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MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil: SM3CWE Owe Persson 
Bor:  Skonertvägen 8, Alnö, med sommar-QTH på Björkön 
Ålder:  57 år 
Civilstånd:  Gift, 3 barn  
Yrke:  Revisor på Telia, med arbetsfält i hela Sverige 

 
Owe som i år kan fira att han haft sitt radioin-
tresse i 50 år !!! Owe som utvecklat sina 
språkkunskaper tack vare radion. Owe som 
varit SM3-språkrör och distriktsledare i SSA i 
23 år . Owe som.... se nedan. 
 
Hur väcktes Ditt radiointresse? 
Redan som 7-åring lyssnade jag med stort in-
tresse på kortvågsbanden, DX-ing samt AM 
trafik på 40 meter. När jag var 8 år byggde jag 
min första 2 rörs radiomottagare som jag tog 
med mig till skolan och visade, men min frö-
kan hade inte samma intresse utan tog av mig 
radion och låste in den. ”Lille Owe den här 
apparaten får du tillbaka när Du får sommar-
lov.” 
Det var dåtidens pedagogik, skrattar Owe, när 
jag möter honom, hans hustru Gun samt tre 
barnbarn en härlig augustikväll ute på Björkön  
 
Präglade ditt intresse din skolgång? 

Ja helt klart, säger Owe, 
efter 4-årig folkskola 
gick jag en 5-årig reals-
kola, därefter stu-
dentexamen och ingen-
jörsutbildning i Stock-
holm. Jag är uppväxt i 
Övik och sista året på 
studentlinjen 1958 blev 
jag radioamatör. Intres-

set  
 
 

 
var stort och jag körde 8.000 QSO:n redan 
första året vilket naturligtvis påverkade skolar-
betet med något sämre betyg.  
 
Minns Du något av dina första QSO:n eller 
något annat från starten av din amatörradi-
otid? 
Mitt första QSO var med SM6ANC, och gissa 
vem som var den första person jag mötte när 
jag mönstrade i flottan - just det SM6ANC. 
Mitt första DX-QSO, var med PY1NBA som 
ropade upp mig och jag fick 599+. Jag höll på 
att ramla av stolen, för jag misstänkte att någon 
kanske skojade med mig, men kort efteråt dök 
QSL-kortet upp från Brasilien.  
 

En annan situation var när 
jag bad brorsan att ”morsa 
med telegrafinyckeln” när jag 
stod med ett lysrör på taket 
och höll den bredvid dipolan-
tennen. Folk stannade på 
gatan och kunde inte förstå 

hur jag kunde gå runt omkring på taket och 
hålla ett lysrör i handen som blinkade, stor 
förvirring ?! Givetvis minns jag de QSO:n jag 
kört med Kung Hussein, Kung Carlos I och 
USA:s Berry Goldwarter. Ett annat QSO som 
var oväntat blev när jag på 160 meter blev upp-
ropad av KL7Y och han gav mig 59 + 20 från 
Alaska. 
 
 
 
När blev du Sundsvallsbo? 
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1963 kom jag tillbaka till Norrland och blev 
åter SM3CWE och sedan har jag varit bofast 
inom Sundsvalls kommun. Först Haga, därefter 
Granlo för att på 70 talet flytta ut på Alnön. 
Det här QTH:et på Björkön skaffade vi oss 
1968, och här finns utrymme för alla mina an-
tennexperiment. 
 
Hur ser det ut i dina radiorum? 
På Alnön kör jag en Kennwood 440 SAT med 
PA-steg, på antennsidan en 3 el beam samt en 
12 m vertikal, som tidigare var dubbelt så hög, 
men stormar har gjort att antennerna blåst ner 3 
gånger på Alnön resp. Björkön. På Björkön är 
det samma radioutrustning men antennparken 
är bättre. Här har jag vertikaler för alla band, 
en del fasade och en  5 el beam på hög höjd. 
Dessutom 2 meter och 
packet. 
 
Hur många länder har Du 
kört? 
Alla utom ett, nämligen P5 
Nordkorea. 
 
Du samlar också på olika ”Rutor”, vad är 
det? 
Rutsystemet är faktiskt instiftat av SSA och 
den som utarbetat detta är Folke SM5AGM. 
Hela värden är indelade i rutor, sammanlagt 
blir det 324 rutor. Jag har kört 225, svårast att 
köra är de som ligger på ”öppet vatten” det är 
ca 100. 
 
Du bor på en eftertraktad Ö, nämligen Al-
nön, samlar du själv på IOTA, Islands on 
the air? 
Oja, säger Owe, säger man 
att man befinner sig på ÖN 
EU-087 så blir det genast 
pile-up på frekvensen. 
 
Hur många QSOn har Du kört och var har 
Du alla QSL-kort? 
160.000 QSO:n och alla loggböcker finns kvar. 
20 % contestkörande. QSL-korten har jag i ett 
stort skåp, de är katalogiserade, och jag har ett 
QSL-kort från varje land i en pärm. Vid OS 
invigningen kunde jag säga prefixen på alla 
länder som tågade in på arenan.  
 
 
 
 

Du är språkrör för oss amatörer i SM3. Hur 
kom det sig? 
Nuvarande SM0BHT Sven Jonsson, som då 
hade varit ordförande i radioklubben och DL3, 
flyttade söderut och 1973 tillfrågades jag om 
styrelseuppdraget i SSA. 
 
23 år som DL3, hur tycker Du att SM3 ut-
vecklats under dina år? 
Under alla år har SM3-orna varit duktiga på att 
köra radio på olika frekvenser och trafikmoder, 
likaså SM7-orna. Tittar man på inkomna QSL-
kort till SSA är SM3-bunten bland de största 
trots att vi %-uellt är färre amatörer än andra 
distrikt. Vi har haft en enig uppfattning om 

SSA-motioner. 
Tyvärr har QSO-
trafiken på repeat-
rarna minskat, 
men min förhopp-
ning är att vi på 

något sätt kan öka den. 
 
Inom SM3 har vi fått många nya amatörer men 
tyvärr har en del ”stannat upp” och slutat att 
utöva sin hobby, den trenden är ju i och för sig 
lika i hela SM. Här har klubbarna en betydande 
roll för amatörradiotrafikens fortsatta utveckl-
ing. 
 
Vad har SM3-distriktet betytt för Dig och 
andra radioamatörer runt om i världen? 
Förslaget att införa contestfria segment var ett 
förslag som kom på ett SM3-möte, så att den 
som inte vill köra test skall kunna köra amatör-
radio även under intensiva contesthelger. 
 
Idén om specialsignalen SI3SM, till 200-
årsminnet av Samuel Morses, kom från 
Sundsvall. Det blev sedan en nationell signal 
under en månad från alla SM-distrikt. Detta 
skedde under SSA.s årsmöte 1991 då 
Sundsvalls Radioamatörer var värd för mötet. 
Under min DL-period har vi haft ytterligare 2 
SSA-årsmöten i 3;e distriktet, nämligen 1983 i 
Sundsvall och 1979 (?) i Sandviken. På 70-
talet hade vi 3 Åstöläger som efterspel till de 
gamla Åstölägren på 50-talet.  
 
 
 
 
Vad tror du om amatörradions framtid? 
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Det som många 
upplevde som 
fascinerande 
förut var att 
kunna prata 
med någon i 
södra Sverige, i 
Europa eller i 
en annan konti-
nent, vilket inte 
är fallet idag. 
Nyligen hade vi 
sommar-OS i USA och världen kunde följa 
varje sport, med närbilder av deltagarna och 
publiken i både glädje och sorg. Vi har Internet 
där den enskilda män-niskan sekundsnabbt 
hämtar information från hela världen. Detta 
och mycket mer gör att vi kan få svårt att re-
krytera nya amatörer i framtiden. Att lära sig 
amatörradio kräver en del av den som vill ut-
öva hobbyn. Däremot tror jag att framtidens 
radioamatörer kommer att dra nytta av det fan-
tastiska som Internet erbjuder för radioamatö-
rer. Själv tittar jag på WWV där radioprogno-
serna uppdateras ständigt var 3:e timme. Vi-
dare kan man på Internet hitta minst 200 tips 
till förbättringar på radiostationer. Jag kan hitta 
just min rig och de nyutvecklingar som amatö-
rer har gjort. Jag kan hämta storcirkeldiagram 

med världen utritad 
just från den punkt där 
jag befinner mig, men 
jag tror också att 

nostalgin gör att amatörer själv vill bygga och 
på så vis utveckla sig själva i hobbyn. 
 
Vad tror Du om SSA:s nya utbildningsli-
cencer Uc och Un? 
Framförallt gäller det att få ungdomar till vår 
fina hobby, På vägen till en Cept 1 eller Cept 2 
licensen är nybörjarlicensen ett bra alternativ 
att komma igång på den här hobbyn. Jag hop-
pas att utbildningslicensen blir ett avstamp till 
högre licenser, eftersom den bara gäller i 3 år. 
Här har ra-dioklubbarna ett stort ansvar och 
målet i utbildningen måste vara Ceptlicens och 
på vägen dit en nybörjarlicens så man får testa 
sina nyvunna erfarenheter. 
 
 
Du brukar besöka amatörradiomässan i 
Fredrichhafen i södra Tyskland.  
Ja, hittills har jag varit där 9 gånger och jag har 
som målsättning att inte åka samma bilväg 

någon gång, varken på ner eller uppresan, och 
det innebär att jag har fått se, i stort sett hela 
Europa. Nu sedan Ceptlicensen infördes har 
det blivit enklare 
att köra radio i 
Europa. 
 
Att beskriva en 
person som kört 
160 000 Qso:n med ca 1 300 ord är inte lätt, 
men det är alltid ett nöje att möta människor 
med stor kunskap som kan dela med sig till 
andra, och Owe är en sådan ”Person”.  
 
En ofta återkommande fras från Owe. 
- ”Det är ställt utom allt tvivel att när ingen 
annan kommunikationsteknik fungerar så finns 
det inte något som slår ut amatörradion och ett 
tränat radioöra.” 
 
Vid pennan 
SM3FJF  Jörgen 

 

 

 

 


