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Söndagen den 9 april med början kl. 0900 är det SM6möte i Vårgårda. Läs mer på http://www.sk6dz.se
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2006.
Oförändrat 100:-. Enligt stadgarna skall avgiften vara
betald före den 30 april. Plusgiro 4867-8

Bränn sår i ansiktet
Lek stuga med ovan våning
Läs mer på sidan 4!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioAmatörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller bladets allmänna.
KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA
Tel 0300-61048, fax 0300-569339

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot per
diskett eller via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.
Medlemsavgiften för 2006 är 100:Plusgironummer 4867-8

DETTA HÄNDER UNDER
APRIL !
Tisdag den 4/4 kl. 1900 Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Tisdag den 18/4 kl. 1900,
Bygg– och reparationsafton i klubblokalen
VÄLKOMMEN!

Omslagsbilden: Foto Per F. Elfving SM6ZN

Ett stort TACK!
KRA har fått 9 slutstegsrör typ
811 av Jan Setterbom. Rören har
gjort tjänst i basstationer i den
svenska fjällvärlden.
Som på de allra flesta håll där man
så långt som möjligt försöker garantera en hundraprocentig driftsäkerhet har rören bytts ut långt innan de ”tjänat ut”.
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Jan Setterboms svåger, Hardy Nylén arbetade med dessa basstationer och rören har nu alltså skänkts
till KRA.
Ett stort TACK till Jan Setterbom
för slutstegsrören!
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Nycklar till klubblokalen

ARISS
ARISS, Amateur Radio on the
International Space Station, är ett av
programmen för amatörradio ombord
på ISS. Man har ofta kontakter med
skolor. Så skedde tisdagen den 21
mars kl 13:55 UTC. Bandata nedan.

Ombord på ISS finns dels en Ericsson
2m-station med 5 watt ut, dels en
Kenwood D-700E. Okänt vilken som
användes.

Du skall alltså byta ut en av dina gamla
nycklar till en ny, men behålla den andra.

Beräkningen gjord i CASAT,
ett program av SM6NZV
ISS Epoch 76
Eget QTH
Tisdag 2006-03-21
UTC
AZ
EL
ASL
QRB
1354 261
2
343
1872
1355 237
9
344
1286
1358 194
12
344
1139
1400 160
5
345
1562

ISS dök upp över horisonten enligt
ovan och hördes bra i 6-7 minuter
(antenn: 5/8 mobilvippa på taket).
NA1SS hade just inlett ett QSO med
IZ7EVR på en skola. Markstationen
körde split. Nedfrekvens 145,800
MHz FM. Eleverna fick ställa frågor till
den amerikanske astronauten Bill
McArthur. Frågorna var publicerade i
förväg.
Bill svarade och redogjorde också för
det dagsschema som gäller ombord
på rymdstationen. Man går upp kl
06:00, börjar arbeta kl 08:00 och har
lunch kl 13:00. Arbetet på eftermiddagen varar till kl 19:00 och man
går till sängs kl 21:30. Det är UTCtider som gäller. De två astronauterna
tränar också 2½ timma varje dag.
Enligt planerna skulle Marconis dotter
Elettra Marconi vara med i skolan vid
kontakten.

Nu är det dags att byta ut dina nycklar
(eller kvittera ut nya om du tidigare inte
haft några) för att kunna komma in i HVgården och köra radio även när det inte är
någon gemensam KRA-aktivitet.
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Låter det krångligt? Kom till mötet på
tisdag den 4/4 så skall vi nog greja det
hela!
Har du inte haft någon nyckel tidigare?
Nu finns möjlighet även för dig att kunna
köra radio från klubben. Hör av dig till
undertecknad på lämpligt sätt!
SM6GDU Bengt

KRA-nätet för senaste nytt
inom och utom klubben!
Bilden ovan visar ISS bana vid
passagen. Rymdstationen kom in över
Europa från väster, passerade bl a
Frankrike och norra Italien. När den
började komma ned mot horisonten
sett från -NZV, var den över Grekland.
Den stora röda cirklen visar alltså
inom vilket område stationen var över
horisonten.
En inspelning av QSO:t (den del jag
kunde lyssna till) finns en tid framöver
på min hemsida http://web.telia.com/
~u30006870
Det är en 6 minuter och 42 sekunder
lång inspelning i en 1,57 MB stor
mp3-fil.
Läs mer om ISS och ARISS på www.
amsat.se
ARISS hemsida: www.rac.ca
Carl-Axel SM6NZV

Vi kör via repeater SK6KY/R,
utfrekvens
145,725 MHz, lördagar kl. 1700.

Den här veckan
checkar
väl även DU in?
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Sär skrivning är kul: Billiga barn cyklar
Nedanstående bidrag har jag fått
via Christer SM6NYJ och du kan
hitta detta och fler i samma stil på
den sedan några år tyvärr stängda
webbplatsen www.skrivihop.nu
"RÖK FRITT".
Du står där och ser dumt på skylten i det
fullsatta caféet. Din hjärna arbetar på
högvarv, och efter ett litet tag vänder du
dig till en förbipasserande servitris och
frågar försiktigt: "Ehh..., får man röka
här?" Servitrisen, som är utled på sitt arbete och på dumma frågor, himlar med
ögonen och snäser: "Läs på skylten där
borta!"
Känner du igen dig?
Har du fått inbjudningskort med uppmaningen "Kom ut klädd"?
Eller har du bestört rusat ner till stadskärnan efter att ha läst annonsen "Häst
skjuts på torget idag 14.00", för att med
hjärtat i halsgropen upptäcka att hästen
såg ut att må riktigt bra för att vara dödsdömd, den hade till och med en liten vagn
med glada barn i bakom sig.
Fick du hoppfulla svar från en "Brun hårig man", en "Sjuk gymnast" samt en
"Full vuxen kamrer" på din kontaktan-

nons?
Föll du för reklamen "Missa inte de senaste stora kassa succéerna"? Särskrivningssjukan härjar. Tidigare trodde man
att sjukdomen endast existerade hos icke
utbildade, påverkade och analfabeter med
en riktigt taskig förkylning, men en nyligen genomförd forskning visar att sjukdomen frodas ända uppe i samhällets övre
skikt.
Ta butikerna som exempel. Var annars
kan du hitta "Kul potatis", "Kalv lever
skuren i tunna skivor", "Snabb mat",
"Sex filmer från hela världen" eller
"Skum permanent"?
På klädavdelningen står det textat "Helly
Hansen super under ställ". Du tittar till
en gång extra under stället och funderar
på om det verkligen är bra reklam för butiken att låta folk kröka till där.
Det visar sig att kläderna även är märkta
med etiketten "Hand tvättas separat",
men en förklaring till varför man inte kan
tvätta båda händerna samtidigt ges inte.
Ett par byxor saluförs med orden "Sten
tvättade Levis jeans". "Det var snällt av
Sten", mumlar du för dig själv och fortsätter vidare in i butiken, där det säljs
"Jesus sandaler", som ser förvånansvärt
hela och rena ut för att vara tvåtusen år
gamla.
Vid mejerihyllorna står det stolt textat
"Vi har sprätt ägg". "Jaså, har ni gjort
det?" tänker du konfunderat och lägger
ner en "Skum tomte", en "Rak apparat", en "Paj form", och en "Halv akustisk gitarr" i varukorgen.

Foto: Bengt E. Jansson SM6GDU
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Ovanför kylen står det "Här har vi folk
öl och läsk", och batterireklamen skryter
om att de "räcker mycket längre än
vanliga brunstens batterier".
På väg mot kassorna funderar du på att
köpa en "Fasad flagga" men avstår eftersom du inte vet varför folk skyr den.
När du ska betala står det skyltat "Vi behöver femtio öringar". Du funderar på
om butiken blandat ihop fiskdisken med
kassan, men tröstas av att butiken enligt
sin reklam i alla fall har "Svensk talande
personal med grund utbildning".
Utöver detta är personalen tydligen även
utbildade i andra saker, för i reklamen
står vidare "Vi arbetar med fel analys".
När du lyft upp dina matkassar, förvånas
du över att den "Lätt majonnäs" du nyss
köpt är precis lika tung som vanligt.
På väg ut ur butiken blir du stående vid
en anslagstavla, där det på några lappar
står: "Gul nackad fågel säljes", "Vilt
bord 80 kr per person på Restaurang
Full proppad", "Sjö nära tomt till
salu", "Behöver du extra knäck på lovet?", "Fel sökning av din telefon, billigt" samt "Tom dunkar, 50 kr".
Du undrar i ditt stilla sinne varför och vad
Tom dunkar för någonting.
En liten annons nere i ena hörnet fångar
ditt intresse. "Jag uppfyller alla sex
önskningar", säger en kvinna och ler så
stort emot dig från papperet att hennes
mungipor nästan möts i nacken. Hennes
kläder kan i bästa fall misstas för ett brett
skärp.
Du suckar och tänker "När jag var liten
var det minsann bara tre önskningar. Fast
det var kanske andra sorters sagor".

Utanför entrén står det "Vi har öppet
mellan dagarna", och strax bredvid en
skylt med texten "Håll platsen flyttad".
Eftersom du tänker ta bussen hem så stannar du till, plockar fram busskortet samt
funderar över vilka medborgare som hela
tiden envisas med att flytta hållplatsen till
något annat ställe.
På bussen hem finns en liten skylt som
säger "Vi tar inte emot tusen lappar".
Du begrundar detta och kommer fram till
att upp till 999 samer alltså går att klämma in i fordonet, även om några får trängas bakom något som presenteras som
"Skum släckare".
Du betalar din biljett och läser texten
"Växel i retur skål". "Skål på er själva"
säger du till busschauffören och varnar
honom för att dricka i tjänsten. Visst känner du igen dig?
Särskrivningssjukan sprider sig snabbare
än skvaller på en syjunta. Innan vi vet
ordet av kommer samhället att vimla av
folk som är kända som "Sjuk sköterska",
"Er sättare", "Full värdig medlem",
"Halv bror", "Ensam stående kvinna"
eller "Lätt stött domare".
Så våga visa fram fötterna och skriv i hop
orden eller av stava med binde streck innan vårt moders mål glöms bort av någon
lat mask och sur puppa som inte är
svensk älskare.
Fotnot: Sammanskrivningar florerar naturligtvis också oförblommerat i vår
vackra värld. Som exempel kan nämnas
att på bageriets reklamskylt för fullkornsbröd hade någon anställd textat "Vårt
bröd bakas av helvete". Undrar om de
fick sälja några av de där limporna?

