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QRX nr 3/95 
Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 

 

 
 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

 
Amatörradiopionjären Mats lyser av entusiasm över denna fantastiska hobby, gångbar 
dygnet runt, året runt och när man själv har tid. Entreprenörandan och entusiasmen 
finns inbakad hos alla familjemedlemmarna läs nedan... 
 
Hur började du bli intresserad av radio och när blev du radioamatör? 
Oj, säger Mats (där vi sitter på utealtanen i den underbara sommaridyllen med utsikt 
över sjön Vikarn) och fortsätter efter en kort betänketid - Intresset började för 33 år se-
dan, jag var sex år gammal, lika gammal som vår dotter är nu. Jag började  lyssna på luft-
försvarsradion LUFOR på långvåg, antagligen för att det var bra musik där mellan rap-
porteringen av olika flygplanspositioner. Radio och musik har alltid fascinerat mig. Under 
skoltiden var jag en ivrig DX-lyssnare. Efter tonårstiden tog musikintresset över, men 
hela tiden fanns radiointresset där. 
 

I mitten av 60-talet lyssnade många ungdomar på dåtidens ”MTV” det 
var piratradiosändningarna från båtar på internationellt vatten ute i 
Nordsjön. Fartygsstationerna var Radio Caroline och Radio North Sea. - 
Jag minns, fortsätter Mats, en speciell händelse. Radio North Sea bor-
dade North Caroline och uppgifter berättar om rena piratdådet där Radio 
Carolina sänktes, så stenhård var konkurrensen då. 
 

Mats försvinner in i huset någon minut och kommer tillbaka med tre gamla böcker och 
han berättar vidare. Min nyligen bortgångne far Arne, hade ett stort 
radiointresse och han hade bland annat dessa tre radioböcker från 
40-talet skrivna av författaren Jan Kuno Möller, ”Amatörradio”, 
”Antenner” och ”Trimning av radiostationer”. Dessa böcker har jag 
läst från pärm till pärm åtskilliga gånger och här fick jag hjälp och 
inspiration till mina antenner för DX-ing. En dag kom ”Arne” hem 
med två telegrafinycklar och en summer och han ville att vi skulle lära oss telegrafi. Jag 
minns fortfarande planschen med morsealfabetet. 
 
På 80-talet träffade jag SM3ACV/Björn på SCA, när han satt och läste QTC och då blom-
made amatörradiotanken upp. SM3COL/Rolf i Härnösand har också inspirerat mig. Björn 
och SM3ESX/Christer visade mig klubbstugan och då blev jag ”frälst”. 
 

Klubbprofil: SM3UQS, Mats Sundin 
Bor:  Villa i byn Backe vid sjön Vikaren i Attmars  
  församling i Matfors 
Ålder:  Nyss fyllda 39 år  
Civilstånd:  Sambo och en dotter 
Yrke:  Processoperatör på SCA Ortviken. 
  Arbetat för SCA sedan 1974  
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Tack vare att radioklubben ordnade en telegrafi- och teknikkurs hösten 1992 erhöll jag T-
certifikatet i januari 1993. I maj samma år tog jag C-certifikatet och i december 1994 er-
höll jag A-licensen. Jag är mycket tacksam för att klubben anordnat telegrafi- och teknik-
kurser och jag hoppas kunna återgälda detta när det blir någon ny kurs. 
 

Medan vi sitter och pratar kommer dottern förbi fikabordet. Mats 
säger.”- Det här är en radioamatör”. Hej säger jag. Jag heter Jör-
gen, vad heter du? Hon svarar  DiDit  DaDit  DiDah (du läste rätt, 
INA heter hon)  jag skall börja i första klass nästa vecka. Ina tar 
sin labrador och går för att leta grodor. Sådan fader sådan dotter, 

vad skall det bli av henne då hon blir stor?? 
 
Har du hunnit köra några QSO:n? 
Ja, säger Mats, nu kan jag kan skörda allt det jobb jag lagt ner på mina olika licensklas-
ser. Jag har kört ca 3000 QSO:n det mesta på CW, och jag kör det som finns när jag sitter 
vid riggen. Jag jagar inte några speciella länder utan trivs att möta de amatörer som är 
igång just då jag är QRV, men visst tycker jag synd om alla nya amatörer som just  kom-
mit igång och ligger och ropar CQ i  stapplande 40 takt, och som nästan ingen vill svara. 
De blir enormt glada när de får ett svar även om det tar 20-25 minuter att köra ett nybör-
jar-QSO. 
 
Har du något favoritband? 
Ja, 40 meter säger Mats, och fortsätter - i och med att jag jobbar tre-skift på SCA så pas-
sar 40 meters bandet  mig bra. 
 
Är det något QSO som Du minns speciellt ? 
Ja ett bra och ett tragiskt säger Mats och blir något nedstämd. Efter någon stund frågar 
Mats - Vilket vill du höra först? (Plötsligt är det han som frågar mig)  Jag svarar - Ta det 
roliga sist.  
  
I vintras körde jag 80 meter CW med signalen UA6PEY/Vlad från Tjetjeniens huvudstad 
Groznyc. ”Ryssarna” försökte tysta honom med tre olika störsignaler. Trots kraftiga stör-
ningar genomförde vi hjälpligt vårt QSO, jag avslutade med att slå 
dubbla  GL (Good Luck), vilket han tackade speciellt för. Det behövs 
verkligen sa Vlad. Tänk vad CW tränger igenom trots svåra förut-
sättningar. Efter detta har jag inte hört UA6PEY, jag hoppas att 
han lever idag säger Mats. 
 
Det finns glädjeämnen också. Jag har nyligen prövat att köra några 29 MHz FM  QSO:n 
via repeater i Tyskland. Plötsligt när jag har avslutat ett QSO så blir jag uppropad av en 
norrman med signalen LA8PV ( vem minns inte Flexnes spexprogram med denna amatör-
signal). Jag trodde det var ett skämt, men det är numera en riktig  amatörradiosignal i 
Norge.  

 
Hur ser ditt radiorum ut? 
Jag har nyligen haft en skorstensbrand i huset, vilket medfört omfattande 
reparationsarbeten. Nu håller jag på med källaren och där skall jag inreda ett 
radiorum. Nu har jag min Kenwood TS 50 monterad i bilen och därifrån kör 
jag kortvåg /MM på 10, 20 och 40 meter.  
 

Hur ser dina framtidsplaner ut? 
Jag skulle vilja bygga fler  antenner för 40, 80 och 160 meter samt montera en mast med 
en Quad för 10, 15, 20 meter och de nya Warc-banden. Jag har en vision om att sätta upp 
en ”V” långwireantenn över sjön Vikaren, med sex mm tråd och ca 450 meter långa ben, 
avstämningsenheten har jag redan. 
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Hinner du med någon annan hobby? 
Jag är en hängiven jägare och hela hösten ägnar jag mig åt att jaga 
älg, fågel och småvilt och på senvåren blir det bäver, därför har jag   
inte haft någon semester i sommar. Vi hoppas få  jaktlicens på björn 
(ej SM3ACV). Min sambo Ann-Christin är en mycket god skytt, nyli-
gen vann hon en skyttetävling.  
 
Under mina tre timmars vistelse hos familjen Sundin i Backe har jag förstått att  de värnar om 
befolkningen på landet och att omsorgen finns både för bybornas välbefinnande, den egna jakten 
både vid radiostationen och i skogen där naturens skafferi ger familjen Sundin näringsenergi, den 
energi som de utstrålar vid möte med andra människor.   
 
   Vid pennan  
   SM3FJF/Jörgen 

 


