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QRX nr 1/95 
Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 

 

 
 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 

 

 
Björns egna ord... 
Jag har varit proffs i 50 år, men nu när jag blev 50 år har jag blivit amatör, säger 
Björn med ett leende när jag besöker honom en januarikväll för att  göra en in-
tervju till rubriken: ”Månadens klubbprofil”.  
 
Hur började Ditt radiointresse? 

Omkring 1958 - 1960 hade jag en skolkompis som bygg-
de en en-rörs flygradiomottagare. Där började mitt in-
tresse. Jag var med och byggde ytterligare några motta-
gare. När jag gjorde militärtjänstgöringen hamnade jag 
som telegrafist på pansarkompaniet P10 i Strängnäs. 
Där tog jag min första amatörradiolicens, ett A-
certifikat. Tyvärr hade jag inte råd att lösa ut certifika-
tet på posten.  Direkt efter militärtjänstgöringen sökte 

jag en FN-tjänst som telegrafist och kom till Gaza 1963 -1964. Där fick jag även 
tjänstgöra som tekniker, signalist mm. 
 
Vad hände efter FN-tjänsten? 
1964-1969 bodde jag i Nyköping och jobbade med datasystem för hotellrumsbok-
ningar och 1969 började jag installera dessa system utomlands. Firman jag arbe-
tade för blev 1970 uppköpt av Electrolux-koncernen. 
 
Jag arbetade två år i Finland med datoriserade hotellrumsbokningar samtidigt 
installerade Electroluxkoncernen kylrumsinstallationer på hotell etc så jag bör-
jade även installera och kontrollera dessa anläggningar. I arbetet har jag hela 
tiden pendlat mellan att vara tekniker, utbildare, elektroniker, ingenjör, arbets-
ledare, monterare av Electrolux storskaliga storköksutrustningar m. m. Därefter 
blev det Marseille i Frankrike. På den tiden arbetade jag drygt 250 dagar/år ut-
omlands och så var det ända till 1983 då jag och min danska hustru flyttade till 
Sundsvall och huset i Skönsmon. Electrolux har ju en stor Norrlandsfilial i 
Sundsvall. 

Klubbprofil: SM3UQO, Björn Olsson 
Bor:  I villa på Alvägen 7, ovanför Kubenplan 
  på Skönsmon. 
Ålder:  51 år 
Civilstånd: Gift, 2 pojkar  
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Vilka länder blev det mellan Frankrike och Sundsvall? 
Oj, oj, oj skrattar Björn, - samtliga 
europeiska delar av ”gamla öststater-
na”, Katmandu i Nepal, Japan, Au-
stralien, USA, ja i stort sett överallt 
där Electrolux hade entreprenadverk-
samhet med uppbyggnad av kyl, 
värme, teknik och radiokommunikat-
ion. 
 
Är det några speciella händelser 
Du minns från dina utlandsjobb? 
Det blir tyst 30 sekunder, sedan häm-
tar Björn 2 stora mappar med kartor 
från hela värden. Ja, oj, vad svårt att 
välja, jag skulle kunna sitta och be-
rätta resten av veckan för Dig, men 
jag skall begränsa mig till två händel-
ser. Jag arbetade i Leipzig i det forna Östtyskland och  fick då en arbetsorder att 
göra några dagars jobb i Warszawa i Polen. När jag skulle flyga från Berlin var 
allting besvärligt och omständligt, så när jag kom till flygplatsen kom jag för 

sent. Det planet störtade och alla om-
kom, däribland hela USA:s boxnings-
landslag, men det var inte slut med det. 
Jag tog bilen till Warszawa och när jag 
skulle åka tillbaka hem hade dom 
stängt gränsen till Östtyskland. En 
gränsvakt sa att jag kunde åka några 

mil söderut för att  komma över. Väl framme fick jag inte passera, för där var det 
inte tillåtet för västeuropéer att passera. Jag fortsatte norrut och hamnade då 
mitt i en militärmanöver i Zittran. Det tog en hel dag att förklara för säkerhets-
vakterna att jag inte var spion. 
 
I Belgrad blev jag knivskuren och jag har även beskjutits med vapen. För att inte 
tala om Bagdad, vi höll på att installera aircondition och kylsystem i ett 29 vå-
ningars glashotell. Det var fullt krig mellan Irak och Iran och någon så kallad 
martyr körde fram en 250 kg dynamitlastad bil som exploderade ca 200 meter 
därifrån. 14.000 kvadratmeter glas trycktes sönder vid denna tryckvåg. Själv flög 
jag rakt in i en vägg av tryckvågen. Jag rusade efter 2 japaner och tryckte ned 
dem mot golvet under tiden att k-pistbeväpnade soldater sköt vilt åt alla håll tills 
all lugnade ner sig. 
 
Hann Du med någon amatörradio? 
Under hela denna tid lyssnade jag regelbundet på Voice of America samt följde 
med på amatörradiobanden. När jag flyttade till Sundsvall blev jag först lyssnar-
amatör och så 1992 fick jag äntligen råd att lösa ut min nuvarande amatörradio-
licens!!! 
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Hur ser det ut i radioschacket?  
Du ska veta att jag är tekniker och  gärna vill prova det 
jag bygger så det har bara hunnit bli ca 600 QSO:n bl a 
på en FT7B på en vertikal och en W3DZZ. Jag gillar att 
experimentera med antenner. I radiorummet står även 
en RA 200, en  VHF-station samt en dator. Det jag sak-
nar nu är att komma igång digitalt, men det är en tids-
fråga...säger Björn. 
 

Du har ordnat så vi fått nya QSL fack på klubben? 
Ja, jag blev irriterad  i höstas över att det inte fungerade så bra. Med hjälp av 
personliga kontakter fick jag tag i ett antal A4-fack. Jag målande, skruvade och 
slutligen adressetikerade QSL-facken och nu tycker jag  att det fungerar bättre.  
 
Hur tror du som är tekniker att hobbyn ser ut vid sekelskiftet? 
Digitala trafiksätt och datorer som länkar oss samman i olika data nät etc, men 
det kommer nog att finnas lite utrymme för det klas-
siska sättet att köra radio. 
 
Vad hoppas du inför klubbens  
50:e verksamhetsår? 
Att vi ökar aktiviteten och att vi får några nya kur-
ser igen som på så vis gör en bra klubb bättre, avslu-
tar Björn. 
 

 
Vid pennan 
SM3FJF/Jörgen 

 

   5 0  å r

Sundsvalls
Radioamatörer

1945-1995

 

 


