Lördag den 27 april hålls The International Marconi Day, där amatörradiostationer kommer att
delta från olika platser världen runt med anknytning till Marconi. Bland annat kommer signalen
EI0MAR att vara aktiv från omkring 0700 UTC från the Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio i
Howth strax utanför Dublin. Marconi-bolaget gjorde försök med trådlös telegrafi från Martello
kustförsvarstorn i Howth under 1905.
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1. Endast för mastapor – vi andra tittar på från backen!
TOPPLÄGE FÖR VÄRLDSARVET
Tack vare Sparbanksstiftelsen Varberg och Landsbygdsfonden kan nu Världsarvet
Grimeton Radiostation utveckla ett nytt och efterfrågat område, Toppläge. Det handlar
om att erbjuda besökarna aktiviteter på riktigt hög höjd.
KLÄTTRING TILL 127 METERS HÖJD

Att få klättra i antenntornen är det många av radiostationens besökare som efterfrågat. Nu verkar
det äntligen bli möjligt. Världsarvet Grimeton Radiostations projektansökan ”Toppläge” har fått
grönt ljus av Lokalt Ledd Utveckling i Halland (LLUH) att söka medel ur Landsbygdsfonden samt
har Sparbanksstiftelsen Varberg valt att gå in i projektet.
Det känns fantastiskt roligt att Sparbanksstiftelsen och LLUH ser platsens potential att utvecklas
som besöksmål så att vi nu äntligen kan realisera det starka kundbehovet säger Annika Lindhe,
Utvecklingsledare för Världsarvet Grimeton Radiostation.
I projektet ska minst tre nya edutainment produkter ska tas fram. (Från engelskans education
(utbildning) och entertainment (underhållning), red. anm.) Det handlar helt enkelt om ett nytt sätt
att förmedla kunskap. Toppläge handlar om att berätta den lokala historien, hur det var och är att
arbeta på hög höjd. Allt ifrån utrustning till vad som fanns i matlådan. En interaktiv upplevelse där
besökarna bokstavligen får uppleva och fysiskt känna hur det är och var att arbeta på hög
höjd. Och högt är det. På toppen av tornet befinner man sig på 127 meters höjd och kan i klart
väder se ända bort till ön Anholt i Danmark.
Men det är inte bara det guidade klätterskiften som tas fram. Med hjälp av lokala företag och
nätverk satsar man på att ta fram autentiska produkter till såväl caféet som butiken. För att skapa
kunskap och förståelse går som en röd tråd perspektivet dåtid, nutid och framtid i produkterna.
Att t.ex. jämföra 1920-talets arbetsmiljö och skyddsutrustning med dagens liksom att titta runt
hörnet.
INVIGNING I SAMBAND MED 15 ÅRS JUBILEUM
Det är många års förarbete som ligger bakom utvecklingen av radiostationen säger Camilla
Lugnet och fortsätter. Genom ett tätt samarbete med kommun, region, länsstyrelse, LLUH samt
näringsliv har flera förstudier gjorts som alla visat potentialen i att göra Världsarvet Grimeton
Radiostation till en internationellt känd och hållbar året-runt destination i Halland. Att i år kunna
genomföra Toppläge är en liten men viktig del i den utvecklingen.
Radiostationen hoppas kunna lansera det nya utbudet lagom till jubileumsfirandet. Den 2 juli är
det nämligen 95 år sedan stationen invigdes av kung Gustav V men också15 år sedan
radiostationen skrevs in på UNESCO:s världsarvslista. Detta då Grimeton Radiostation är den
enda kvarvarande, och fortfarande fungerande, radiostationen i sitt slag i världen. Litet förenklat
kan man säga att radiostationen är världens största, äldsta och fortfarande fungerande smsmaskin där de sex tornen bär upp själva långvågsantennen. Och det är alltså ett av dessa torn
som nu blir publiktillgängligt och upplevelsebaserat. Äkta vara i modern tappning!
MER INFORMATION
Annika Lindhe, Utvecklingsledare, 0703 – 724 678, annika.lindhe@grimeton.org
Camilla Lugnet, VD camilla.lugnet@grimeton.org
2. WARD 18/4
Varje år den 18 april ger sig radioamatörer världen över ut i etern för att fira den
internationella amatörradiodagen. Den dagen 1925 bildades IARU – internationella
amatörradiounionen.
IARU är alltså i år en pigg 94-åring, och antalet medlemsländer har vuxit från de ursprungliga
25 till hela 160, fördelade på tre regioner. Man uppskattar att det nu finns mer än tre miljoner
radioamatörer i världen.
På bilden syns Florian van der Wagt, PB8DX, känd operatör från bland annat SSA:s
ungdomsläger 2015.
Mer finns att läsa på iaru.org och på arrl.org.
SM5PHU Jonas
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n
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3. SK3BG studiebesök S!9AM 9/4
Tisdag 9:e april
Studiebesök på SI9AM.
Jörgen/SM3FJF är värd för vårens första studiebesök. Vi kollar SI9AM:s radioutrustning, lyssnar
på radio och fikar.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

4. SK3PH FÖREDRAG/BILDVISNING GEFLE RADIOSTATION 1925-1972
Lördagen den 6 april 1300 klockan 13,00.
Då kommer Karl-Olov Elmsjö SM3CLA från Gävle hit och berättar historien
om Gävle Radiostation Gefle Rundradio SMXF 1925-1972 som sände på
Mellanvåg 204.1 Meter = 1469 KHz. Han kommer att berätta och visa bilder
och historiska prylar från Gävle radiostation och Gefle Radioklubb som låg
bakom den.
Platsen är Delsbo Radioklubbs lokal på Avavägen 25 i Delsbo.
Inlotsning 145,550 MHz FM Simplex. Telefon 070-6337479
KAFFE / LÄSK OCH FIKABRÖD SERVERAS
73 de Dan Andersson SM3MTQ Ordförande i Delsbo Radioklubb.
Hela notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK4BW årsmöte i Borlänge 7/4
Föreningen Borlänge Sändare Amatörer, SK4BW, bjuder in till årsmöte den 7 april kl 15:00. Vi
träffas utanför entrén vid Tunagatan 20 i Borlänge centrum, kom i tid då dörren är låst.
Föreningen bjuder på sedvanlig fika efter mötet.
Välkomna
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SM5-QSL att hämta i Lindesberg
Fick 6 kilo QSL från SSA till SM5 i Eskilstuna. Dessa kort är sorterade och finns för avhämtning
vid SSAs monter på årsmötet 12-14 April.
Detta i samråd med vår distriktsledare.
73 Lars/SM5CAK. QSL SM5
7. SM5-information om ringar och trfnät
Distrikt 5: SM5YRA sammanställer en lista med ringar och trafiknät i SM5 distriktet.
Listan läggs ut på ssa.se under distrikt 5.

För att göra listan uppdaterade och komplett, skicka gärna information om eran lokala ringar
och trafiknät till
SM5YRA / Stephan via epost: sm5yra@ssa.se
Tack på förhand !
73 Stephan / SM5YRA
8. Återträff för nylicensierade hos SK5AA 6/4
Lördag 6 april inbjuds alla som tagit licens de senaste åren till en återträff på VRK. Ändamålet
är att följa upp hur långt man kommit med sin amatörradiohobby och så långt det är möjligt
försöka hjälpa de som har problem att komma vidare.
Vi samlas och fikar tillsammans och sedan fyller vi dagen med olika aktiviteter utifrån hur
många vi är och vilka behov som deltagarna har. Du som redan känner att Du vill vara med får
gärna höra av dig och berätta vad Du vill prata om. Det är ju bra om vi i förväg vet hur många vi
blir så att fikabrödet räcker åt alla.
Vi håller säkert på över lunchen så det kan vara en god idé att ta med egen lunch. I köket finns
ju tillgång till mikrovågsugnar och annat som du kan behöva för att värma din medhavda lunch.
En aktivitet som redan är inplanerad är att Bosse, SM5CJW under ca 1 timme kommer att
demonstrera datorprogram-men LTspice – ett elektronik-simuleringsprogram och Eagle – ett
CAD-program för schemaritning.
Fler erfarna klubbmedlemmar utöver Bosse, Kai och Donald kommer givetvis också att
behövas. Var bussig hör av Dig om Du kan medverka. Några olika intresseinriktningar bör ju
vara representerade.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

9. SK5SM Stockholm ~ Motala Motala Sändereamatörer RADIOLOPPIS 19/5
den 19 maj 1000 till 1500
Plats: festplatsen Änga, Väderstad utanför Mjölby
JO78LH N 58° 18' 21.42", E 14° 55' 12.03"
Parkering N 58° 18' 25.83", E 14° 55' 20.95"
Bord finns att hyra både inne och ute. Dessa har olika storlekar. 100 kr per bord.
Kontakta Kent SM5ELV sm5elv@gmail.com för bokning och förfrågningar.
Plats finns även för antenner om nån vill köra radio.
Försäljning av korv och kaffe.
Varmt välkomna
SK5SM gm SM5ELV Kent
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

10. SM7-möte på Öland 15 juni
Boka redan nu in distriktsmöte för sjunde distriktet. Det sker lördagen den 15 i Algutsrum på
Öland. Det blir auktion, bakluckeloppis, förhandlingar och föreläsning.
Mer information i QTC framåt och via SSA-bullen. Välkomna hälsar DL7 Bosse SM7HZK, och
Ölands Radioamatörer genom Åke SM7NJD.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

11. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5DBC
Tony Molander
SA5PGR
Per Gröndahl
SA5TGB
Peter Svensson
SA5TSH
Thomas Hultgren
SA6PIS
Paul Svensson
SM2-8464
Lennart Lindgren
Ny medlem
SM5NNH
Tom Nyqvist
SM7UVM
Daniel Vintersvärd
Återinträde
SL5ZYT
FRO Norrköping

SÖDERKÖPING
NORRKÖPING
KOLMÅRDEN
NORRKÖPING
LAHOLM
ARJEPLOG
STRÄNGNÄS
MOHEDA
NORRKÖPING

12. DX-tips
Söndag – måndag den 14 – 15 april, under tiden 1200 – 2200 UTC, hålls The Maritime Radio
Day, och då kommer bland andra specialsignalerna GB0GKA och GB0GKB att vara aktiva.
GKA var anropssignalen för Portishead Radio, den brittiska maritima HF-stationen som
avslutade sin verksamhet år 2000. Dessutom kommer andra specialsignaler att vara aktiva för
att minna om andra maritima HF-stationer.
Lördag den 27 april hålls The International Marconi Day, där amatörradiostationer kommer att
delta från olika platser världen runt med anknytning till Marconi. Bland annat kommer signalen
EI0MAR att vara aktiv från omkring 0700 UTC från the Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio i
Howth strax utanför Dublin. Marconi-bolaget gjorde försök med trådlös telegrafi från Martello
kustförsvarstorn i Howth under 1905.

Tack till FRO Stockholm

Bidrag till Bulletinen v 15
skall vara redaktör´n tillhanda senast
onsdagen den 10 april kl 18. Skickas per
e-post till
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

