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Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R (kommer snart igång) 

  

 
Stopp-datum till Julnumret är 2012-11-19 

 

Mötesdagar under  2012 

17/9, 15/10, 19/11 och 10/12 (Julfest) 

 

Hej!  
Jag ska väl inte gå så långt som att säga att sommaren är slut, men det är i alla fall dags för 
säsongens första månadsmöte. Hoppas att du har tid och lust att vara med! 

73 de SM5KNV Leif 

 

 

DL5-klubbträffen 
 

Den 16 juni bjöd Flens Radioamatörer in till en träff för alla klubbar inom SM5. Lokalen 

ligger långt ute i skogen i Öja utanför Flen. Från NSA deltog Leif SM5KNV, Allan SM5ELF och 

Tony SM5XQJ.  
Mötet startade kl. 10 med fika. Det var god uppslutning från klubbarna inom SM5 och 

åhörarsalen var fylld till brädden.  

 

Mats SM5TAH presenterade Winmor och Winlink som är ett system för att skicka mail via 

radio. En instressat lösning för dem som t.ex. är ute med båt och inte kan nå Internet. 
Lösningen passar också i ett nödläge när delar av Internet är nere p.g.a. katastrof. 

 

Sedan intogs en enklare lunch med kokt korv som huvudnummer. 

 

Efter detta pratade Göran SM5HIH om D-STAR och om hur detta koncept fungerar. Det blev 

många frågor och diskussioner. Även Echolink kom på tal.  
 

Vi kunde sedan gå omkring i lokalerna och titta på den utrustning som SK5UM hade i  

Öja. En hög mast, 40 meter (?), med en hel del antenner fanns att beskåda. Och vädret, ja det 

kan vi tala tyst om. Regn alltså!   

Det hela avslutades med fika och c:a 14.30 rullade vi hemåt igen.  

 
Stort tack till Flens Radioamatörer SM5UM för ett trevligt och intressant arrangemang! 

 

Leif SM5KNV       

 

http://www.qsl.net/sk5be


Loppis i Nykvarn 

 

Den 2:a juni var det dags för den årliga loppisen i Nykvarn. Leif SM5KNV och Allan SM5ELF 
trotsade det svenska sommarvädret (regn) och åkte dit. Tony SM5XQJ fanns givetvis på plats 

och vi fick en pratstund. Inte i nivå med Eskilstuna men det fanns som vanligt en hel del 

prylar som man inte behövde. Inte så många ”kändisar” men Rune SM5COP fanns förstås på 

plats.  

 
Efter besöket i Nykvarn åkte jag och Allan till Gnesta där vi grep oss an en av de största 

plankstekarna vi någonsin hade sett. Den smakade helt OK, men lokalen var väl lite sådär... 

Fullsatt var det i alla fall.  

 

Leif SM5KNV 

 

                   Frasse Silent Key 
 

Som de flesta av er redan känner till så blev ”Frasse” Kurt Franzén SM5TK Silent Key den 8:e 

mars 2012. Han var född den 12:e september 1928 och var en av de mest framträdande 

profilerna inom svensk amatörradio.Frasse var även delaktig i SSA:s arbete där han bl.a. 
fungerade som redaktör för FM-spalten, schemaritare och DL5. Frasse var också 

framträdande när de gäller bildandet av SCAG, Scandinavian CW Activity Group. Han hade 

själv medlemsnummer 1. Föreningen SCAG är fortfarande verksam. Frasse var också en av 

grundarna av Diplom Sverige, Församlingsdiplomet. CW var hans mode och det behärskade 

han till fulländning. Han var radiointresserad in i det sista även om han inte hade de bästa 

möjligheterna att sätta upp antenner på Järnvägsgatan som blev hans sista QTH. 
 

Benny SM5KSB representerade NSA vid begravningen. Begravningen ägde rum i Kapellet på 

Nya Kyrkogården i Nyköping.  NSA lade ned en blombukett med vidhängande band där man 

kunde läsa "En sista hälsning från kamraterna i Nyköpings Sändareamatörer." 

 
Vännerna i Nyköpings Sändareamatörer lyser frid över Frasses minne.   

 

 

 

 
Rolf ”Mackan” Runnerström, ex. SM5-2105, är silent listener 

 

Lyssnaramatören och tidigare medlemmen i NSA, Rolf ”Mackan” Runnerström har lämnat 

oss. ”Mackan” som han allmänt kallades, var med i klubben redan under den allra första 

tiden i slutet av 1940-talet. Den äldsta noteringen om honom i klubbtidningen som då hette 

”QRM” är från 1949. Han omnämns sedan 1960 och 1961. Vid årsmötet den 2 februari 

1961 väljs han till vice ordförande.  

 

Mackan var mycket radiointresserad och utan formella kunskaper i ämnet var han 

omvittnat mycket kunnig inom området. Hans andra stora intresse var den egna båten och 

vid ett möte 1961 visade han sin mottagare, en portabel National NC-66, som alltid 

medföljde på sjöutflykterna.  
 

Rolf avled vid 87 års ålder den 27 april 2012. Klubbens arkiv saknar bild av honom, så om 

du har något foto, hör av dig till oss. 

 

Kjell, SM5CZQ tillsammans med Bert, SM5DQG 

 

 

 



 

 

NSA Månadsmöte 2012-04-16     Nyköping 
2012-04-24. 
 
Plats:  IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Antal närvarande:  6. 
De närvarande:   KQS Sören, CCE Kjell, KSB Benny, AXB Bosse, KNV Leif, CZQ Kjell. 
 
 
1. Ordföranden KNV hälsade alla välkomna och sa att vi senare skall titta på TV. 
 
2. KNV läste upp dagordningen och konstaterade att den ordinarie sekreteraren ej  
 var närvarande och sökte en ställföreträdande. Alla tittade på undertecknad som 
 föll till föga. Alltså valdes Bosse AXB. 
 
3. Vår årliga Field-Day diskuterades. Den planeras att bli hos CCE som välvilligt ställt 
 sitt QTH i Tystberga till förfogande. Mötet spikade F-D till lördagen den 19/5 och 
 söndagen den 20/5. Detaljer skall planeras hos CCE den 21/4 kl 12:00. 
 
4. KNV har en DVD som han gärna vill visa. Det handlar om DX-trafik. DVD:n har titeln 
 "HD2M, CQWW DX CW CONTEST 2010." 
 
5. Övriga frågor, information etc: 
 
 Benny KSB representerade NSA vid begravningen av SM5TK, Kurt Franzén. Begravningen  
                            skedde i Kapellet på Nya Kyrkogården i Nyköping.  NSA lade ned en blombukett med 
                            vidhängande  band  där man kunde läsa "En sista hälsning från  kamraterna i Nyköpings  
                            Sändareamatörer." 
 
 Från SCAG  kom en sista hälsning till den mångårige medlemmen Kurt. 
 Begravningsakten avslutades under värdig samvaro på Hotlell Blomenhof. 
 
6. Leif KNV avslutade mötet med att säga att vi börjar med DVD-filmen och slutar  med fikat. 
 
 Tf. sekreterare SM5AXB Bo Jonsson Ordförande SM5KNV Leif Nordin. 

 

Nostalgiska hörnet (Kjell SM5CZQ minns) 
Större bilder finns på NSA:s hemsida underNSA:s bildgalleri/NSA:s Nostalgibilder! 

 

 
 

Det har dragit ihop sig till Portabeltest i maj någon gång i mitten av 1960-talet. Ett par raska 
gossar har tagit på sig fältuniform men glömt reglementsenliga skor. Ett portabelt elverk har 

inlånats och släpas ut i terrängen. 



 
 

Naturligtvis är tändstiftet surt så den stackars operatören Kjell SM5CZQ får slita hårt för att få 
fyr på eländet. 

 

 
 

Emellertid, nu är det klart och de tre musketörerna visar upp sig: Leif SM5AXX (SK), Kjell 
SM5CZQ och Olle SM5ARR (SK) 

 

 
 

Nu är stege rest och antennen ska upp. Koaxer skruvas ihop och glädjen är stor. Leif tycks ha 
rivit en del av bebyggelsen i området (Ängstugans koloniområde i Nyköping). 

 



 
 

Inuti tältet kör Olle för fullt. Man tycks kunna se en Drake 2B mottagare och - kan det vara 
möjligt - en Geloso VFO? 

 

 
 

Vi skriver vinter 1972 och det körs radio från Gunnar, SM5DNO sommar-QTH på Jogersö i 
Oxelösund. En belåten little pistol Kjell SM5CZQ hör intressanta saker. Kan någon identifiera 

stationen? En Drake Line? Nej, det är det nog inte, men vad? 

 

 

SM5XHO:s Elecraft KX3 
 

Frank SM5XHO i Stigtomta har skaffat en Elecraft KX3 och har provat den på sin resa till 

Island. En liten rapport från Frank: 

 

I had fantastic success with my Elecraft KX3 using a Buddipole vertical on 20 meters. I 
played with the rig for 6 days using a 4 cell Li-Ion Nanophosphate battery pack. I put the 

KX3 in a power conservative mode - no back light, used earphone and 3W power. I came 

home with lots of power left and I did not recharge once. Next step is to see how long I can 

operate with the 1o internal battery cells without recharging.  

Of course Iceland is a great base with a straight shot down the North American East Coast 
with nothing but water between me and them. I was really impressed to get a 599 signal 

through to Boston and several spots in Europe with only 3W. I could not be more pleased 

with the KX3 and the Buddipole. 

I bumped into the Icelanders Field Day at Gardur Lighthouse near Keflavik. I was working a 

contact in England when I was blown off the air by TF3ML Oli Olafsson who has a mobile 

unit with a 4 ton 28m high yagi on a trailer.  
73 Frank SM5XHO 

 
 

 



 
 

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 

SM5AXB, Bosse 

SM5CZQ, Kjell  

SM5XHO, Frank 

 

SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med!  

 


