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SUMMERING HÖSTPROGRAMMET
Välkommen till höstoch vinternumret av
Q RX.
Höstens aktiviteter har
präglats av en enda sak,
nämligen vår flyttning
till nytt klubb-QT H. En klubblokal som kommer
att gagna klubbens medlemmar en bra bit in på
2000-talet.
Vad har hänt se dan sist.
Vid mötet med kommunen den 11 september fick
vi reda på att hyreskontraktet var klart men att det
inte kunde skrivas under. Det berodde på att
byggnadsnämnden inte hade gett bygglov för
antennmasten. Förhandsbeskedet var att alla
bygghandlingar skulle vara klara vid månadsskiftet
sept/okt. Nytt möte bokades därför till fredagen
den 2 oktober.
Septembermötet kom nu istället att handla om tre
saker:
1. Nyckelrutine r i klubblokalen, Sidsjön.
Entréporten i nedervåningen, vilken är
gemensam för alla hyresgäster, kommer att
förses med ett sifferkodslås. Ingångsdörren till
vår klubblokal kommer att ha det lås som vi nu
har i klubbstugan på Södra Berget. Vi
återkommer om rutinerna kring sifferkodslåsen
så snart en samordning skett med övriga
hyresgäster.
2. Rutine r
kring
åte rlämnande t
av
klubbstugan
på
Södra
be rge t
Det beslutades att klubbstugan skall vara helt
tom till den sista januari, såväl på vinden,
invändigt som under stugan. Allt ev "bråte"
runt stugan skall vara bortforslat av oss. Efter
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återlämnandet kommer en byggfirma att riva
stugan.
3. Be sök klubblokalen, Sidsjön.
Mötet avslutades med ett besök i de nya
lokalerna där vi tillsammans med vaktmästaren
bestämde färg på väggarna, nya mattor samt
hur elledningarna skulle dras. Då kändes det
verkligen att något stort håller på att hända för
oss i Sundsvalls Radioamatörer.
Den 2 oktober skrevs slutligen
kontraktet på. Äntligen. I QRX nr 2,
3, och här i nummer 4 har du kunnat
följa hela processen från det första
mötet den 9 april. Många som läser
hela händelseförloppet kan uppleva det långdraget,
men SM3FJF/Jörgen och SM3ESX/Christe r
anser att hela processen handlagts med stor
ambition och värme från kommunens sida. Vid alla
möten med Bosse Johansson
och hans medarbetare på
kommunen har de strävat efter
att göra sitt yttersta för att våra
önskemål skulle uppfyllas.
Varmt tack till Bosse
Johansson
och
hans
me darbetare på kommunen.
Höstprogrammet har präglats av planeringar och
nedpackningar i klubbstugan. En höjdpunkt under
hösten var gästbesöket och föredraget av
N7NG/Wayne Mills. Han har bl a varit med som
operatör på den lyckade H40AA, T emotu
expeditionen, som nu även blivit ett nytt radioland,
ca 20 klubbmedlemmar lyssnade. T ack till
SM3DMP/Thomas och SM3CER/Janne som
ordnat detta celebra besök.
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Höstens SM3-möte i Sundsvall samlade ett 20-tal
deltagare från Östersund, Hudiksvall och
Sundsvall. Under mötet diskuterades remissvaret
till PT S om de nya amatörradioföreskrifterna samt
visioner och mål för SSA:s framtid.
Just nu är vi inne i en spännande epok i klubbens
historia. När det gäller klubblokalen kommer vi att
vara väl rustade för att möta 2000-talet. Sedan är
det upp till oss alla att göra det yttersta för att få
det så trivsamt som möjligt. Framgång sker enbart
genom vilja och entusiasm.
Vi behöver ett stort antal frivilliga arbetstimmar
under och efter flyttningen. Belöningen blir ”en
klubblokal i tiden”.

Vi räknar med Din hjälp
Nu kan radioklubbarna runt om i
landet börja sälja bingolotter. SSA har
blivit godkänd som medlem i FSL,
Folkrörelsernas
Samarbetsorgan,
vilket innebär att radioklubbarna runt
om i Sverige har det tillstånd som krävs för
försäljningen. Vid Sundsvalls Radioamatörers
styrelsemöte den 22 oktober informerade

SM3FJF/Jörgen om rutinerna kring försäljningen
av bingolotter samt hur en ansökan till Selångers
Sportklubb skulle utformas. Styrelsen beslutade
därefter att en ansökan med uppgift om en ansvarig
klubbförsäljare skall göras till Selångers
Sportklubb. Mer om detta i en separat artikel.
Mera upplysningar lämnas av SM3FJF/Jörgen.
QRX-bladets framtida existens beror
på om någon/några av
våra
klubbmedlemmar frivilligt kan ta på
sig att trycka detta blad. För den/de
som tar på sig ansvaret att någon gång
bidra med en ” klubbtryckning” kan
det vara skönt att veta att upplagan är
175 ex och på 8-10 A4 sidor. Du som
har möjlighet att hjälpa till med tryckningen,
kontakta SM3LIV/Ulla eller SM3FJF/Jörgen
snarast på tel 060-313 25 eller 010-251 02 20.
Detta utskick är kopierat av en klubbmedlem. Tack
för engagemanget med tryckningen
av detta klubblad.
QRX nr 1/99 skall tryckas i början
av februari månad. Manustopp 24
januari.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 1999
Sundsvalls Radioamatörer
kallar
härmed till årsmöte.
Datum:

Tisdagen den 16 mars 1999

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap
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VINTERPROGRAMMET
Under
alla
träffkvällar serveras
kaffe
och
bröd
alternativt läsk och bröd till ett
självkostnadspris av 15 kronor.

Tis 17 Nov

NEDPACKN ING NR 3

Nu bör det inte vara så mycket
kvar att packa ner. Men det
brukar i alla fall ta sin tid, så all
hjälp är värdefull.
Klubbvärd:
SM3JBS/Sven

Tis 24 Nov AUKTIONS KVÄLL
Vi auktionerar bort "prylar" som vi inte kan ta
med till den nya klubblokalen. Vi lovar att Du
kommer att göra fina fynd. Missa inte chansen
för här finns kanske just det Du behöver.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

Lör 28 Nov FLYTTLASS ET GÅR
Vi
träffas
klockan 10.00
och
lastar
bilen
full.
SM3HQB/O ve
är
chaufför
men vi behöver
flera starka armar som kan lyfta upp allt på
bilen. Dessutom behöver vi ett antal personer
som börjar plocka in allt material på rätt ställe i
klubblokalen i Sidsjön.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r

Tis 8 Dec

ÖPPET HUS I VÅR
NYA KLUBBLOKAL

Vi visar vår nya klubblokal, allt är
kanske inte på rätt plats men vi tror
att Du kommer att trivas i alla fall.
Kvällen till ära bjuder vi på tårta.
Klubbvärd:
SM3MQ F/Curt

Fre 11 Dec LILLA JULAFTON OCH
INVIGNINGS FES T
Invigningsfest
och
Lilla
Julaftonsfirande i våra nya lokaler i
Sidsjön.
Alla familjemedlemmar är varmt
välkomna.
(Ta tillfället i akt och visa
din familj hur fint vi fått
det.)
Vi börjar kl 19.00
PÅ PROGRAMMET:
! Glögg, Kaffe/The/Läsk
och lussekatter
! T ecknad film
! Lotteri
med
fina
vinster
! Julklappsutdelning
Alla som tar med ett paket till ett värde av
minst 20 kronor får vara med när tomten
delar ut klapparna.
! Korv med bröd
! Auktion
Klubbvärd:
Styrelsen
Varmt välkomna till vår invigningsfest
och vårt Lilla Julaftonsfirande!

Tis 29 Dec MELLANDAGSMEETING
Tis 1 Dec

OCH ÖPPET HUS

TÖMNING/S TÄDNING
AV KLUBBS TUGAN

Vi städar rent efter oss i klubbstugan på Södra
Berget och forslar bort eventuellt överblivet
material.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r
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Vi håller öppet hus i vår nya
klubblokal. Du som inte besökt
klubblokalen, ta tillfället i akt. Vi
fikar lite gott och berättar vad
tomten hade gömt i våra paket.

Klubbvärd:

S M3GS K/Classe
5

Tis 12 Jan S ÄSONGSS TART I
KLUBBLOKALEN
Årets första träffkväll, kom och
prata bort
några timmar.
Kaffepannan är varm hela
kvällen.
Klubbvärd:
Tis 19 Jan

SM3JBS/Sven

S TUDIEBES ÖK

Vi besöker DAT ABUT IKEN i deras nya
lokaler i Gärde. Vi träffas kl 19.00.
Adressen:
Gärdevägen 11
Telefonnumret:
64 10 50
Vägbeskrivning:
Kommer
ni
från
Sundsvall, ta av motorvägen mot Alnön vid
OBS Stormarknad och håll höger. Fortsätt till
rondellen vid Nordichallen. Vid rondellen kör
vänster förbi Berners. Följ vägen fram ca 200
m och sväng därefter höger och ni är framme.
T itta efter våra skyltar

Tis 9 Febr LOGGPROGRAMMET
N6TR
SM3CER/Janne visar hur man använder
contest- och loggprogram bl a N6T R på vår
nya klubbdator.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 16 Febr TRÄFFKVÄLL
Kom och se om Du fått några QSL-kort.
Klubbvärd:
SM3MQ F/Curt

Tis 23 Febr GÖR DIN EGEN
HEMS IDA, del 2
SM3CER/Janne fortsätter att
visa oss hur man gör en egen
hemsida. Del 2 av 5 träffkvällar.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 2 Mars

Klubbvärd:

SM3DVO /Nisse

Tis 26 Jan

GÖR DIN EGEN
HEMS IDA, del 1

SM3CER/Janne
kommer under våren att
visa hur man
gör
hemsidor. Hög-intressant
för oss som hittills bara
surfat men skulle vilja ha
en egen hemsida. Del 1 av 5 träffkvällar om
hemsidor.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 2 Febr

VHF-TES T

Vi återupptar tävlandet, men nu från vår nya
klubblokal. SM3RMR/Björn håller i trådarna.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn
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VHF-TES T

Vi fortsätter att tävla i VHF-testen under
ledning av SM3RMR/Björn, men han
behöver Din hjälp.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 9 Mars

VÅGUTBREDNING

SM3ESX/ Christe r berättar om vågutbredning och hur vi kan använda vågutbredningsprogram i datorn för beräkningar.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christe r

Tis 16 Mars ÅRS MÖTE
Se separat kallelse.
OBS! Vi lever i en föränderlig värld och
programmet ovan kan ändras med kort
varsel, aktiviteter ställs in eller flyttas samt nya
aktiviteter tillkommer.
Lyssna på bullen på söndagkvällarna eller läs
på klubbens hemsida på internet för att hålla
Dig informerad om eventuella förändringar.
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BINGOLOTTO
SK3BG:s styrelse har på
styrelsemöte
beslutat
att
klubben skall sälja bingolotter.
HUR GÅR DET TILL?
Det hela går till på följande sätt: (Förslag från
SM3FJF/Jörgen)
En av klubben utsedd medlem ansvarar för
Bingolottoförsäljningen.
Försäljningen sker till klubbens medlemmar
för
en
4-veckors
period
enligt
överenskommelse. (Bingobrickor kan numera
distribueras för en period om 4 veckor.)
Klubbens ansvarige hämtar en gång per månad
bingobrickorna hos Selångers Sportklubb och
skickar sedan ut bingobrickorna för en 4veckorsperiod till de som anmält köp av
bingobrickor.
Uppskattningsvis kommer vi att kunna sälja ca
25 - 50 bingobrickor per vecka.
Redovisningen sker månadsvis från ett
speciellt post- eller bankgirokonto som
klubben måste teckna.
Hur klubbmedlemmen betalar
till SK3BG:s klubbförsäljare
återkommer vi till när alla
formaliteter är klara.
Klubben måste abonnera på minst 25
bingobrickor per vecka. Därefter säljs
brickorna buntvis 5 och 5. Obruten bunt om 5
får lämnas tillbaka före kl 14.00 den aktuella
spellördagen.
Jörgens förslag är, att någon form av
kompensation kommer att utgå till den som tar
på sig ansvaret som bingolotto-försäljare.
Då detta skrivs är vår klubbme dlem SM3SJN
Ke nt Billfors
på
en
jordenruntresa
tillsammans med sin hustru, de vann lyxresan
på en bingolott. Vi hoppas få höra något om
detta i kommande nummer av QRX.
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EFTERLYSNING
BINGOLOTTO-FÖRSÄLJARE
Klubben söker en försäljare
av bingolotter.
För mer information ring
SM3FJF/Jörgen på telefon
060-313 25 eller
010-251 02 20.
EKO NO MI
Varje vecka erhåller klubben
9:- per såld bricka. Efter
vår/höstperioden
utbetalas
ytterligare 5:50 – 5:75 per
såld bricka. Detta innebär att klubben får ca
14.50 – 14.75 per bricka.
Vad innebär då
klubbekonomi?

detta

för

SK3BG:s

25 sålda brickor/vecka under ett år ger ca
12.000 - 14.000 kronor till klubbkassan. Säljer
vi 50 brickor ger det ca 24.000 - 28.000 kronor
till klubbkassan.

STÖD KLUBBEN GENOM
ATT KÖPA BINGOBRICKOR
AV SK3BG
Redan nu, innan vi hunnit publicera nyheten
har följande anmält sig för köp av bingolotter
under våren 1999.
SM3CER
SM3DVO
SM3ESX
SM3FJF
SM3JBS
SM3LIV

3
2
2
1
2
1

lotter per vecka
lotter per vecka
lotter per vecka
lott per vecka
lotter per vecka
lott per vecka

Du som vill förhandsanmäla dig för
Bingobrickor inför våren 1999 ring och
förhandsboka hos SM3FJF/Jörgen på telefon
060 – 313 25 eller mobiltelefon 010-251 02 20.
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QSL-SORTERING
QSL-korten skall vara sorte rade senast den 25:e i varje månad.
En beskrivning på hur det går till finns i klubbstugan.

QSL-SORTERARE 1998
MÅNAD ÅR
NOV
98
DEC
98

SIGNAL
SM 3UQK
SM 3ESX

SIGNAL
SM 3RRT
SM 3CWE

SIGNAL
SM 3SJN
SM 3KYH

SAMMANKALLANDE TELEFON
S M3UQK
55 25 72
S M3ES X
56 12 85

QSL-SORTERARE 1999
MÅNAD
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

ÅR
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

SIGNAL
SM 3JOS
SM 3SV
SM 3GSK
SM 3EVR
SM 3M QF
SM 3LDP
SM 3ESX
SM 3AF
SM 3UQS
SM 3BCS
SM 3UQK
SM 3ESX

SIGNAL
SM 3NXC
SM 3PXA
SM 3CXS
SM 3LNM
SM 3CZS
SM 3RM R
SM 3FJF
SM 3BEE
SM 3M XC
SN3NRY
SM 3RRT
SM 3CWE

BULLETIN PÅ R5

Söndagar kl 21.00
Glöm inte att checka in!

Efte r bulletinen komme r ordföranden
SM3ESX me d SK3BG-NYTT.
Här får Du bl a ve ta det senaste om flytten
till nytt Q TH.
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SIGNAL
SM 3RSD
SM 3IEH
SM 3BJV
SM 3TRV
SM 3HFD
SM 3UQO
SM 3LJA
SM 3JBS
SM 3GQP
SM 3ICP
SM 3SJN
SM 3KYH

SAMMANKALLANDE
S M3JOS
S M3S V
S M3GS K
S M3EVR
S M3MQF
S M3LDP
S M3ES X
S M3AF
S M3UQS
S M3BCS
S M3UQK
S M3ES X

TELEFON
56 92 17
15 39 79
53 76 60
317 54
53 69 23
53 77 24
56 12 85
15 90 09
15 38 04
57 64 14
55 25 72
56 12 85

TACK
SM3AHF/Hans We stman
har skänkt klubben en
"klassisk
Sven
Järring
mikrofon"
typ
Astatic
kristallmikrofon i originalförpackning.
Mikrofonen
som är från tidigt 50-tal har
ett fint samlarvärde.
Klubben framför sitt varma
tack till SM3AHF/Hans
genom SM3AF/Sten.
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MEDLEMSAVGIFT 1999
Då var det dags igen att betala in årsavgiften
till klubben, inbe talningskort bifogas detta
utskick.

(Innehåller kuvertet inte något
inbetalningskort, kontakta kassören
SM3MQF/Curt
omgående.)
Årsavgiften för 1999
är oförändrat 180
kronor för fullt
betalande
medlemmar och 90
kronor
för
studerande/värnpliktiga.

EFTERLYSES
Till nya klubblokalen behöve r vi:
Mikrovågsugn
Städmateriel
Köksgeråd
(kaffekoppar,
assietter, tallrikar, karotter,
bestick, kastruller etc etc)
Kökshanddukar

BIDRAG
Vi behöver bidrag till auktionen och lotteriet
på Lilla Julafton fredagen den 11 december.
Alla bidrag mottages tacksamt.

UTGÅENDE OSL-KORT
Klubben skickar QSL-kort följande datum:
15 Fe br, 15 Maj,
15 Se pt, 15 Nov.
Glöm inte att frankera med
QSL-märke.

DATORER
DATABUTIKEN har lovat att skänka klubben
2 st nya pentiumdatorer till nya klubblokalen.
I en av datorerna kommer ett stort antal
amatörradioprogram att installeras och den
kommer att stå inne i stora rummet. Den andra
datorn kommer att utrustas med loggprogram
och placeras inne i radiorummet invid
radiostationerna.
T ACK
till
SM3DVO /Nisse .

DATABUTIKEN

och

Bertil Sassén, SM3NPS, avled
den 25 september.
Den förfärliga sjuk domen cancer
tog hans liv alldeles för tidigt.
Han blev 60 år
Med Bertil har en "färgk lick " bland oss
sändaramatörer försvunnit. In i det sista
försök te han hinna inreda den VW-buss han
införsk affat för att k unna vara QRV som mobil,
men den hann tyvärr inte bli färdig.
Inom Sundsvallsk lubben var han en period
instruk tör i de telegrafik urser som k lubben
hade och till yrk et var han brok onstruk tör med
ett förlutet äv en som stamanställd i Umeå.
Förutom sändaramatör så var Bertil även
segelflygare i många år.
Vidare så tror jag att han älsk ade camparlivet
och hade en del husvagnar under årens lopp.
Hans stora k unnande på detta område gjorde
att han var till stor hjälp och k unde ge goda
råd - inte minst när jag själv häromåret k öpte
min husvagn.
Tyvärr lärde vi k änna varandra sent i liv et,
men vi hade gansk a täta k ontak ter och
träffades gansk a ofta även personligen och
därför k änns sak naden stor efter vännen Bertil.
Nu har han inga smärtor längre och dessa var
väldigt svåra, speciellt mot slutet.
Vila i frid Bertil.

SM3BEE/Georg och radiovännerna i Sundsvall
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NYBÖRJARKURS
Målsättning: Att ge kursdeltagarna de
kunskaper som krävs för att
avlägga
prov
för
amatörradiocertifikat Ce pt 2.
Under utbildningens genomförande finns möjlighet att
avlägga nybörjarlicens Un.
Omfattning:

12
sammankomster
under
vintern och våren 1999.

Kurskväll:

Onsdagkvällar mellan
kl 18.30 -21.30.

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön

Kursstart:

Onsdagen den 3 fe bruari
Kurserna beräknas pågå till
månadsskiftet april/maj.

Kurslitte ratur:

Pris:

” KONCEPT
för
amatörcertifikat
av
Wiberg SM7KHF

radioLennart

600 kronor inkl studieböcker.
T illkommer
avgifter
till
Post- och T elestyrelsen, (PT S)
för
provavläggning
samt
amatörradiotillstånd.

Kursle dare :

SM3ESX Christe r Byström
T el: 060-56 12 85,

Information

För ytterligare upplysningar
och anmälan ring
SM3ESX, Christe r Byström

MÅNADENS KLUBBPROFIL
Klubbprofil:
Bor:
Ålde r:
Civilstånd:
Yrke:

SM3ET C Jan Bergman
HSB- bostadsrättslägenhet på Lägergatan 4 i Härnösand,
och sommar-QTH i Norra Fällöviken 5 km syd Härnösand.
62 år
Gift med Barbro, 2 vuxna söner T homas och Peter, och barnbarn
f.d. T ypograf, Maskiningenjör, T eknisk chef, Produktionschef på Tryckeri

Jan är personen som alltid arbetat och levt med
teknikutveckling. Typograferna på 50-talet
arbetade med blysättning som arbetsmetod nu
är det datatekniken som gäller. För den
grafiska branschen har allt detta medfört en
stor förändring och omställning. Jan är
radioamatören som var med då byggandet var
en viktig bit inom amatörradiohobbyn, till
dagens digitaliserade radiostationer och
kringutrustningar.
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Jan säger: Det är bara att hänga med i
utvecklingen...
Jan
är
radioamatören
som
genom
amatörradiohobbyn knyter nya kontakter både
för sig själv och för familjen.. Mer om Jan läs
nedan.
Hur ble v Du intresserad av amatörradio,
Jan?
Redan som liten grabb lyssnade jag på
amatörradio på en gammal kortvågsradio
hemma i Norrstig, Älandsbro. Dåtidens telefoni
var AM-modulerat vilket gjorde att en vanlig
allbandsmottagare fungerade väldigt bra såväl
för DX-ing som för
lyssnande på
amatörbanden. Detta pågick under hela
tonårstiden. När jag mönstrade, sökte jag som
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telegrafist och jag fick min telegrafi- och
radiosignalutbildning på I21 i Sollefteå.
Belöningen kom
ganska snart säger
Jan, och fortsätter,
vi som klarade
telegrafiprovet fick
använda
radiostationen SL3AG och köra amatörradio.
Härifrån kördes mina första QSO:n säger Jan
entusiastiskt och fortsätter, intresset för radio
var så stort att jag 1957 sökte vidare som FNtelegrafist för en 6 månaders FN-tjänstgöring i
Gazaområdet. Suezkrisen året innan, innebar att
FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld
vädjade om snabba FN-insatser. Detta var
mycket ovanligt på den tiden, jag minns att vi
var den tredje FN-bataljonen som åkte iväg.
Både Dag Hammarsköld och radions Sven
Järring ” Farbror Sven” kom under denna
vistelse på besök och fick se våra fältmässiga
förhållanden. Men det skulle dröja ytterligare
10 år, ända till 1967, innan jag avlade mitt
amatörradiocertifikat, säger Jan.
Vad hände när du kom hem från
FN-uppdraget Jan?
1958 arbetade jag som typograf på
VA här i Härnösand, men suget att
studera vidare gjorde att jag läste in
Maskin-Ingenjörsexamen
vid
T ekniska Skolan i Sundsvall. Efter
examen flyttade vi till Stockholm och min YL,
Barbro och jag flyttade ihop. Vid ett besök på
Försvarets överskottsförsäljning i Solna köpte
jag min första telegrafinyckel. Jag kan ännu
minnas att Barbro
frågande
mig
VARFÖR
detta
inköp. Motivet var
klart jag skulle nu
återuppta mina telegrafikunskaper och via
Sjöbefälsskolan i Stockholm gick jag
kvällskurser och 1967 klarade jag av Acertifikatet. Reglerna var sådana att man fick Bcertifikat första 12 månaderna och först sedan
man visat att man kört 100 telegrafi-QSO:n fick
man ut A-certifikatet. 1969 kom jag till Ljusdal
och Ljusdalsposten som teknisk chef.
Har Du kunnat använt ditt grafiska
kunnande inom hobbyn?
Mitt intresse för SSA och framförallt QT C var
så stort att jag på Ljusdalspostens uppdrag
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kontaktade SSA:s ordförande SM4GL Gunnar
Eriksson och QT C:s redaktör SM3WB Sven
Granberg. Tryckeriet fick räkna på en QT Coffert och vi fick trycka den under åren 19691975.
Vad hände se dan?
Jag var under ca ett år på Sörmlands grafiska i
Katrineholm och 1976 blev jag åter SM3:a
eftersom vi flyttade till T imrå. Mitt nya arbete
blev platschef på NYGE-verken. Under åren
1988 - 1993 återkom jag till tryckeribranschen
och då till Tryckeribolaget i Sundsvall med
filial i Härnösand. Även då räknade vi hem en
offert från SSA och fick trycka QT C under
några år.
Numera, säger Jan, är jag aktiv inom HSBrörelsen. Jag är ordförande i vår HSB-förening
här i Härnösand och dessutom sitter jag med i
styrelsen för HSB-Vä sternorrland i Sundsvall.
Om vi går tillbaka till amatörradion Jan,
hur se r det ut i radioschacke t?
Jag har två bra radio-QT H:n. Här hemma i
Härnösand har jag en
Kenwood
T S850S
AT med en 5 el på
14/21/28 MHz samt
dipoler för 3,5/7 MHz
och en 4 el beam för
VHF och packet samt
en
486 dator fullt
bestyckad
med
amatörradioprogram. När vi är i sommarstugan
tar jag med mig Kenwoods lillebror T S440S.
Av nostalgi har jag kvar min gamla DRAKE
T4C och R4C som jag använder för 80 meter.
Hur många radioländer har du kört och hur
många QSO:n har det blivit?
Jag har aldrig varit intresserad av att jaga länder
eller att köra contest-QSO:n för dessa QSO:n är
bara rapportgivning 5NN eller 59 och det ger
mig ingenting, säger Jan. Han fortsätter, de
QSO:n som betyder något är de radiokontakter
som blir ett värdefullt utbyte mellan mig och
motstationen. Detta har medfört många
personliga möten mellan vår familj och andra
familjer under besök i andra länder eller då de
har besökt oss här i Sverige. Då det gäller
QSO:n har jag kört uppskattningsvis 20 000. De
senaste åren har jag använt dataloggning och
fördelningen är väl ca 40% på SSB och 60% på
mitt favoritmode RTT Y.
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Minns du något spe ciellt radio-QSO?
Naturligtvis mitt första QSO, med Valdis
Grivans numera SM4SZP, med min hembyggda
10 W station med de två rören EL34. Jag minns
mitt QSO med JY1 Kung Hussein från
Jordanien samt mina första QSO:n på RTT Y,

med en Creed-maskin, som sedan blev en
LUXOR ABC 80, vilket var RTT Y i den nya
datoriserade radiomiljön, som började se
dagens ljus i början av 1980-talet. 1972 hade
jag ett QSO med en ryss som frågade vad
popgruppen ABBA:s namn betydde. När jag
berättade att det stod för Agneta, Björn. Benny
och Annefrid. sa han jublande att han nog var
den första ryss som visste detta. På den tiden
fick man inte spela sådan musik i Ryssland, så
han måste ha lyssnat på dem via en insmugglad
LP-skiva.
Jan vad betyde r Interne t och Amatörradio
för Dig?
Internet är ett stort
komplement. Jag har
köpt
många
amatörradioprogram
via Internet. Här vill
jag ju naturligtvis
framhålla Jan-Erik
Rehns enorma arbete
med SK3BG:s hemsida. Ett proffsverk som är
en ledande hemsida som saknar motstycke
inom vår hobby. Hur många hemsidor
uppdateras så ofta som ” vår” . Vi har all
anledning att känna oss stolta och tacksamma
för Jannes "Hamspiritanda".
Det positiva med amatörradio är att möta
människor,
utveckla
sitt
språkoch
geografikunnande
samt
kunskap
inom
vågutbredningsområdet. T yvärr tycker jag att
det har blivit sämre på amatörbanden.
Människan bakom radiostationen har en
tendens att bli allt grymmare, slutsteg på flera
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kilowatt och amatörradiodisciplinen är ofta låg
när det dyker upp rara länder på bandet. Hur tar
vi hand om ett allmänt anrop via vår repeater?
Här måste vi verkligen rannsaka oss själva
allihopa. Nya amatörer skräms ju bort från vår
fina hobby bara för att det inte är fint nog att
prata 2 meter. Här låter det som jag är pessimist
men sanningen är att jag är en oerhörd realist.
Både ros och ris som du hör Jörgen.
Hur tror du att amatörradiohobbyn se r ut
omkring år 2005?
Här har digitaliseringen tagit över både när det
gäller radiostationer och trafiksätt. Det är bara
att hänga med i utvecklingen säger Jan med ett
leende
på
läppen,
och
fortsätter,
annars hade vi
fortfarande
varit kvar i
hästoch
vagnepoken.
Barbro, hur se r du som XYL på
amatörradiohobbyn genom de ssa årtionden?
Helt fantastiskt, vilken hobby, vilka kontakter
vår familj fått uppleva tack vare den. Kan Du
tänka Dig att Jan kan utöva sin hobby hemma,
vilket innebär att vi verkligen har utvecklats
tillsammans. I vår familj kan vi Qförkortningarna och det speciella språk som
kännetecknar den här hobbyn. Detta borde flera
XYL:s få uppleva, säger Barbro.
31 års amatörradio är inte alltid lätt att beskriva,
men intrycken när jag åker hem till Njurunda
denna sena söndagkväll är, Jan och Barbro
Bergman ser hela värden som en stor
radiofamilj.
Vid pennan
SM3FJF / Jörgen

Besök SK3BG:s
hemsida på internet
här finns alltid
senast nytt!

http://www.sk3bg.se
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