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SUMMERING VÅR- OCH SOMMARPROGRAMMET
Välkommen
till höstnumret av QRX.
Under
våren
och
sommarens träffkvällar i klubblokalen har besöksaktiviteten ökat vilket vi alla
glädjs åt.
Den 27 april berättade SM3FJF/Jörgen och
SM3CWE/O we från SSA:s årsmöte på Gotland.
På kvartalsmötet den 11 maj, som var välbesökt,
haglade det idéer och framtidsanda som saknats
under många år. Idéerna och förslagen kommer nu
alla klubbmedlemmar tillgodo. SM3CER/Janne
avslutade kursen om hemsidor. Tack Janne för
dessa lärorika kvällar. Antennerna på Södra Berget monterades ned i slutet av maj. Säsongsavslutningen och de två träffkvällarna under temat
SI9AM T hailändska paviljongen i Utanede samlade ca 20 personer/kväll. Informationen om SI9AM
gavs av SM3CER/Janne, SM3CWE/O we
SM3ESX/Christe r,
SM3FJF/Jörgen
och
SM3LIV/Ulla. I separata artiklar i detta nr av
QRX kan Du läsa mer om SI9AM och kommande
field-day i Utanede/Ragunda.
Klubbens kursverksamhet avslutades med prov i
juni. Kursen resulterade i 3 nya certifikat.
! Carolin Svedberg, klass UN med signalen
SH3AER (endast 12 år gammal)
! Inga Svedberg, Klass 2 med signalen
SM3XCG
! Mikael Lindqvist, Klass 2 med signalen
SM3XCH
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Vi gratulerar till de nya
certifikaten samt tackar
SM3ESX/Christe r
som höll i vårens
kursverksamhet.
Ett möte med fastighetsförvaltare
Bo
Johansson
på
Sundsvalls kommun, har resulterat i att kommunen under september månad ombesörjer gjutning
av antennfundamentet, intill gaveln vid nya
klubblokalen i Sidsjön. SM3KAF/Bosse ombesörjer grävning av grop samt ihopschaktning efter
gjutningen. Vi tackar både Bo Johansson och Bosse Engh för deras engagemang för klubbens nya
framtid i Sidsjön.
Klubben har investerat i en ny (beg) kortvågstranciever en T S 940, den gamla T S 430 såldes på
förra kvartalsmötet.
Som vi alltid skriver i vår klubbtidning "Vi lever i
en föränderlig värld och programmet kan ändras
med kort varsel, aktiviteter ställas in eller flyttas
samt nya aktiviteter tillkomma." Detta gäller inte
enbart klubbaktiviteter utan även annat som rör
klubben och dess verksamhet. Vi har därför under
sommaren valt att informera via email eftersom
SSA-bulletinen med SK3BG-nytt haft sommaruppehåll.
Tyvärr så returnerades ett 10-tal mail på grund av
felaktigt email-adress. Vi har utgått från den email
lista som finns på klubbens hemsida.
Snälla Du, kontrollera att vi har Din
rätta emailadress på klubbens hemsida.
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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
telefon 060-313 25 eller 070 - 394 17 45 (nytt
mobilnummer).
Detta utskick är kopierat av en klubbmedlem.
Tack för engagemanget med
tryckningen av detta klubblad.
QRX nr 4/99 skall tryckas i
slutet av oktober månad. Manusstopp är den 15 oktober
1999.

HÖSTPROGRAMMET
Under alla träffkvällar serveras
kaffe
och
bröd
alternativt läsk och
bröd
till
ett
självkostnadspris av
15 kronor.

Tis 24 Aug S ÄSONGS TART

Lör 4 och
S ön 5 Sept

FIELD-DAY

Se separat artikel.

Tis 7 Sept

TRÄFFKVÄLL

Vi träffas runt kaffekoppen och pratar bort några
timmar.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

Tis 14 Sept FORTS ÄTTNINGS KURS
I ATT GÖRA HEMS IDOR
Vårens populära kurs i att göra
hemsidor fortsätter med ytterligare 5 träffar. Här finns utrymme för alla att deltaga, både
nybörjare och de som gick vårens utbildning.
Träff 1 av 5.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 21 Sept INFÖR
BEVAKNINGS HUNDS S M
Klubben
genom
SM3FXL/Gunnar har fått uppdraget att
hjälpa
till
med
ett
sambandsnät
vid
bevakningshunds
SM.
Information och förberedelser
inför arrangemanget.
Klubbvärd: SM3FXL/Gunnar

Då drar vi igång en ny säsong i klubblokalen.
Kom och berätta om dina radiokontakter under
sommaren.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

Lör 25 och
S ön 26 Sept BEVAKN INGS HUNDS S M

Tis 31 Aug PLAN ERING INFÖR FIELDDAY

Tis 28 Sept

Planeringskväll inför helgens field-day vid Thailändska Paviljongen i Utanede,
Ragunda. Eftersom alla inte fick
inbjudan till sommarträffkvällarna
om SI9AM med videofilm så börjar
vi kvällen med en kort tillbakablick
om hur det hela började. Därefter
planerar vi för den kommande helgen
och kvällen avslutas med att vi åter visar videofilmen på 24 minuter om King Chulalongkorn
Memorial Building.
Klubbvärdar:
SM3LIV/Ulla och
SM3FJF/Jörgen
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Se separat artikel.

KVARTALS MÖTE

Kom upp och "tyck till". Det är
Dina idéer och funderingar som
behövs. Vilka klubbaktiviteter vill
Du ha under våren 2000?
"T yck T ill"!
Klubbvärd: SM3ESX/Christe r

Lör 2 Okt

S M3-MÖTE

Denna gång hålls SM3-mötet i nya klubblokalen i
Sidsjön. SM3-mötet avslutas med stor auktion.
Se se parat kallelse .
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Mån 4 Okt Höstens kursverksamhet
startar
Se separat artikel.
Tis 5 Okt

ZL9CI

Denna träffkväll visar
S M3EVR/Tord
en
DX-video
från ZL9C I
Cambell
Island. Visningen börjar klockan 19.30 och filmens
längd är ca 50 minuter.
Klubbvärd:

SM3MQH/Jan

Tis 12 Okt FORTS ÄTTNINGS KURS
I ATT GÖRA HEMS IDOR
Vårens populära kurs i att göra hemsidor fortsätter
med ytterligare 5 träffar. Här
finns utrymme för alla att deltaga, både nybörjare och de som
gick vårens utbildning.
Träff 2 av 5.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 19 Okt TRÄFFKVÄLL
Kvällen blir vad Du gör den till. Kaffebryggen står
på hela kvällen.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

Lör 23 och
S ön 24 Okt S I9AM
Den 23 oktober firas King
Chulalongkorn, Rama V:s
dödsda g. Denna dag är en
stor högtidsdag för alla
thailändare. Vi deltar i
högtiden genom att aktivera
signalen SI9AM från vår
klubblokal.
Här
finns
möjlighet för Dig att ta del
av hur QSO:n körs och loggas med hjälp av PC
contestprogram.
Mer info om tider etc lämnas via SK3BG-nytt och
på klubbarnas hemsidor.
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Tis 26 Okt TRÄFFKVÄLL
Kom till klubblokalen och bläddra i de senaste
tidskrifterna.
Klubbvärd:
SM3MQ F/Curt

Tis 2 Nov

S AMUEL MORS E

Samuel Morse mer än bara
telegrafi, samt hur blir det
med "Y2K". SM3LDP/Markku berättar hur amerikanare i allmänhet uppfattar konstnären och uppfinnaren Samuel Morse.
Y2K, är det samlade begreppsnamnet som Year 2000 kallas. Om detta har
det hittills skrivits spaltkilometrar. Markku har
tidigare hållit 2 föredrag om detta på klubben.
Denna kväll avslutas med att Markku berättar att:
"-Nu är det nära." De senaste rönen om Y2K redovisas.
Berättarkvällen börjar kl 19.30.
Klubbvärd:
SM3LDP/Markku

Tis 9 Nov

FORTS ÄTTNINGS KURS
I ATT GÖRA HEMS IDOR

Vårens populära kurs i att göra hemsidor fortsätter
med ytterligare 5 träffar. Här finns utrymme för
alla att deltaga, både nybörjare och de som gick
vårens utbildning. T räff 3 av 5.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 16 Nov VK0IR
Denna
träffkväll visar
SM3EVR/Tord en DXvideo. Denna
gång VK0IR
Heard Island.
Visningen
börjar klockan 19.30 och filmens längd är ca 55
minuter.
Klubbvärd:
SM3UQO/Björn

Tis 23 Nov TRÄFFKVÄLL
Kom till klubblokalen och se om Du fått några
QSL-kort. Kaffebryggen står på hela kvällen.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn
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Tis 30 Nov

KVARTALS MÖTE

Kom upp och "tyck till". Det är
Dina idéer och funderingar som
behövs. Vilka klubbaktiviteter vill
Du ha under våren 2000?
"T yck T ill"!
Klubbvärd: SM3ESX/Christe r
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.

KALLELSE TILL SM3-MÖTE
SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer och DL3,
Owe hälsar Dig välkommen till höstens SM 3möte i Sundsvall.
Datum:

LÖRDAGEN
DEN 2 OKTOBER

Klockan:

10.30 - ca 16.00

Lokal:

Klubblokalen Sidsjön

Adress:

Paviljongvägen 11, Sundsvall

Program:

10.30

VÄLKOMMEN

11.00

Nya klubbmedlemmar:
Fre drik Sundvall
Luleåvägen 271
857 31 Sundsvall
T elefon
060 - 50 09 59
SM3RML
Leif Ed
Torggatan 33
841 33 Ånge

12.30
13.30

Samling
Kaffe och smörgås till
självkostnadspris
Mötesförhandlingarna
börjar
Lunch
Förhandlingarna fortsätter
Stor radioauktion börjar
Videofilm om King
Chulalongkorn Memorial
Building

Incheckning: Via R5
Mer info:

SM3MIZ Jorma Martikainen
Sanörsbacken 9, 863 33 Sundsbruk
SM3DXA, Egil Lundgren
Skönviksvägen 33, 863 33 Sundsbruk
T elefon 060-56 71 77
SM3UEQ , Pe ter Siponen
Rebetskygatan 33, 854 60 Sundsvall,
T elefon 060-61 76 83

TACK
Under våren har bingolottoförsäljningen gett ett bidrag
till klubbkassan med 8 000
kronor. Vi tackar alla för
detta tillskott. Följande har
haft stående beställningar på
bingolotter.
3AF, 3BCS, 3CER, 3CWE, 3DVO, 3ESX,
3EVR, 3FJF, 3JBS, 3KAF, 3LIV, 3MQ F,
3NSK, 3RMR, 3RSD, 3TRV, 3UQO och
3WSK.
Q RX 3/99 1999-08-17
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Lyssna på SSA-bulletinen eller
besök SK3BG:s hemsida så får
du senaste nytt om SM 3-mötet
VARMT VÄLKOMNA!

BINGOLOTTO
SK3BG:s säljer bingolotter.

STÖD KLUBBEN
GENOM ATT KÖPA
BINGOBRICKOR AV
SK3BG
Du som vill förhandsanmäla dig för Bingobrickor
ring och förhandsboka hos SM3KAF/Bosse på
telefon 060 – 55 29 49.

EMAIL
Du som har en egen emailadress i klubben glöm
inte att betala in den årliga avgiften på 25 kronor.
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MEDLEMSLISTAN
Rättelse medlemslista:
SM3BIL/O we nytt telefonnr 060-12 23 76
SM3EYS/Karl, ny adress Betselsvägen 28 H
SM3FEH/Gunnar nytt postnnr 841 92
SM3GSK/Classe nytt telefonnr 060-53 74 60
SM3MHF/Martin ny adress Fridhemsgatan 41C
SM3RMR/Björn ny adress Oscarsgatan 16,
852 39 Sundsvall
SM3VAQ /Inge r ny adress Oscarsgatan 16,
852 39 Sundsvall
SM3WSV/Erik ny adress Kyrkogatan 4,
852 31 Sundsvall

FORTSÄTTNINGSKURS
3. Telegrafi 60 takt,
för de sändaramatörer som
vill träna upp telegrafifärdigheten.
Kursens
målsättning: Att ge kursdeltagarna de kunskaper
och färdigheter som krävs för att
avlägga prov för amatörradiocertifikat KLASS UN, KLASS UC eller
KLASS 1 eller 60 takts färdighet
för de som vill träna upp telegrafifärdigheten.
Omfattning:25 sammankomster
Kursdag:

ÖNSKAS LÅNA
Jag önskar låna en mottagare för 2 meter.
Fre drik Sundsvall
telefon: 070-351 67 67
email: kallkallevagen@hotmail.com

KURSVERKSAMHET
Höstens och vinterns kurser.
1. Teknikutbildning,
(motsvarande grundskolans matematik årskurs 8, 9)
Denna utbildning leder till
KLASS UN och ger tillgång till
frekvensbanden på VHF/UHF.
2. Telegrafi 25 takt,
utbildningen leder till KLASS 1,
för de sändaramatörer som idag
har KLASS 2 (fd CEPT 2).
KLASS 1 ger tillgång till alla
kortvågsband.
Telegrafi 25 takt,
utbildningen leder till
KLASS UC,
för de sändaramatörer som har
eller avlägger UN-certifikat.
Denna nybörjarlicens ger också
tillgång till de flesta kortvågsbanden.
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Måndagar

Kursperiod: 3 oktober 1999 - 17 april 2000
Tid:

18.30 - 21.30

Plats:

Klubblokalen, Paviljongsvägen 11
Sidsjön

Kursavgift: Nybörjarlicens UN
400:- inklusive studiematerial
Nybörjarlicens UC
500:- inklusive studiematerial
Klass 1
500:- inklusive studiematerial
60 takt fortsättningsutbildning
400:Övriga
avgifter:
Avgift för prov tillkommer efter
avslutad utbildning. Årlig tillståndsavgift tas ut av Post- och
T elestyrelsen.
PC kan i mån av tillgång utlånas för telegrafiutbildningen.
Kursledare: SM3ESX Christe r Byström,
SM3FJF Jörgen Norrmén,
Information/
Anmälan För ytterligare upplysningar och anmälan ring
Christe r Byström på 060 - 56 12 85
Jörgen Norrmén på 060 - 313 25.
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FIELD DAY
UTANEDE/RAGUNDA
SI9AM , King Chulalongkorn
Memorial
Amateur
Radio
Society, Ragunda hälsar Dig
varmt välkommen till field day i
Utanede/Ragunda.

Du som kommer över dagen och vill äta måste
anmäla detta till SM3ESX.
Sista anmälningsdag är 30 augusti.
Aktuell information om field-dayen i Utanede
hittar Du på SI9AM:s hemsida.
http://www.qsl.net/si9am
VARM T VÄLKOMNA
hälsar styrelsen i SI9AM .

Datum och tid:
Lördagen den 4 september klockan 12.00 till söndagen den 5 september klockan 12.00.

BEVAKNINGSHUNDS SM

Syfte:
Syftet med denna field-day är på plats testa "radiomiljön" för framtida QT H för SI9AM.

Årets bevakningshunds SM äger rum på Räddningsverkets skola på Sandö. T ävlingsplatser är
Sandö och Härnösand.

Aktiviteter:
T esta radioförhållandena på HF, VHF och UHF
Aktivera signalen SI9AM
Möjlighet att besöka paviljongen
Trevlig samvaro

Våra klubbmedlemmar SM3FXL/Gunnar och
SM3HFD/Håkan har tillsammans med Räddningsverket förberett ett sambandsnät för denna
SM-tävling.

Guidning:
Lördagen den 4 se ptembe r. Guidning av paviljongen kan ordnas om minst 15 deltagare anmäler
sitt intresse till SM3ESX. 40 kr/person.
Logi:
Övernattningsmöjligheter finns på Holmstagården
(bredvid paviljongen) till vandrarhemspris.
Pris 120 kr/bädd i dubbelrum. För sänglinne tillkommer 40 kr/bädd.
Dusch och WC i korridoren.
Möjlighet finns att ställa upp husvagnar invid
Holmstagården. Pris 50 kr/natt.
M at:
Lunch lördagen den 4 september klockan 13.00
pannbiff med lök, kaffe och kaka 70 kr.
Liten thailändsk buffé lördagen den 4 september
klockan 19.30. Pris 120 kr exkl dryck vid minst 15
deltagare. (Fullständiga rättigheter)
Minifrukost söndagen den 5 september 35 kr.
Anmälan:
SM3ESX/Christe r på telefon 060-56 12 85.
Det finns endast nio rum och vi har reserverat 5
rum för SK3BG:s medlemmar och 4 rum för
SK3JR:s medlemmar.
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Den utrustning som kommer att användas är civilförsvarets 5 fasta basstationer och 27 handapparater samt en högmast i Härnösand.
Vår uppgift vid tävlingarna är bara att se till att
batterierna är laddade samt tillsyn av radioutrustningen. Själva sambandet sköter de själva. Här
finns ett bra tillfälle att visa att vi SK3BG ställer
upp!
Parallellt med deras
radioutrustningar på 69
MHz finns ju möjlighet
att använda repeatrarna
i Kramfors och Härnösand.
Ersättningen till de som ställer upp lördagen den
25 september klockan 07.00 - 16.00 och söndagen
den 26 september klockan 07.00 - 14.00 är gratis
övernattning på Sandö samt de måltider och kaffe
som utspisas.
T ill arrangemanget behöver vi 6 - 8 sändaramatörer.
Vi träffas i klubbstugan tisdagen den 21 september
för detaljplanering. Frågor och anmälningar om
deltagande till SM3FXL/Gunnar telefon arbetet
060-14 52 74 eller 070 - 590 52 74 senast den 20
september för bland annat bokning av logi och
mat.
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INTERIMISTISK STYRELSE
SM3CVM/Lars ordförande, SM3FJF/Jörgen
vice
ordförande,
SM3LIV/Ulla
kassör,
SM3ESX/Christe r
sekreterare
samt
SM3SZW/Sven-Henrik, SM3TIR/Sven och
DL3 ledamöter.
PREMIÄR - QSO

SYFTET MED SI9AM
Syftet med King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden är att
från och med sommaren år 2000 kunna erbjuda
radioamatörer som besöker den thailändska paviljongen att på plats kunna köra amatörradio
med specialsignalen SI9AM.

Det första QSO:et med signalen SI9AM kördes
den 16 juli 1999 klockan 17.00 UT C (den 17 juli
klockan 00.00 thailändsk tid) med HS0AC, T he
Radio Amateur Society of Thailand. Därefter
kördes 36 QSO:n med enbart HS eller E2 prefix,
de flesta på 20 meter och några på 40 meter.

SIAM var namnet på T hailand före år 1939. Siffran nio är ett lyckotal för thailändare dessutom är
den nuvarande kungen den nionde i sin släkt,
King Bhumibol Adulyadey (King Rama IX).
Kungen är också radioamatör.
BAKGRUND TILL BILDANDET AV SI9AM
Idéer om bildandet av King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Swe den föddes sommaren 1995. SM3CVM, Lars
Aronsson har skött utredningarna och han var
under hösten 1995 bland annat i kontakt med de
främsta thailändska radioamatörerna och deras
företrädare i RAST (motsvarigheten till SSA).
Förslaget blev att bygga en "Visiting Amateur
Radio Station" in Ragunda. T iden därefter har
använts för att finslipa förslaget i olika diskussioner samt att förankra förslaget hos ansvarig i
Ragunda kommun.
Redan tidigt under arbetet fastlades en strävan att
få signalen SI9AM. T idigare regler gjorde detta
svårt varför tiden fått arbeta för vår sak. Nu är
reglerna ändrade och projektet har förankrats i
SSA:s styrelse. T illsammans har detta resulterat i
bildandet av King Chulalongkorn Amateur Radio
Society in Ragunda och att vi erhållit den önskade signalen. Amatörradioklubbar i Jämtland och
Västernorrland kan bli medlemmar i föreningen.
Inledningsvis är Jemtlands Radioamatörer,
SK3JR och Sundsvalls Ra dioamatörer, SK3BG
medlemmar.
QRX 3/99 1999-08-17
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AKTIVITETER UNDER -HÖSTEN
SI9AM kommer att vara QRV på CW och SSB
företrädesvis under veckosluten från invigningen
i juli till månadsskiftet augusti - september 1999,
field-day den 4-5 september samt vid den thailändska högtiden den 23-24 oktober.
STATISTIK KÖ RDA QSO:n
T ill och med den 4 augusti 1999 har körts 6 395
QSO:n.
Operatörer: SM0AGD, SM3AF, SM3AHM,
SM3CER, SM3CVM, SM3CWE, SM3IEK,
SM3GQP och SM3LDP
Vill Du köra med signalen SI9AM kontakta
SM3ESX/Christe r telefon 060-56 12 85.
HEMSIDA
Information, bilder och ljud finns på SI9AM:s
hemsida
http://www.qsl.ne t/si9am
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STÖRD AV "KRAFTLEDNINGSSPRAK"?
Är Du störd av sprak från eventuellt trasiga
porslinsisolatorer
(gnistsändare)?
Håll ut! bättre tider kanske stundar.
Sydkraft Elnät Nord (f. d. Båkab) har
under våren som första företag i Sverige provat en teknik för att lokalisera
sådana svaga punkter i elledningar
som kan leda till svårupptäckta fel.
Metoden går ut på att med pejlingsutrustning i helikopter lokalisera begynnande fel,

t ex en sprucken isolator. Därefter används en
mikrofon som sitter på en isolerad stång för att
exakt ta reda på vilken isolator som är trasig.
T ekniken kommer från USA och har inte tidigare används i Sverige. Resultatet från testerna
har varit mycket bra och kommer att användas i
större omfattning enligt Sture Kemi, vid Sydkraft Elnät Nord.
SM3GBA/Sve n-Erik

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 1999
MÅNAD
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC

ÅR
99
99
99
99
99

SIGNAL
SM3AF
SM3UQS
SM3BCS
SM3UQK
SM3ESX

SIGNAL
SM3BEE
SM3MXC
SN3NRY
SM3RRT
SM3CWE

SIGNAL
SM3JBS
SM3GQP
SM3ICP
SM3 SJN
SM3KYH

SAMMANKALLANDE
SM3AF
SM3UQS
SM3BCS
SM3UQ K
SM3ESX

TELEFON
15 90 09
15 38 04
57 64 14
55 25 72
56 12 85

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

SM3BP, Olle Berglund

Villa i samhället Sandarne, 12 km öster om Söderhamn
75 år

Gift med Ingrid sedan 1944,.tre vuxna barn samt barnbarn
Pensionär, f.d. telegrafist

Olle är Sändaramatören med
stort ”S”. Olle är en mycket engagerad Sändaramatör, allt sedan 1945 då han
fascinerades av denna hobby, via sitt yrke som
yrkestelegrafist. Sedan tidigt 80-tal är Olle mycket
aktiv i radiosamband, bland annat genom SK3SSK
Ödmårdsnätet. Olle är spaltredaktör i QTC inom
"telegrafi och samband" vidare är han clusteroch internetredaktör för DX-tips och QSLinformation. Olle tycker om att ta med sig QRPriggen ut till någon sjö eller myrmark, för att där
köra radio i QRP eller QRPP läge, alltså med
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bara några få watt ut i antennen. Ja listan har
bara börjat, mera om Olle, läs nedan...
Hur startade Ditt radiointre sse Olle ?
Jag är född här i Sandarne och i min militärutbildning som, stamanställd, kom jag 1941 till F2 Hägernäs. Där fick jag utbildning till radiosignalist. I
Västerås utbildades jag till yrkestelegrafist s k
flygsignalist och eftersom andra världskriget härjade som värst så muckade jag inte förrän 1945.
Efter det har jag bland annat hunnit med att tjänstgöra vid engelska ambassaden, FRA, SMHI och
F15.

8

När ble v Du Sändaramatör?
1947 skickade jag in mina yrkeshandlingar och
kort därefter fick jag kvittera ut mitt amatörcertifikat med signalen SM3BP. Många sa då åt mig ” Hur kan du hålla på med amatörradio som konstant tjänstgör bredvid en radiosändare? ” För mig
var svaret enkelt. Amatörradio gav mig och ger
mig fortfarande frihet. Friheten att prata med vem
jag vill när jag vill. Inom det militära var det fasta
rutiner hur radiotrafiken skulle köras och det gav
mig ingen särskild inspiration eller utveckling,
säger
Olle
och
fortsätter,
- amatörradion var ju dess motsats, här experimenterades det ju jämt.
Sändaramatörerna vinner hela tiden nya landvinningar som den militära och kommersiella trafiken
drar nytta av, så har det sett ut under hela 1900talet. I vår tidning QT C skulle vi kunna fylla
spaltmetrar med artiklar om just detta.
Minns Du ditt första QSO och hur såg Din radioutrustning ut?
Jajamensan säger Olle och går efter loggboken.
Det var den 14 oktober 1947 med SM5RI Paul
Johansson i Sundbyberg. Jag hade byggt en kristalloscillator (AL5N) med en återkopplad rak
mottagare 1V1. Därefter har det hunnit bli ett antal
radioutrustningar berättar Olle.
Vad hände däre fter?
Jag körde ett stort antal QSO:n och 1962 flyttade
vi tillbaka till Sandarne. Jag hade bestämt mig för
att prova
på och bli fårfarmare och
lämna
det
militära
arbetslivet. Men
året
därpå fick jag åter erbjudande
om
fast
anställning på F15 som telegrafist, en anställning som varade
i 20 år, ända till 1983 då jag gick i pension.
Hur ser de t ut i radioschacket?
Jag har en T enT ec Cosair på 100 watt ut, en 160
meters loop-antenn. En mycket bra antenn som
går att köra på alla amatörband till och med på 2
meter. Utöver TenT ec har jag en ICOM IC 229
och YAESU FT 480R, samt en Heathkit HW-9
QRP-rig för KV. Dessutom en hembyggd dator,
naturligtvis gjord av SM3TGL/José i Njurunda.
Be rätta något om Dig själv Olle .
Jag lyssnar väldigt mycket. Jag tar del av alla DXinformationer på KV och internet, sammanställer
dessa under veckan och skickar iväg dem varje
lördag via DX-Packet-clustret och till SK3BG:s
hemsida för publikation. Här måste jag få ta tillfället att verkligen tacka SM3CER/Janne för ett
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mycket förträfflig arbete med klubbsajten. Arbetet
att sammanställa QSL - informationen tar mig ca
16-20 timmar/vecka. I min databas har jag en stor
samling QSL information som jag samlat på mig
under de ca 10 år jag sammanställt denna information.
Varje söndagkväll sedan oktober 1982, kör jag två
SK3 SSK-nät över repetrar inom X-län. Informationsnäten innehåller SSA-bulletinen och övrig
klubb- och radioinformation. Detta nät ger ca 3040 incheckningar/kväll från sändaramatörer främst
inom SM3 samt någon/några incheckningar från
SM0, SM4 och SM5. I ca 25 år har jag hämtat
material och sammanställt artiklar i QT C under
rubriken telegrafi och samband. Detta arbete tar ca
8 - 10 timmar/månad att skriva och sammanställa.
Hur mycke t tack får du från andra sändaramatöre r Olle?
Skratt...Inte mycket.
Det händer någon
gång då och då. Jo
senast fick jag ett
tack via e-mail från
SM3VDX/Lennart i
Östersund.
När kör Du Q RP-riggen?
Under många år har jag varit med i en
intressegrupp för telegrafi, SCAG
(Scandinavian CW Activity Group),
där har jag utvecklat min mobila
livsidé, att ta med sig riggen ut i skogen, helst till en sjö eller myr, sätta
upp en enkel antenn och men låg effekt köra radio.
Det är en verklig sport, säger Olle och fortsätter,
vid det tillfället är det inte jag som är duktig utan
då är det min motstation som är duktig på att läsa
mina svaga signaler. Det här utvecklar amatörerna
sinsemellan, säger Olle med ett leende när han
visar mig plaketter och diplom han vunnit vid ett
stort antal QRP tävlingar. Tyvärr är det så, säger
Olle, att många inte bryr sig om de svaga signalerna. Dessa svaga QRP-signaler borde även rapporteras in på DX-clustret, för då skulle det sporra
fler sändaramatörer att vilja köra och upptäcka
QRP:ns verkliga tjusning.
Hur många me dlemmar är ni Er lokala radioklubb och vad hete r den?
Vi är 40 medlemmar som träffas varje onsdagskväll året runt. Klubben heter Radioklubben Faxe
SK3BP, vilket ofta tyvärr förväxlas med min privata signal SM3BP. Eftersom jag är aktiv i föreningen så är det många tillfällen för hopblandningar, men det har jag alltid fått leva med, säger
Olle och ruskar på huvudet.
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Du har också propagerat mycke t för att radioklubbar skall engage ra sig i radiosamband vid
exempelvis tävlingar.
Här kan jag bara säga en sak. T änk om radioklubbarna runt om i Sverige visste hur mycket pengar
man kan dra in till den egna klubbkassan genom
denna aktivitet. Trots mobiltelefoner och andra
snabba överföringsmetoder så är radiosamband
vid olika tävlingar en enorm PR för vår hobby,
samt en mycket säker inkomstkälla. Dessutom
skapar det aktivitet i den egna radioklubben.
Hur tror Du amatörradiohobbyn ser ut
omkring år 2005 och vad tror du om
amatörradions framtid?
Radioapparaterna och dess kringutrustning blir ca 4 gånger så liten och ca 8
gånger så dyr. För japanerna är ingenting
omöjligt vid skapandet av mindre och
mindre radioutrustningar. Radiostationerna blir prestandamässigt bättre men dock inte utseendet. Det som begränsar ministorleken är väl
människans händer, säger Olle med ett glatt leende när han åter stoppar sin pipa, tänder den och
njuter av några bloss. Då det gäller hobbyns framtid säger många att internet tar död på amatörradion, men så blir det inte. Amatörradion är något
speciellt för sig. Amatörradion beror på Dig, vilken frekvens och vilken
tid Du kör radio på, konditionerna,
samt
det
viktigaste, känna att jag
gör
någonting
själv.
Visserligen kan jag trycka på datorns entertangent,
chatta på nätet, men via radiovågorna så är det
vågutbredningen och mina kunskaper som gäller
och det vinner i längden oavsett vilket trafiksätt du
föredrar.
Vad har Du för framtidsve rsioner Olle?
Som Du ser Jörgen kör jag hela min radioutrustning på batteridrift och med en batteriladdare, för
om strömmen försvinner skall jag obehindrat kunna köra radio ytterligare några timmar och det kan
ju vara högst aktuellt nu vid övergången till år
2000. För min egen del hoppas jag på en fortsatt
bra hälsa samt att jag skall kunna vidareutveckla
mitt intresse för datorer och internet. Dessutom hoppas jag på att
någon tar sig tid och skriver något
om de sändaramatörer som blivit
HF-elöverkänsliga. Detta skulle
belyses mera. Som det nu är har
det helt kommit bort i våra amatörradiotidskrifter.
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Jag tänker närmast på SM3VE Bertil Arting i Kilafors. En mycket framstående radioamatör som
drabbade s av denna HF-elöverkänslighet. Det är
så illa att Bertil bara kan prata några få minuter i
en vanlig telefon. Ett handikapp av kolossalformat
som borde belysas mer. Här kan Bertil verkligen
bidra med sina personliga upplevelser, konsekvenser och det handikapp detta medfört.
Har Du fle r hobbies?
Jag har en gammal båt, en snipa som faktiskt är
byggd redan 1931. Den tar jag en tur med ibland
och åker utefter kustbandet.
Jag tycker även att det är
rogivande att meta, att få se
flötet guppa upp och ner och
plötsligt ett napp. Och abborrarna jag får upp hamnar till
100% i stekpannan. Abborren
är nog den godaste fisk vi har
i våra vatten.
Mitt hus kräver ju en del skötsel dessutom är jag
ordförande för Söderhamns Kust och Skärgårdsförening och jag är även aktiv i vår hembygdsförening här i Sandarne. Där håller vi för närvarande
på med att bygga om en fiskebod. På hösten och
vinterhalvåret leder jag en studiecirkel, "Gamla
Sandarne" i vår PRO förening.
När jag åker hem från Sandarne efter mötet med
Olle denna fina sommardag i juli, känner jag att
jag träffat Sändaramatören med stort ” S” Här har
vi sändaramatören som ger 100% av sig själv, för
att Du och jag skall få den bästa tänkbara servicen
för att köra radio.
Jag bugar och tackar Dig Olle för Din mångfald!

Vid pennan
SM3FJF / Jörgen

BULLETIN PÅ R5

Söndagar kl 21.00
Glöm inte att che cka in!
Efte r bulletinen komme r ordföranden
SM3ESX me d SK3BG-NYTT.
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