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 Ansv. utgivare: SM5AJI Ingvar   
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Postadress: c/o Tony Englund, Högbackavägen 6, 640 32 Malmköping   
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet, i februari 
senareläggs mötet en vecka). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R, DX-cluster: SK5BE-6 
Skedtider dagligen 08.30 och 1830  3.663 kHz  alt. 7.063 SSB 
Kvällspasset 18.30 på  3.663 byts mot 1.830 mellan 1/10  -  31/3 !   

 
Stopp-datum till Julnumret är 2006-11-20 

 

Mötesdagar under 2006 
18/9, 16/10, 20/11 och 4/12 (Julfest). 

 
Så var det dags igen! Sommaren är ju inte slut än! Och vilken sommar vi haft, åtminstone om man 
gillar sol och värme. Ett enormt åskväder slog ut en del utrustning både i västra och östra Ludgo. 
I östra Ludgo var det i det närmaste en direktträff som förstörde utrustning fast alla sladdar var 
urdragna. Vid sådana tillfällen är man helt försvarslös. Här hemma i västra Ludgo slog det ut tjusiga 
blå flammor ut ur vägguttagen. Kändes inte helt bra! Och jag kan konstatera att överspänningsskydd 
vid sådana tillfällen inte gör  någon som helst nytta.    
Antar att vi syns igen på höstens första möte den 18/9, som vanligt kl. 19.00 i IOGT-lokalen på Västra 
Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. CU! 
73 de SM5KNV Leif 
 

 
QSL-galleri 

Ett av fotavtrycken i NSA:s historia utgörs av medlemmarnas QSL-kort. Nu när vi fått bilder 
från gångna händelser sparade på klubbens hemsida är det dags att skapa ett QSL-galleri! 
Min idé att skanna in medlemmarnas QSL-kort och publicera dem på internet möttes av 
gillande från Leif –KNV,  vår WEB-makare. 
Jag har skannat alla de QSL som jag själv hittat i mina gömmor. Det gäller nuvarande NSA-
medlemmar, dåvarande medlemmar eller andra som haft en nära relation till klubben. Om 
du inte återfinns i listan nedan behöver jag få eller få låna ditt QSL-kort eller kort från 
någon annan som du vet saknas i listan. Kommer du på ett möte, tag med kortet så 
skannar jag det, annars kanske du själv kan skanna och maila till mig eller skicka i ett brev 
till mig. Jag lovar att du får tillbaka portot av klubben, hi! 
Tro mig, det kommer att bli roligt med vårt QSL-galleri, där finns många kul kort som ger 
plats för eftertanke. 
Dessa kort är skannade i en eller flera versioner: 
7S5BE, SE5CCE, SK5BE, SM5AIO, AMF, ARR, AXB, AXX, BDY, BLA, BMJ, BOU, BPJ, CCE, CQR, CQT, 
CZQ, DEC, DPB, DRB, DRW, ETU, EVK, GBF, KNV, KQS, RC 
 
Ett kort från TK skulle vara en höjdare! 
 
Hör av dig till: SM5CZQ  Kjell Fredriksson, Fagermon, 64050 Björnlunda            kjell.f@sverige.nu  
 



DX-are är underliga 
 
Dx-are är underliga. Absolut. Låt inte någon säga något annat. Vi spenderar mera tid på att 
optimera våra stationer än någonting annat. Vi har kilometervis av jordnät överallt på 
tomten. Inte som ¼ vågsradialer, utan därför att vi läst någonstans att det reducerar brus 
och jordförluster. Vi har varje antenn optimerad för att få lägsta möjliga SWR…och vi 
bekymrar oss om resonanspunkten flyttar sig 50 KHz när det regnar eller snöar! Vi 
använder inte någonting annat än RG-213 eller bättre, även om RG-8U är lika bra (men det 
är vi inte övertygade om!) Och RG-11! Hädelse…såvida vi inte kan få den att matcha vår 
antenn därför att den interakterar med något som ökar impedansen till en punkt där 75 
ohm ger bättre SWR än 52 ohms koax! Om vi kan lägga beslag på heliax eller metallisolerad 
koax, då använder vi den. En av oss fick tag i entums heliax till bra pris. Den blev använd 
till att mata 160 metersvertikalen. Reducerar verkligen kabelförlusten på 1.8 MHz. Vi läste 
någonstans att hård koax inte hjälper mycket under 50 mHz, men det känns bättre på 
något sätt! 
 
Alla av oss har en radio i 30.000 kronorsklassen om inte det dubbla. De duger förstås inte 
som de kommer från fabriken. Vi söker efter modifieringar som bl.a. ökar uteffekten och gör 
audion mer aggressiv. Så fort någon köpt något tillbehör så kommer alla de andra att ha 
samma sak inom en vecka. 
 
Vår sändningsaudio?  Speech processor på hela tiden, långt till höger. Naturligtvis. Det 
flesta knappar är avsedda att vara vridna hela vägen till höger. Titta på din rig om du inte 
tror på det! Mikrofoner…motvilligt erkänner vi en sak som privatradiokillarna tog med sig till 
amatörradion, nämligen Astatic D-104! Yes sir! Och en D-104 med förstärkare dessutom. 
Den plockar upp allt bakgrundsljudet från fläktarna etc. Vi finner att vi vanligtvis är goda 
för 30-40% av max output bara på bakgrundsnoiset. Om inte, så kan vi ju justera mikgainet 
på D-104:an tills vi uppnår önskade ”noise-effekten”. Inga kompromisser, bara en D-104 
kan göra jobbet.  (D-104 kallas även för ”rakspegeln”. Ö.a.) 
 
CW-kunskaper? Det må du tro! Vi kan alla känna igen vårt call i 250-takt vid 339 i starka 
QRN…och sända ”R R 5NN DE SM5XXX TU” i 300-takt. Men om någon vill köra rag chew i 
75-takt, då får vi plötsligt djup QSB och svåra QRM. Det kan finnas något längre ner på 
bandet som vi behöver för något nytt. Vi ska väl inte sitta här och slösa bort tiden! 
 
Förstärkare…ingen DX-are kan vara utan ett PA. Och ingen liten 500 watts vekling heller. Vi 
kör full legal effekt. Alltid. Även om DX:et är 30 över! Vi drömmer om ett PA som har 5 eller 
10 kW ut, skissar på kladdpapper prototyper med 4 eller 6 st 8877:or. Vi undrar om trapsen 
på den där yagin bara klarar 2 kW. Övervakar myndigheten verkligen uteffekten? Ingen av 
oss vill veta men vi drömmer i alla fall. Kanske kunde vi linda om trapsen med tjockare 
tråd? 
För all del, varför använder vi traps över huvud taget? Vi behöver monobandare! Investera i 
företag som säljer monoband yagis. Om vi inte ännu köpt sådana, så kommer vi att göra 
det. Det kan du ge dig på. Den enda investering som är säkrare än antenntillverkare är 
sådana som bygger höga master. Höga sådana som är beräknade att tåla massor av vikt och 
vindbelastning. Och vi kommer alla att köpa mer än en sådan mast. Varför? Därför att om 
masten inte ramlade omkull i den där stora stormen förra vintern, ja då hade vi inte nog 
med antenner på den. Det ordnar vi till i sommar.  
 
Kjell, SM5CZQ hade läst en DX-historia av Paul, VE1DX 
 
 

SM5BDY åter QRV 
 
Affe SM5CQT är snäller han! Han har hjälpt Evert att få upp en stegmatad 2 x 20 meter dipol på 
Brunnsgatan. Evert har redan kört DX: YI, 4S7 och JA. Kör hårt, Evert!   
 
 



IRC – International Reply Coupon 
 
Den internationella svarskupongen, IRC, har funnits sedan 1907 och fyller alltså snart 100 
år. Den är ett postalt instrument utbytbart i varje land som är medlem av UPU (Universal 
Postal Union). Kupongen kan bytas ut mot portot för ett ordinärt flygpostbrev som sänds till 
valfritt land. Cirka 2.2 miljoner IRC säljs varje år över hela världen. 
 
Hittillsvarande svarskuponger upphör att gälla den 31 december 2006 och den 1 juli i år 
började man sälja en ny utgåva i mer än 70 länder. Postkunder, samlare och filatelister kan 
växla in denna IRC fram t.o.m. 2009.  
 
För oss radioamatörer är IRC ett välkänt begrepp och används när man önskar utväxla 
QSL-kort ”via direct”. På senare år har dock ”green stamps”, d.v.s. US Dollar blivit mycket 
vanliga som en billigare variant till svarsportot. I flera länder är det inte tillåtet att ta emot 
dollarsedlar i brev och det kan dessutom inbjuda till ”irregulära” metoder när det gäller 
brevhanteringen… En del QSL-managers begär endast IRC och då har man inget val. 
 
Så var det då frågan om hur man får tag på IRC. Att försöka köpa på en ICA- eller 
Konsumbutik möts naturligtvis av förvåning över att man inte vill handla mat. Nej, vår s.k. 
”Post” den känner vi ju till, man säljer inte IRC alls vilket är OK med UPU. Däremot har våra 
nordiska grannar IRC till salu, så det blir till att handla när man tagit färjan till Helsingki! 
Skulle du få en IRC går den ju utmärkt att lämna vidare vid behov eller sälja till någon 
annan som behöver den. I QTC, det var väl något år sedan, beskrevs hur någon försökte 
lösa in en IRC i Sverige. Det var inte lätt men lyckades till slut efter en omfattande 
korrespondens på högsta postnivå på ”postbåten” i Stockholm.  Skämt åsido, ofta ser man 
QSL-managers och andra som säljer de IRC de fått, men om du ska köpa, var noga med att 
det blir den nya utgåvan, giltig t.o.m. 2009. 
 
Kjell, SM5CZQ 
 
Ett besök i det förgångna hos den legendariske DX-aren Gus Browning, W4BPD 
 
Gus Browning som var från Cordova, South Carolina i USA var under 60- och 70-
talen ständigt ute på DX-peditioner över stora delar världen. Han var en one-man-
expeditioner som litade till sig själv och till stor del livnärde sig på att hålla föredrag 
om sina resor och även skriva om dem i amatörradiotidskrifter. Det här var långt före 
datorer och internet som hjälpmedel och radioutrustningen var tung. Sin Collins S-
Line med slutsteg släpade han bokstavligen från land till land främst i Asien och 
Indiska Oceanen.  
 
Jag ska inte fördjupa mig i detaljer och försjunka i nostalgi men för att kunna veta var vi står 
idag och kunna sia in i framtiden bör vi känna till vår amatörradiohistoria. En del av den 
historien är DX-ing och Gus, som han kallades . Här följer några berättelser skrivna av hans 
vänner. 
 
”Sista gången jag såg Gus”, säger John Peters, K1ER, ”var troligen ett år innan han dog. Jag 
besökte honom i South Carolina och tog med honom på lunch. Han var en fin gentleman. 
 
Gus var verkligen fattig som en kyrkråtta. Han levde på vad som gavs och blev vän med alla 
och envar. I sitt shack i Cordova var det mesta av utrustningen home brew. Jag tror hans 
enda inkomstkälla var ”The DXER Magazine” och frimärksförsäljning till samlare. Han gav 
ut tidningen med hjälp av en liten tryckpress och fick litet pengar från andra tryckjobb, ex. 
billiga QSL-kort. Han var en liten senig karl och det är sant att stapelfödan på 
expeditionerna var Coca-Cola. Gus utvecklade även smak för yak-smör när han reste kring 
Himalya i 9N, AC3  och AC4. Om infödingarna åt det, skulle han göra det också. Gus reste 
genom att lifta. Han fick vänner och stannade hos nya vänner. Han bar med sig 
radioapparater och Coca Cola flaskor. 



Detta var helt och hållet före DX-clustrens och packets tid, och email var okänt. Gus resor 
relaterades mun till mun eller via telefon eller DX-bulletiner per vanlig post. Man fick helt 
enkelt lyssna. Gus kom igång på sin favoritfrekvens, ex. 14105 och kallade CQ. Den förste 
som hörde och körde honom spred nyheten vidare och sessionen satte igång.  
 
Gus gick till fots! I ett land som 9N1 eller AC4 eller AC3 (Nepal, Tibet, Sikkim) följde han 
med en karavan som gick i den riktning han ville gå. Lasta på COKES och radio på en kamel 
eller åsna och gå…och få vänner hela tiden. Jag tror inte Gus någonsin hade pengar. Han 
betalde med ett leende och visade infödingarna hur en radio fungerade. I utbyte mot ett 
ställe att bo på. 
 
Jag misstänker att på den tiden var det här med licenser litet annorlunda, något mer 
informellt, mycket lättare. Bli vän med Kungen och komma i luften. Om man var på en 
sandstrand i Indiska Oceanen, hitta på en lämplig anropssignal och köra igång. Gus åkte 
bara med några lokala fiskare, följde med någon karavan, vad som helst. Fråga vart man 
kommit och när man kom fram, eller om det är ett tomt rev, fråga de som fiskade. 
 
Jag vet inte hur många länder som Gus kom igång från, men jag har massvis med kort från 
Gus i mina lådor…det var goda tider för DX-are. Livet var inte så hektiskt men spänningen 
var hög” skriver slutligen John, K1ER. 
 
En annan amatör som skrivit om Gus Browning är den från bl.a QST välkände Jack Troster, W6ISQ. 
I ”Tankar om Gus Browning” skriver han: 
 
”Jag kände Gus ganska väl. Han var här i mitt hus några gånger och konsumerade alltid en 
erforderlig Magnum Coke. Han var en stor operatör med stor humor och var inte för fin för att hålla 
igång ett långprat på radion även om hela världen var QRX. Ibland brukade han säga ’I just want 
calls from people running under 100 watts’. Naturligtvis fortsatte hela världen att ropa. Eller också 
kunde han säga ’everybody call on 14201’ följt av ’My, what a mess’. 
Jag skrev en historia för QST för länge sedan och den var en av mina favoriter.  
 
Gus och Don (Don Miller, W9WNV likaledes känd DX-are ute på expeditioner på sin tid, ö.a.) 
landade på motsatta sidor av samma ö och möttes på toppen…’Gus?’…’Don?’.  
 
Jag bevistade en föreläsning som Gus höll för länge sedan. Man frågade hur han hade lärt sig att 
sända med sin vänstra hand och skriva med sin högra hand. Han demonstrerade: knackade på 
huvudet med vänster hand och gjorde cirklar på sin mage med höger hand, samtidigt som han 
stampade takten med foten. Han var alltid mycket älskvärd med glimten i ögat. Alla var ’Ole Buddy’ 
vare sig du känt honom i åratal eller just träffat honom.” 
 
Ja, nu hör det till saken att även er skribent SM5CZQ har faktiskt träffat och hälsat på Gus himself. 
Men inte nog med det, ytterligare ett par NSA-medlemmar var också med. Det var dåvarande 
medlemmen Sigge, SM5BLA och nuvarande medlemmen Kjell, SM5CCE. Hur gick det till undrar ni 
förstås. Jo, någon gång på hösten 1964 hade SSA och SRA (Stockholms Radio Amatörer) lyckats få 
hit Gus under en av hans föreläsningsturnéer. Vi var ett fyrtiotal personer som samlades på Tekniska 
Muséet för att lyssna på W4BPD och äta middag på kvällen. Jag kommer ihåg att han pratade länge 
och medryckande, drickande Coca Cola. Av de närvarande kände han bara igen en signal. Det var 
BLA från Stigtomta som då var en av Sveriges ledande DX-are. Varför kände han igen just den 
signalen? Jo, den var lätt att komma ihåg,” bla,bla,bla!” 
 
Jag har fortfarande kvar deltagarlistan och kvittot på betalningen för kalaset, 27 kr för 
middagen + dryck och ”Den lilla pärlan” 2 kr samt ”Punschen” 2 kr (!).  
 
Det var Kjell, SM5CZQ som läst, översatt och berättade 
 



 
Gus W4BPD i Bhutan 

 

 
QSL från en av Gus’ expeditioner  

 
 
 
 
 
Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5BDY, Evert     Lite av varje 
SM5CZQ, Kjell:      Lite av varje 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
  
 
 

Break-In på NSA:s hemsida 
Numera kan du läsa Break-in på vår hemsida. Följande personer har meddelat att de läser Break-In på 
hemsidan och att de klarar sig utan att få Break-In i pappersformat: 
AXB, CCE, CZQ, DQG, KSB, NRK, RDF, XHO, XQJ och Caj Airola. 
Om du också tycker att det räcker att läsa Break-In på hemsidan så hör av dig till mig, så sparar jag en 
del jobb och klubben sparar lite pengar. Om du fortfarande vill ha Break-In i pappersformat så går det 
givetvis bra! 
 
73 de Leif SM5KNV    
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