
Morgan SM6ESG:s radio-SAAB.

Platsen  för  ESR  årsmöte  2022-04-24,  var  Hörby
Radioförenings museum i Östra Sallerup, strax utanför
Hörby,  bara  några  våglängder  från  Hörby  Radio-
station. Här hölls även ESR årsmöte 2019.

Inledningsvis började vi med fika och registrering.

Ett  20-tal  medlemmar  fanns  på  plats  och  Hörby
Radioförenings  ordförande,  Bengt  Almqvist,  hälsade
oss välkomna och berättade lite om sändaren, som
står  mitt  i  lokalen  och  är  likadan  som  den
ursprungliga Hörby-sändaren, som då var placerad i
Karlsfält, några kilometer bort, 1928-1937.

Bengt Almqvist.

Bengt  Falkenberg  SM7EQL  var  mötesordförande  och  Thomas  Hörstedt
SM7DLF var mötessekreterare, flankerade av Ingvar Flinck SM7EYO.

Årsmötesförhandlingarna  klarades  av  snabbt.
Samtliga, av de styrelsemedlemmar som var föremål
för  omval,  blev  omvalda  och  styrelsen  beviljades
ansvarsfrihet  för  det  gångna  året.  Sedan  åtföljdes
årsmötet av intressanta föredrag.

Först ut var Ingvar Flick SM7EYO, som berättade om
Frivilliga Radioorganisationen, FRO.

Ingvar SM7EYO



Bengt Falkenberg SM7EQL, tog vid och berättade om
en  Yagi-antenn  för  2m-bandet.  Det  visade  sig  att
antennelementens  längd  var  kritiska,  medan  vissa
andra parametrar var ganska okritiska.

Bengt SM7EQL

Sedan blev det spelmannen Morgan Larsson SM6ESG,
som började med att  lätta upp stämningen, genom
att skickligt framföra ett musikstycke på flöjt.

Morgan SM6ESG

Morgan  jobbar  helst  med  korta  våglängder.  Här
berättar  han  om sitt  bygge,  avsett  för  våglängden
23cm.

Morgan SM6ESG med 23cm-sändaren.

Bengt SM7EQL

Bengt berättade om sitt projekt med att ta reda på
jordmånens egenskaper. Till ändamålet har han byggt
ett  mätinstrument,  som han  redovisade.  Bengt  har
gjort mätningar, både i omgivningarna runt sitt QTH
och i Östra Sallerup. 



Leif SM7NCI mäter jordmånen i plastlådan

Bengt berättade även om en AM-mottagare med HiFi-
egenskaper. 

För  att  spolarna  i  MF-burkarna  skulle  få  tillräckligt
högt Q-värde, behövde de lindas på ett speciellt sätt.
Därför  byggde  Bengt  en  lindningsmaskin,  som blev
bra  men  inte  perfekt.  Så  därför  byggde  han
ytterligare  en  lindningsmaskin,  som  gav  perfekta
spolar.

En perfekt spole



Del av sändartypen som fanns i Karlsfält

På vinden fanns diverse apparater och komponenter,
till salu.

Muséets utställningar fanns att beskåda.           Lite loppis blev det också

Hans Gatu SA7AUY


