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Amatörradio i USA
Hej alla medlemmar i Norrköpings Radioklubb!
Mitt namn är Bo Kördel, N7BK, och jag vill berätta lite om hur det är att vara Svensk-Amerikansk
radioamatör i USA.
Min fru Ulla och jag flyttade till USA 1964 med planer på att arbeta där i ett par år och sedan
återvända till Sverige. Efter att ha arbetat vid ett amerikanskt företag i San Francisco i tre år, bestämde
vi oss för att bo kvar i USA för gott, och jag tänkte att om jag jobbade vid ett svenskt dotterbolag i
Amerika, så skulle vi kunna hålla god kontakt med Sverige. I april 1967 började jag därför min
anställning vid Stal-Laval Turbin AB på Manhattan i New York, och det var då som jag blev
intresserad av amatörradio. En arbetskamrat som jobbade med gasturbinförsäljningen var radioamatör.
Han hette Finn Dahlin och var ursprungligen från Norge. Finn hade varit amatör i många år, och jag
var ofta hemma hos honom och lyssnade när han pratade med sin farbror i Norge på 20-metersbandet.
Jag tyckte att det var fantastiskt!!! Finns anropssignal var W1EPI.
Efter att ha gått på några amatörradiokurser så klarade jag äntligen FCCs telegrafi- och teoriprov för
"General Class License" och fick anropssignalen WA2IJO. Jag köpte en splitter ny Yaesu transceiver
FT-101 och en begagnad 3-elements 3-bandsbeam som jag monterade på skorstenen på vår bostad
norr om Manhattan. Det var toppen att kunna prata med Sverige så gott som varje dag. Jag har
fortfarande kontakt med många av amatörerna, som jag pratade med i början på 70-talet; tyvärr har en
del nu blivit "Silent Keys".
År 1977 blev jag förflyttad till Long Beach i Kalifornien och fick anropssignalen WD6ATC.
Avståndet till Sverige var nu längre, men jag hade skaffat mig en 20 meter hög fackverksmast, en 6elements beam, TH6DXX, och ett begagnat Heathkit slutsteg SB-220, så det var egentligen inte några
problem att fortsätta radiokontakterna med vännerna i SM-land. En kväll när jag satt och rattade på
mottagaren, så fick jag höra ett QSO på svenska. Det var Dennis Eksten, W9SS i Illinois som pratade
med Gunnar Ohlson, W6YB. Gunnar visade sig bo nästan granne med mig, och vi blev mycket goda
vänner. Det var Gunnar som fick mig intresserad av DX. W6YB hade redan på den tiden 5BDXCC
samt DXCC Honor Roll.
År 1980 öppnade Stal-Laval ett kontor i Seattle, Washington, och jag blev förflyttad dit. Min nya
anropssignal blev då KB7VD. Det var i samma veva som Gunnar, W6YB blev förflyttad till
Sydafrika. Han var en mycket aktiv amatör där med signalen W6YB/ZS6 plus egen signal ZS6BCZ,
och han reste ofta till Swaziland under helgerna där han var aktiv som W6YB/3D6. Gunnar bad mig
att ta hand hans QSLs, och jag var hans QSL Manager i flera år. Det var mycket arbete, men också
mycket intressant. Tyvärr gick Gunnar bort för 8 år sedan.
Som jag nämnde, så är mitt stora intresse DX, och i september 2002 nådde jag äntligen mitt stora mål,
"Top of the Honor Roll", vilket betyder att jag har kört och fått konfirmerad kontakt med alla 335 nu
aktiva DXCC länder. Jag är medlem i Western Washington DX Club här i Seattle samt en klubb i
Redmond där jag bor, som heter The Redmond Top Key Contest Club.
Min station består f.n. av en Icom IC-761, det gamla slutsteget SB-220 samt en KT36XA beam som
sitter på min gamla fackverksmast. Jag pensionerade mig för tre år sedan, och Ulla och jag är ute och
reser ganska mycket med vår Camper, och då använder jag en Icom IC-745 och en Cushcraft R-4
vertikalantenn.
Det finns många svensktalande amatörer i Nordamerika, och för några år sedan beslöt vi oss för att
bilda vad vi kallar Köttbullsnätet. Kolla vår hemsida www.meatballnet.com
där ni kan se bilder på många av våra medlemmar samt få information om våra nät, vad gäller
frekvenser, tider etc. Checka gärna in om condsen tillåter.
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Min fru Ulla är också radioamatör med anropssignalen K7AFB. Vi träffades på gymnasiet i Eskilstuna
1957, och vi gifte oss 1963, året innan vi flyttade till USA. Vi har två söner, som är födda i USA, och
vi har fem barnbarn.
Som ni kanske förstår av mitt efternamn, så är jag släkt med Lennart Kördel, SM5AQI. Jag är faktiskt
född i Norrköping, den 13 februari 1941, men min familj flyttade därifrån när jag var två år.
Jag hoppas att vi hörs på luften någon gång, eller kanske på EchoLink där Lennart och jag brukar prata
ofta.
73, Bosse
N7BK

Intresserad av att höra mer från den amerikanska västkusten. Kontakta i så fall N7BK som är
QRV på Köttbullnätet 14,320 MHz varje söndag kl 1700 till ca 1730. Det går också bra att
fixa sked på radio eller ECHO-link via e-post N7BK@aol.com
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Kort om SM5XJX
Namn
Amatörsignal
Ålder
Fick signal år
Stad eller land
Korta el långa byxor
Hobby
HF eller VHF
Andra intressen
Jazz eller rock
Tror på
Äter helst
Glad av
Senaste lästa bok

Fredrik Jäppinen
SM5XJX
25 år
2000
Norrköping och Stegeborg
På sommaren korta annars långa
Amatörradio
VHF/UHF
Teknik på TV, Discovery, båten samt skärgårdsmiljö
Rock
Världsomfattande kamratskap
Pastarätter och husmanskost
Pile up :-) Härliga tjejer
Henning Mankell Innan Frosten (Kommissarie Kurt Wallander)

Fredrik
- tycker det är spännande och utmanande att ta på sig uppgiften att vara kursledare för de blivande
sändareamatörerna
- prioriterar god trafikkultur på banden
- satsar på amatörradio via satellit där närmaste målet är att få igång satellitmasten innan vintern
- driver på EME-projektet tillsammans med SM5YLG/Christopher. (Vid EME studsar man sina
signaler mot månen – EME - och kan på så sätt kunna kommunicera med sändareamatörer på andra
sidan jorden).
- vill gärna kunna sätta klubbrekord med amatörtelevision över 5 km
Fredrik jobbar dessutom med hemsidan http://www.sm5xjx.com (Gå in och kolla får ni se en proffsig
uppläggning som är under utveckling).
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Ny kurs för sändareamatörer
20 oktober startade höstens kurs för sändareamatörer under ledning av SM5XJX/Fredrik.
Det var en nöjd kursledare som startade med att dela ut SSA´s kurspaket till de fem deltagarna.
Ytterligare två lär vara på gång. Deltagarna har följande inriktning för sin kommande verksamhet med
amatörradio
-

Björn Eneström vill samköra datorer och radiostationer
Joakim Eneström vill kunna kommunicera med andra på de olika banden
Evalotte Sallermo vill skaffa information t ex väderrapporter ute på långresorna
Jan-Åke Sallermo vill köra radio med andra långseglare
Gunnar Widegren vill utnyttja sina kunskaper i radioteknik och DX-ing

Redaktionen önskar alla lycka till och väntar på att vi hörs på banden.

Från vänster Evalotte, Gunnar, Joakim, Jan-Åke och Björn.
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Tips på intressanta frekvenser att lyssna på
Flygfrekvenser
Atlantflyget: 2,872, 5,649, 8,879, 13,306 och 17946
Väster om 30 o 3,016, 5,598, 8,906, 13,306 o 17,946
Volmet flygväder AM och SSB
Shannon (Irland) 3,413, 5,505, 8,957, 13,264
NY och Gander (New Foundland) 3,485, 6,604, 10,051 o 13,270
RAF ( Birmingham) 5,450, 11,253
Tallin 4,645
Vilnius 11,217
Flygtrafiken Stockholm radio SSB
5,541, 8,930, 11,345
Broadcast – Rundradio
BBC 6,195, 9,410, 12,095, 15,565
VoA 9,575, 9,760, 15,205
Radio Sweden Se frekvenser på http://www.sr.se/rs/

Tips på intressanta WEB-sidor
Amatörradio
Se http://www.radioamateuronline.com (Tips från RN)
Se http://www.ac6v.com/software.htm (Tips från TJH)
DX-operationer
Se http://www.ssa.se/
Sök den vänstra navigeringslisten.
Under web QTC hittar du DX-operationer
Radioteknik
Se http://www.sm7eql.se/nyindex.html
Välj SM7EQL Radiosida
Sök den vänstra navigeringslisten
Välj under Radioteknik o experiment
Åska och jordning
Se http://hamsrsab.se/techtalk/aska.htm
Klubbsidor
Sveriges Sändareamatörer
Se http://www.ssa.se
Norrköpings Radioklubb
Se http://www.sk5bn.se

6

Besök i shacket hos N4OZI
Vi tittar in hos N4OZI/Carl som har ett schack med många fina riggar. Förutom radion som
hobby samlar och använder han även gamla boatanchors. But what is a boatanchor?
A boatanchor is what many people call "vintage tube communication equipment". This
includes both military and commercial equipment. Many times this equipment is usually very
heavy.
Du har möjlighet att titta på den samlingen om du checkar in på
http://www.mindspring.com/~cacutts/radio/radio.html
Där kan du även se vad han använder för riggar idag och vilka antenner som är uppsatta.

73´s de SM5RN och SM5AQI
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