
 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Höstnumret 2011 Årgång 52  ------------------- 

                                

I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif  0155 / 24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Tony Englund, Högbackav. 6, 640 32 Malmköping 
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: I IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet . 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R 

  

 
Stopp-datum till Julnumret är 2011-11-21 

 

Mötesdagar under  2011 

19/9, 17/10, 21/11 och 5/12.  

 

Hej!  
Äntligen! Ett nytt nummer av Break-In och starten på en ny säsong med NSA! 

73 de SM5KNV Leif 

 

 

                                              NSA MÅNADSMÖTE 2011-04-18 

Plats: IOGT-lokalen 

Närvarande: KQS Sören, DQG Bert, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 

 

1. KNV öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. CZQ meddelade att SM5ARR Olle hade avlidit. Mötet hedrade honom med en tyst minut. 

   DQG berättade lite minnen om honom. 

3. KNV hade kontaktat AQD Håkan för att förhöra sig om vi kunde hälsa på honom nån gång i juni. 

   Mötet kom fram till att 18:e juni kunde vara ett lämpligt datum. KNV kontaktar AQD för besked samt mailar  

   ut   info om detta. 

4. CCE berättade om SSA's årsmöte. Man har från SSA kartlagt vilka radioamatörer som finns med avsikten att 

   försöka aktivera och fånga upp de som inte tillhör SSA genom ett utskick. De som fått utkicket uppmanas att 

  skicka in en intresseanmälan till de lokala föreningarna. FRO har haft rekryteringsmöte i Flen. 

5. CZQ informerade om diplomjakten SMFF-Award, Swedish Flora Fauna. Mera info finns på 

   http://smff.sk6aw.net/ som håller i trådarna för detta. Det finns cirka 3500 nationalparker/naturreservat i 

  Sverige som det gäller att få kontakt med. 

6. KQS informerade att han har loggar för klubben från 60-talet och undrade om nån hade QSL kort med 

   signalen SM5NRA. Hör av er till KQS i så fall. 

7, Mötet avslutades med sedvanligt fika. 

 

Mötessekretare                                                                                    Ordförande 

SM5RDF Alf                                                                                     SM5KNV Leif 

 

 

 

 

 

 

http://www.qsl.net/sk5be


 

 

NSA MÅNADSMÖTE 2011-05-16 
 
Antal närvarande: 7. 

De närvarande: AXB, CCE, DQG, ELF, KNV, KSB, RDF. 

 

 

 

1.  Leif KNV hälsade alla välkomna till vårsäsongens sista möte. 

 

 

2.  SM5HIH från Flen hade kontaktat Leif KNV och ville köpa klubbens 2-meters repeater. 

 Leif hade påpekat att det är ett medlemsmöte som kan bestämma detta och att han inte 

 trodde att det vart möjligt. SM5HIH meddelade senare att Flen ej längre var intresserade. 

 

 Vi diskuterade läget för vår repeater.  Den körs på prov av Alf RDF. Vi söker fortfarande 

 efter ett lämpligt QTH. 

 

3. AXB meddelade att en hyreshöjning är på gång för vår möteslokal. Hyran bestäms av 

 IOGT/NTO under juni månad. Troligen kommer hyran att bli 300 kr per gång. Då vi hyr mer 

 än 5 gånger per år får vi 15% rabatt. 

 

4. Övriga frågor. Inga. 

 

Fika serveras och vi pratar radio och andra trevligheter! 

 

Vid protokollet 

 

Tillförordnad sekreterare   Ordförande  

Bo Jonsson SM5AXB                                                                     Leif Nordin SM5KNV                                

                         

Nostalgiska hörnet 
 

Nyköpings Radio Amatörer, NRA bildades 1948 och den första styrelsen såg ut som följer: 

 

Ordförande: Radiotelegrafist Matz Bjuréen, SM5RC 

Sekreterare: Brevbärare Gunnar Johansson, SM5AOR 

Kassör:       Herr David Eriksson 

Revisorer:  Kontorist Stig Löwenadler 

                  Furir Rune Hasselquist, SM5ADC 

                 

Personliga suppleanter:  

För ordförande: Elektrotekniker John Persson, SM5APS 

För sekreterare: Studeranden Karl-Axel Nilsson, SM-1397 

För kassör:        Studeranden Stig Hedström 

För revisor:       Brevbärare Bert Olsson, SM-1257  

                         Radiotekniker Olle Lindquist, SM5ARR 

 

Teknisk sekreterare och QSL-manager: Elektromästare Edvin Fagerlin, SM5IZ 

Materialförvaltare:                                Radiomontör Bengt Rönnberg 

Sektionsledare för sändareamatörerna: Sergeant Gunnar Cederberg, SM6APH      

Sektionsledare för Lyssnaramatörerna: Studeranden Sune Eriksson 

 

Möteslokal var i Läroverkets klassrum 5-5 och kostade föreningen 3 kr. per mötestillfälle. 

Årsavgiften för år 1950 var 5 kr. 

 

SM5KNV Leif  

 



 

 

Ur mina minnen av Nils-Olof ”Olle”, SM5ARR 
 
Intet ont anande möts jag av annonsen i SN att Olle har gått ur tiden. Han var min vän sedan 
länge och även min mentor i amatörradiobranschen får man nog säga. Redan tidigt fick jag 
kontakt med Olle som alltid var beredd att ge goda råd efter att jag dagarna före midsommar 
året 1960 cyklade iväg till postkontoret Nyköping 2 för att hämta ut ett efterlängtat rek från 
Telegrafverket. 
 
Under flera år i början av 1960-talet körde en trojka bestående av Olle, SM5ARR och Evert, 
SM5BDY samt undertecknad yngling, SM5CZQ tester från mitt QTH på Smålandsvägen i 
Oppeby, Nyköping. Olle brukade dyka upp tidigt på morgonen efter några timmars vila 
hemma för att inte missa öppningar österut. Han bodde på Linnévägen som ligger bara något 
kvarter bort.   

 
 
 
Här ser vi Olle, skymd av Evert, 
framför en Drake 2B och jag står 
lutad över min stolthet, en Central 
Electronics 100V som var dåtidens 
state of the art och på en stol syns 
ett Heathkit slutsteg HA-14 med 
fyra st. 811A som glödde mycket 
vackert. På hustaket satt en trebands 
yagi och på gården fanns en 
flaggstång med inverted V för 40 
och 80 m. I källarens elmätarrum 
kunde man tydligt höra brummet 
från telegrafi i min elmätare. 

                                                                                             Mycket vackert!  
 
Både Evert och jag lämnade efter några år testkörandet men Olle fortsatte att köra tester under 
många år framöver. Hans specialitet var att skrapa ihop ett antal QSO på 40 m och ibland med 
rätt blygsamma poängtal komma först som single band entry. Det var många gånger som 
japanerna fick skicka diplom till SM5ARR för fint resultat på 40 i All Asian Contest. Under 
många år var han QRV från sitt sommar-QTH Skresta utanför Nyköping men även med en 
G5RV från Oppeby. Olle och jag genomförde ofta foni-QSO sent på kvällarna på 40 m, 
faktiskt en bedrift på den tiden då störningsdimman låg tät på bandet. Fullt av  BC-stationer 
med tillhörande störningssändare och S-metern visade 40db över S9! Men vi lyckades hitta 
någon grop och trots låga effekter gick det bra. Kanske avståndet, ett par hundra meter hjälpte 
till… 
 

Så småningom övergick Olle från TV-service i Nyköping till stordatorvärlden i Stockholm 
och senare Gävle men återvände till sist till oss i Nyköping. Han var en stor tillgång som TV-
tekniker när man drabbades av TVI. Följande historia har jag berättat många gånger men 
kanske någon inte har hört den. Den är sann! När jag med hjälp av vänner fått upp en 
trebandsbeam på Smålandsvägen 1 dröjde det någon vecka eller så innan koaxen blev 
ansluten. Men det hindrade inte att en person från ett grannhus fick syn på min ”stora TV-
antenn” och genast gick in till Radio- och TV-tjänst där Olle jobbade och klagade över att min 
antenn ”sög” så mycket av TV-signalerna att hans bild blev sämre. Tack vare Olle hörde jag 
inte mer i ärendet!  
 

Den som mindes var 

Kjell, SM5CZQ 

 



 

 

Mera Nostalgi! 
Här kommer några gamla bilder från NSA:s arkiv. Kan någon identifiera 
personerna på bilderna? Det vore kul och värdefullt! 

 

 
Bild 1 

 

 
Bild 2 

 

 
Bild 3 



 

 

 
Bild 4 

 

 
Bild 5 



 

 

 
Bild 6 

 
Bild 7 



 

 

Några av NSA:s medlemmar besökte Håkan SM5AQD i juni. Se bilder i NSA:s 

bildgalleri på hemsidan. Tack för vi fick hälsa på, Håkan! 
 

 
 

 

DXCC-lista 
En intressant och detaljerad DXCC-lista hittar du här: 

http://www.ac6v.com/prefixes.htm#PRI 

 

SM5KNV Leif 
 

Mega DXpeditions Honor Roll 
För er som gillar att frossa i statistik finns det en förteckning över expeditioner och deras QSO:n. 

Ganska intressant tycker jag i alla fall. 

 

http://dx-world.net/wp-content/uploads/2011/08/Mega-DX-Peditions-Honor-Roll-10.8.2011.pdf 

SM5KNV Leif 

 

  

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer 

av Break-In: 

 

SM5AXB, Bosse 

SM5CZQ, Kjell 

SM5RDF, Alf 

 

SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits 

med! 

 

 

 
 

 

http://dx-world.net/2011/mega-dxpeditions-honor-roll/

