
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
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 Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping 
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 frekvens RV51,  
d.v.s. 145.0375 MHz  in och 145.6375 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Vinternumret är 2016-02-01   

 

Mötesdagar under  2015-2016 

16/11, 7/12 (Julfest), 18/1, 15/2 (Årsmöte), 21/3, 18/4 och 16/5.  

  
Hej!  
Julfesten närmar sig! Läs mer om den här nedan. 

 

Jag ber att få önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År! 
 
73 de SM5KNV Leif 

 

 
 

JULFEST !!!   JULFEST !!! 

  

Vi bokar bord på Oliver Twist i Nyköping för att äta middag tillsammans.  
  

Var och en får bekosta sin egen måltid och kan sålunda bestämma vad kalaset ska 
kosta. Vi bör helst boka bord så hör av dig till mig så jag vet ungefär hur många vi 

blir.  

Anmäl dig senast 22/11 till sm5knv(snabel-a)telia.com 

 

När?          Måndagen den 7/12 2015. 

Hur dags? Klockan 19.00. 
Var?          Oliver Twist i Nyköping. Hemsida: http://www.olivertwist-nyk.se/ 

Inbjudna? Du! Ja, just DU!!! 

Medtag?   Glatt humör 

Klädsel?   Ja, helst. 

 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Julnumret 2015 Årgång 56  ------------------- 
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SIGGE SM5BLA silent key 
 

 
 

Sigge Persson, SM5BLA (SK) har lämnat oss 
 

John Sigvard ”Sigge” Persson var född 1928 och bodde under många år i Stigtomta snett emot 
nuvarande ICA Tängsta. När det begav sig kunde man se hur rhombic-antenner sträckte sig längs med 
vägen mot Vrena och över vägen (!) till hans QTC. Men det är många år sedan. Han var länge medlem 
i NSA. Hans arbetsplats var F11 där han flög som navigatör bl.a. i flygplan S32 ”Lansen”. Han var 
även idrottsofficer och en spänstig karl som höll ryggen rak även på äldre dar. När jag bodde i Vrena 
och åkte till och från jobbet i Nyköping kunde man ofta se honom komma joggande på vägkanten. 
 

När det gäller radio så kommer vi ihåg honom som en stor DX-are, ja rent av en av de främsta i SM-

land. SM5BLA var under många år på 1960- och 70-talen ”kung” på 14195 och 3795. Med hjälp av en 

6 elements Telrex-beam för 20 m och en mängd höga trådantenner för 80 m var han ofta först att köra 

DX:en innan andra ens hörde något. När W4BPD Gus Browning en gång var i Stockholm och 

föreläste om sina DX-peditioner var Sigge där och även den lille pistolen SM5CZQ – ja givetvis också 

SM5CCE, en av de främsta DX-jägarna. På en fråga om Gus kom ihåg några svenska signaler i pile-

up´erna så svarade han att det var bara en, BLA, ”ja ni vet bla bla bla”.  

Sigge körde alltid i CQ-testerna, både CW och SSB och ofta tillsammans med en annan stor DX-

jägare i klubben, Sune SM5BPJ (SK).  

 

Sigge var även officiell provförrättare för avläggande av radioamatörcertifikat. Han importerade också 

radioutrustning och jag köpte en Drake R4-C till bra pris genom honom. Tyvärr drabbades Sigge av 

tinnitus och försvann helt från banden någon gång på 1990-talet för att aldrig senare återkomma.  

 

Tack Sigge för att du hjälpte till att leda mig in på DX-banan! Dig glömmer man inte och man blev 

alltid glad när man såg dig på stan. 

 

Kjell SM5CZQ med hjälp av Bosse SM5AXB 
 



 

LASSE ERIKSSON silent key 
 

 

 

 
 

Lasse Ericsson, ex. SM5-986 har gått ur tiden 
 

Lasse var född 1930 och lämnade oss hösten 2015. Han var golvläggare till yrket och egen företagare 

under många år. Han tog aldrig något cert men var mycket intresserad av allt som hade med radio att 

göra. Hans dåvarande lyssnarsignal skvallrar om att det var länge sedan det intresset vaknade. Jag har 

tittat i den förnämliga skriften ”NSA:s historia” och där omnämns han redan 1949. År 1965 valdes 

Lasse till styrelsesuppleant. Som mångårig medlem i FRO utförde han där en hel del praktiska jobb. 

 

När klubben hade en egen klubblokal på Hemgårdsvägen bidrog Lasse med en hel del material. En 

annan stor insats gjorde han på våra omtalade julfester på ”Storan”. Jag kommer ihåg hur han drog 

fram en liten anteckningsbok och levererade däri noterade vitsar. Det var bara att begära ”nr 8” etc. 

och han drog vitsen under ett allmänt jubel. Det skedde oftast i samband med kaffet och tillhörande 

ädlare drycker då stämningen var hög. Att vitsarna inte var helt rumsrena förstår alla liksom att alla 

dörrar var lyckta.  

 

Runt millenieskiftet arbetade Lasse flera år som ordonans vid Räddningstjänsten i Nyköping och han 

brukade ibland komma upp till min arbetsplats i stadshuset med bokföringsmaterial o.dyl. Han tittade 

in till mig och vi fick ett litet snack innan han hastade vidare.  

 

Den sista tiden tillbringade han på ett sjukhem och bl.a. Stig –BOF brukade hälsa på honom då och då, 

men till slut lämnade krafterna honom och han avled. Vi kommer ihåg Lasse som en glad kille, alltid 

på språng. 

 

Kjell SM5CZQ med hjälp av Bosse SM5AXB och Stig SM5BOF 
 

 

 

 



 

 

 

 

NSA MÅNADSMÖTE 2015-09-21   Nyköping 2015-09-23. 

 

 

Plats: IOGT-lokalen, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping.  

Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif. 

 

 

1. Leif hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Leif hade bara några få punkter på 

dagordningen. Lokalhyran och demo av mätbrygga för induktans och kapacitans. 

2.  Vi saknade kassörens närvaro men han hade via mejl informerat om IOGT:s nya hyreskostnad 

för klubben. De vill nu ha 400 kr per gång.  En höjning av 100 kr per gång. Mötet beslöt att 

godta hyreshöjningen. 

3. Leif undrande om det fanns några övriga frågor att ta upp. Konstaterades att det fanns det inte! 

4. Kvällens programpunkt handlade om den mätbrygga som SM0JZT, D. T. Tilman beskrev i QTC 

nr 7/8. Bosse AXB  hade införskaffat ett liknande instrument, men inte av samma sort utan ett 

spegelvänt exemplar. Instrumenten har dock samma funktioner.  

 Bosse visade hur det används och hade drosslar och kondensatorer med känt värde som blev 

uppmätta och kontrollerade. Instrumentet har imponerande noggrannhet trots det låga priset på 

ca 200 kr.  

 Sedan fick de närvarande prova att mäta upp medhavda komponenter av olika storheter. 

5. Leif tackade för demonstrationen  och förklarade mötet avslutat. Vi rundade av mötet med  fika 

och trevliga diskussioner.    

 

 

.............................................................  ...................................................... 

Sekreterare Bo Jonsson / AXB  Ordförande Leif Nordin / KNV 

 

================================================================================ 

 

NSA MÅNADSMÖTE 2015-10-19   Nyköping 2015-10-21. 

 

 

Plats: IOGT-lokalen, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping.  

Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, ELF Allan, KNV Leif, KSB Benny. 

 

 

1. Leif förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Leif hade bara en punkt på 

dagordningen, nämligen julfesten.  På förfrågan om det fanns någon mer punkt att ta upp så ville 

Bosse AXB informera om repeatern, vilket noterades. 

2.  Julfesten diskuterades. Mötet beslöt att ha julfest den 7/12 kl. 19.00 på Oliver Twist vid 

Teaterparken. Leif kollar priser och annat och meddelar på kommande möte där beslut slutligen 

tas.  

3. Information om 2-meters repeatern SK5BE/R.  Bosse meddelade att Robban RVH hade 

föreslagit att vi borde försöka flytta repeatern till Nyköpings vattentorn. Alf RDF var av samma 

åsikt bara vi inte stör varandra.  Utvecklingen av styrelektroniken sker lättast på nuvarande QTH 

där åtkomligheten är mycket bra. Men tester borde utföras. RVH hade några extra filterburkar 

som kan användas vid behov. Nya  antenner kommer att behövas. AXB, RDF och RVH kommer 

att diskutera vidare. 

4. Kvällens möte avrundades av KNV som tyckte att det var dags för fika och radio prat!  

 

 

.............................................................  ...................................................... 

Sekreterare Bo Jonsson / AXB  Ordförande Leif Nordin / KNV 

 

 



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

 

SM5AXB Bosse 

SM5BOF Stig 

SM5CZQ Kjell 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


