldeles utmärkt och har
som stort plus att den är mycket lätt att ställa upp, inga
fästpunkter i form av växtlighet erfordras ju.
Det är vanligt att man fotar av skylt eller annat
som visar att man faktiskt har varit på platsen,
här är kartan som övertygande bevisar att
SA4AZC och SM4SEF är ärliga hams,
kännetecknande av en hög ham-moral!

Vid en semesterresa i de gamla lumparnejderna,
på Gotland alltså, passade jag själv på att aktivera
Smågårde naturskog vid Tofta ett par mil söder om
Visby. Gotlandsbeväringen känner säkert en ilning
i kroppen vid omnämnandet av Tofta där ju öns
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viktigaste skjutfält tidigare var beläget. Vid denna endast
timslånga expedition (myggor!) körde jag 40 m CW med
endast 2 W. Riggen (Sierra SW40) är nu inte ett under av
filterresurser så då jag ju fick en god pajl där ute i busken
blev det hektiskt vill jag lova. Blev överfallen av SM, SP, UA,
DL vilket gjorde att jag kände mej oerhört eftertraktad. Några
bekvämligheter medfördes ingalunda så sittande på huk och manipulerande kändes i kroppen
vill jag lova. Men va kul det var!

Lite radionostalgi mm
från SM1

Jag var alltså på en kortare sejour till Gotland i somras.
En del av tiden (en timma) avdelades för SMFF, men det
var ju också läge för lite lumparnostalgi. Sålunda
visiterades gamla P18, förstås nedlagt sedan några år.
Mina försök att åter inta kasern 2 misslyckades. Dörrarna
var låsta. Vill minnas att det var helgdag den dagen. Som
brukligt är används nu dom rustika byggnaderna av

diverse andra verksamheter numera.
Men radionostalgi då? Visserligen var jag vid ingen tidpunkt signalist i lumpen. Alla känner ju
till dåtida militär strategi: Inte utnyttja intresse eller fallenhet för något civilt! Alltså irrade jag
runt i det militära som stridsvagnsgruppchefelev, pansarspaningsplutonelev för att därefter
förpassas till bataljonsförbandsplats och slutligen bataljonsstabens personalsektion.
Bilden: strv 74, det fordon SEF fick spaka ett tag

Tingstäde
Radionostalgin upplevdes vid besök
på det nyinvigda försvarsmuseet i
Tingstäde, samt vid det närliggande
fortet tillhörigt Tingstäde fästning. Här
hade en del radiomateriel ställts ut nämligen.
Tingstäde fästning gav inte intryck av att ha varit en hemtrevlig
arbetsplats. Enligt uppgift så hystes tydligen repförband där så sent
som på 1980-talet. Några hundra bassar skulle här i underjorden
(tillsammans med ytterligare några likadana fort, försvara
kalkstenen. Kanonerna var riktbara åt alla håll. Anläggningen var
skapligt modern såtillvida som att man hade en elcentral där en imponerande motor (råolja tror
jag) drev en generator. Hela fortet uppvärmdes av en centralvärmeanläggning men man kan
lätt föreställa sig fuktinslagen i miljön.
Här kan du se några bilder av diverse gröna radioapparater. Åker du över till ön så gör gärna
ett besök här.
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Äldre radio och signalmateriel utställda i Tingstäde fästning på norra Gotland

Även klubbens trådsektion får sitt lystmäte

Tingstäde Radio fanns här också en gång

Morokulien, första oktoberhelgen

SM4FNK/Lasse och SA4AZC/Christer tog sig för att lämna vår skuldfyllda union och dra till
Morokulien för en helg. En hel del SMFF-områden räknades in i loggarna uppges det.
Vi andra får ta del av bilderna från expeditionen.
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Dags att värma upp lödkolven?
- Spillvärmen kan ju dessutom hjälpa upp dina uppvärmningskostnader.
Hur vore det med lite bygg-gemyt i vinter? Vi har ju tidigare knåpat ihop nyttigheter som
PSK31-interfäjs och en liten behändig spänningsvakt.
Hur vore det att tillverka en egen APA? Nu talar vi inte djurvärlden utan den knepiga kallakrigetradio som vi beskrev i en tidigare QUA och som den intresserade hörde talas om vid
senaste årsmötet då SM4DZR Christer talade spioner med oss. SM4THI/Hans har lämpliga
scheman för detta bygge.
Ett alternativ som kommit upp är att tillverka en VLF-konverter. Ändamålet med en sådan är
väl kanske främst att tjusas av SAQ:s CW några ggr/år, men kanske finns annat på de långa
vågorna, U-båtar, tidssignaler etc. SM7UCZ har på sin hemsida diverse projekt, bl a
nedanstående schema:

Kolla gärna in hans hemsida. Jag har själv för några år sedan förfärdigat en QRP-TX för 3579
kHz som (tvärs emot vad som är brukligt för mina växelströmsbyggen) fungerade väl. Just
3579 ligger ju just på en fyrfrekvens, men vi hade en gång i tiden mängder av kristaller för den
QRG:n.
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Här kan man se alternativa sätt att bygga upp dessa konvertrar, välj den snyggaste!
Kanske har du något annat projekt som alternativ, vi
behöver ju inte göra lika. Lämpligt är förstås ett mer
begränsat bygge om man nu tänker sig transportera det
mellan hemmet och klubblokalen.

Ja, det var vad jag har att bjuda denna gång. Kom ihåg att kolla in vår hemsida då och då. Vad
som förestår nu är ju höstmötet och kanske lite pysselkvällar med lödkolv, tänger mm.
Avslutningsbilden denna gång blir något anspelande på FF, nämligen det första F:et – Flora!
Uppgiften för läsaren blir alltså att försöka identifiera denna sköna växt, fotad vid X-ped till
Sörmon (Foto: SA4AZC).
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