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MÅNADES PROFIL 
 

KLUBBPROFIL:                    SM3LXH, Ingemar Persson 
ÅLDER:   36 år 
ADRESS:   Tomtegränd 12, Sundsvall 
ARBETE:   SPV, Pensionsverket, Sundsvall 

  
Killen som skrev skrivmaskin innan han började lågstadiet. Killen som joggar i 
motionsspåret. Killen som kör 50 QSO:n i veckan. Killen som känner igen olika dia-
lekter och kan placera personer rätt på kartan. Killen som aldrig har tråkigt, trots att 
han har en sjukdom sedan födseln, nämligen "spastiker", vilket konkret innebär att 
Ingemar har svårt att kontrollera spänningen på musklerna i kroppen. 
 
 
 
Hur blev Du intresserad av hobbyn? 
 
Min far arbetade tillsammans med SM3SV, Sven Grandell och jag har honom att tacka för att 
jag har den fina hobbyn amatörradio. 
 
Redan som liten betydde radion mycket för mig. I mitten av 70-talet tipsade SM3SV Sven om 
en KV-mottagare, en TRIO, och plötsligt kunde jag höra SSB QSO:n. TRIO:n ersattes senare 
med en DRAKE R 4 A.  
 
När blev Du radioamatör ? 
 
Jag gick 3-årig naturvetenskaplig linje på Katrinelund och till julen 
1980 avlade jag teknikcertifikatet, - som Du förstår var jag tvungen 
att söka dispens från telegrafiprovet, fortsätter Ingemar. 
 
1981 fick jag certifikatet och fick tillstånd att köra på 10, 40 och 80 
meter, året därpå fick jag tillstånd att köra på alla frekvensband. När 
jag fick certifikatet var det bara jag och en till i hela Sverige som 
hade dispens att få köra på KV-banden. 
 
Hur många QSO:n har Du kört? 
 
Blixtsnabbt svarar Ingemar: - 12.476 QSO:n, lägg märke till att det är riktiga  QSO:n inte ett 
enda contest-QSO. Men jag har förståelse för dom som kör contest. 
 
Hur många länder har det blivit ? 
 
Jag räknar inte så, jag jagar inte länder på det viset, men jag tror att det rör sig om ca 200 st. 
 

  



 
 
Du har flera QTH:n  

 
Jag bor i Haga på Tomtegränd 12. Nu i våras fick jag hjälp av SM3HFD Håkan och SM3GSK 
Classe med att sätta upp en Cushcraft R7 vertikalantenn, vilket jag är mycket tacksam för. 
Tidigare kunde jag bara köra hemifrån föräldrahemmet där jag har en beam + trådantenner och 
så sommarstället i Viskan där jag har en 4 el beam och några trådantenner, men det bästa är att 
jag nu kan vara QRV hemifrån. 
 
Vad kör Du med för radioutrustning ? 
 
Jag har en trotjänare, IC 720 A som jag skaffade när jag fick certifikatet 1981 och nu i våras 
köpte jag en Yeasu FT 890, på 2 meter en allmodestation IC 275 H. 
 
Vad arbetar du med ? 
 
Jag har sedan 1983 arbetat på SPP, Pensionsverket som 
pensionsadministratör, under mina år där har utvecklingen gått mot 
mera datorarbete vilket jag tycker om. 
 
Du skrev skrivmaskin väldigt tidigt 
 
Jag fick en skrivmaskin innan jag började lågstadiet, för att jag har 
väldigt svårt att skriva för hand. Innan jag började skolan skrev jag av boken Gullivers resor. 
Skrivmaskinen är min vän, all loggning och alla QSL-kort skriver jag på maskin. Jag har ett 
mål att skriva ca 10 QSL kort per dag. Det tar ca 20 minuter att skriva ut dessa 10 QSL kort, 
och eftersom jag kör ca 50-60  QSO:n per vecka så har jag fullt upp hela tiden. 
 
Jag tycker om att få QSL-kort. Japanska kort är enormt tjusiga, Jag fattar inte hur dom har råd 
att trycka sådana 4-färgs-QSL. 

 
 
Du har lyssnat mycket under dessa år 
 
Det är grunden för hobbyn. Jag skulle vilja råda alla att lära sig den konsten, jag ropar 
sällan CQ, utan när man har lärt sig att avsöka på banden så finns det mycket man hör 
och kan köra. Jag kan direkt höra på accent och uttal om en amerikan kommer ifrån 
Texas, Östkusten, eller Väst-
kusten. Jag kan avgöra om dom 
har flyttat där borta och bytt 
"landsända". 
 
 
Minns Du några speciella QSO:n Du haft? 
Oj det blir svårt. Jo 1989 fick jag QSO med en handikappad VK4 ifrån Quennsland. 
Sedan så har jag sked varje söndag med två "radiofriends" nämligen G0JIC och 
PA3JIC. Holländaren har besökt mig 3 gånger. Jag har nyligen haft QSO med en 
amerikansk pilot på en DC 8. Det är fascinerande att köra de som är AM och MM fort-
sätter Ingemar. Det är en fantastiskt kontaktskapande hobby. Jag vet inte vad jag skulle 
ha gjort om jag inte haft denna hobby och den fina klubbgemenskap man får på 
klubbstugan. 
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Vad önskar Du Dig härnäst ? 
 
Att sätta upp mer trådantenner på mina olika QTH:n, men det är ju också ett 
"handikapp" för mig säger Ingemar med glimten i ögat. 
 
Ett önsketänkande skulle vara att arbeta bara 6 timmar, så kunde man köra mera radio. 
 
Har Du några fler fritidssysselsättningar ? 
 
Att gå i skogen. Jag motionerar regelbundet i motionsspåret 
vid rygginstitutet, sedan tycker jag om att få följa med ut i 
någon båt och se på när man fiskar. Problemet är att tiden går 
så fort, jag kan sitta i en båt och njuta hur länge som helst, 
det är så "rogivande", dessutom gillar jag naturen. Jag läser 
en hel del, jag tycker mycket om tidskriften Illustrerad 
vetenskap. Jag har aldrig tråkigt! 
 
Vad är viktigt för Dig? 
 
Klubbens bulletinsändningar på repeatern, SK3BG:nytt samt klubbstugan, det är ju där 
man träffar likasinnade.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avslutningsvis vill undertecknad berätta en episod från mitten av 80-talet. 
 
SM3MHD/Curt och undertecknad hade information på klubbstugan för lärare och 
elever från "Norrlidens Övre skola", en skola för handikappade. Under denna kväll 
visade vi hobbyn och demonstrerade bl a 2-meters QSO. En av dem vi körde var bl a 
SM3LXH Ingemar. 
 
En av "fröknarna" som var med sa häpet - "Är detta min Ingemar som jag hade i 
lågstadiet". Vilket det var, de fick prata med varandra, därefter visade SM3MHD de 
QSL kort som Ingemar hade skrivit ut, och som låg i hyllan för utgående QSL-kort. 
"Fröken" grät av lycka. Lycka över vad radiohobbyn betyder för Ingemar. 
 
När jag åker hem denna kväll efter att ha besökt SM3LXH Ingemar, kan jag förstå 
"frökens" känsla. 
 

 
Vid pennan 
SM3FJF/Jörgen 
 

  


