
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
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  RV51= 145,0375 / 145,6375  

 

Stopp-datum till Julnumret är 2013-11-18   
 

Mötesdagar under  2013 

16/9, 21/10, 18/11 och 9/12.  
 
 

Hej!  
Ett nytt nummer av Break-In. Redaktören är i akut brist på bidrag. Även små blänkare mottas med 
tacksamhet! Vad skulle Break-In vara utan Kjell, SM5CZQ? Platt intet! 

73 de SM5KNV Leif 

 
Vår man på VHF och UHF 

 

Nu konstaterar jag det igen! Sören, SM5KQS är den som gör det. I QTC nr 7/8 2013 finns 
topplistan – VUSHF. Där finns han på 50 MHz som nr 21 i SM med 54 DXCC-länder körda. 
På 144 MHz nr 15 med 37 länder körda och på 1296 MHz (!) nr 15 med 4 länder.  
 

Det är väl känt att Sören inte har några stora slutsteg eller enorma antenner, så det gör det hela än mer 

imponerande. För övrigt är Sören numera flitig testkörare på kortvågsbanden där jag hör honom köra fina DX 

med 100 W och en G5RV. För DXCC är det Logbook of the World som gäller och Sören brukar med belåtenhet 

se hur antalet confirmed entities skjuter i höjden.  

 

Lycka till Sören! 

 

Säger Kjell, SM5CZQ 

 

Test av mottagaregenskaper  
 

Sherwood Engineering utför tester av egenskaperna för mottagarna i olika transceivers. Kan 

vara intressant att studera. Hur bra är din rig? Du hittar testerna här: 

 
http://www.sherweng.com/table.html 
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Från Bert, SM5DQG har det influtit några bilder att införas i klubbens ”Nostalgihörna” på 
hemsidan. Först två interiörer från SM5IZ, Edvin Fagerlin. Dessa kort togs av Bert själv den 
10 mars 1954. Kanske vi kan få höra mer om Edvin vid tillfälle, Bert! Stationen är antagligen 
tidstypisk och man ser fina diplom på väggen. Ett par CQ diplom syns, kanske WPX eller 
framgångar i tester. Även ett WAC tror jag. Är det en kortlåda på bordet? Numera är det 
lättare att hålla ordning på kontakterna, en PC rymmer lätt ”hela världen”. Men den verkliga 
höjdaren finner vi bredvid shacket. Avstämningsutrustning och koaxer ovanför badkaret! Ser 
jag fel, eller är det rent av radialer/jordplan som går ner i badvattnet? Givetvis är badvattnet 
duktigt saltat. Var i Nyköping gick detta av stapeln? Vi måste få veta mer, Bert! 
 

       
 

Här nedan finner vi SM5APS, John ”Masen” Persson som Bert besökt, troligen 1953. En verkligt snygg station, 

kanske hembyggd? Även här vill vi veta mer. 

 

 
 

Tack för dina bilder, Bert! Kanske du har fler i dina gömmor. 

 

QSP de Kjell SM5CZQ 
 

 

 

 
 CW: 21 – 22 September, 12:00 UTC – 11:59 UTC 
 SSB: 12 – 13 October, 12:00 UTC – 11:59 UTC 

http://www.sactest.net/blog/


 

 
QSL och kuvert man minns 

 

 
 

I maj 2013 kom nedanstående kort från Kina. Jag kan inte låta bli att även visa det ytterst 
exklusiva kuvertet. Vad sägs om det? Den gode Zhang Zhen ville ha mitt QSL för ett QSO på 
20m CW. Han körde med en IC-7200, 25W och antenn ”DP/V”. Det är mycket glädjande att 
det kommer igång allt fler stationer från det tidigare så sällsynta landet.  
Vem kommer inte ihåg när det började med BY1PK. Då var det stökigt på 15m CW. 

 

                                                     Kjell, SM5CZQ 

 

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

 

SM5CZQ Kjell 

SM5DQG Bert 

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

 


