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

 

 
 
JUBILEUMSÅRET 1995 fortsätter. Vi som besökte Telia en  
februarikväll hade svårt att slita oss från datorerna som via 
Internet förde oss runt hela världen. SRA:s årsmöte besöktes av ett 
25-tal amatörer, se separat årsmötesprotokoll. SM3-mötet i 
Östersund var inget första aprilskämt och 8 amatörer från 
Sundsvallsområdet deltog. SM3AF och SM3AU inledde 
jubileumsårets med att berätta om klubbens historia från  
1945 till 1957 .  

 

VÅR- och SOMMARPROGRAMMET  
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd alternativt läsk och bröd till ett 
självkostnadspris av 15 kronor. 
 

Tis  2 Maj VHF-TEST 
Då satsar vi allt igen, och vi satsar naturligtvis på en bra placering. Vi har 
allt att vinna och inget att förlora. 

 Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis  9 Maj TRÄFFKVÄLL 
 Kom upp och se om Du fått några QSL-kort. 
 Klubbvärd: SM3CER/Janne 
 
Tis 16 Maj SRA:s 50 ÅRSJUBILEUM DEL II 

Under vårt 50-års jubileum har vi fyra speciella 
jubileumskvällar där varje kväll behandlar 
klubbhistorik och amatörradio under en epok av 
ca 15 år. SM3AU och SM3AF har berättat om 
perioden 1945 - 1957. I kväll berättar 
SM3CWE/Owe om perioden 1958 - 1970. 

 Klubbvärd: SM3JBS/Sven 
 
Tis 23 Maj TRÄFFKVÄLL 
 Kom upp och prata bort några timmar och drick en kopp kaffe. 
 Klubbvärd: SM3MQH/Jan 
 
Tis 30 Maj  KVARTALSMÖTE 

Nu har Du chansen att göra Din stämma hörd. Kom upp och 
framför Dina funderingar om klubben och dess framtid. Det är 
Dina idéer som behövs för att göra Sundsvalls Radioamatörer 
till en bra klubb. 

 Klubbvärd: SM3MQF/Curt 
 
 

 

 

 

   5 0  å r

Sundsvalls
Radioamatörer
1945-1995
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Tis  6 Juni SÄSONGSAVSLUTNING med AUKTION 
Varmt välkomna till klubbens säsongsavslutning. 
Om vädret tillåter grillar vi korv ute annars 
använder vi kokplattan. Vi auktionerar bland annat 
ut datorer och skrivare.  
Missa inte tillfället! 
Klubbvärd: SM3ESX/Christer 

 

 HÖSTPROGRAMMET 
 
Tis 29 Aug SÄSONGSSTART 

Höstens första träffkväll. Vad har Du upplevt under sommaren? Kom och 
berätta för oss andra. 

 Klubbvärd: SM3GSK/Classe 
 
Tis  5 Sept SURSTRÖMMING 

Kom upp till berget och klubbstugan och avnjut 
surströmming till doft och smak. För Dig som inte 
är så förtjust i denna anrättning finns alternativ 
förplägnad. 
Klubbvärd: SM3MQH/Jan 
  

 
MEDLEMSAVGIFT 1995 

31 medlemmar har till dags dato inte betalt in medlemsavgiften för 1995. 
Påminnelse och inbetalningskort kommer att medfölja detta 
informationsblad. 
Kassören SM3MQF/Curt svarar på eventuella frågor. 
 

 
GLÖM EJ !  BULLETINEN PÅ R5,  SÖNDAGAR KL 21.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi gratulerar SM3AU/Olle som i mars månad fyllde 80 år. 
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QSL-SORTERING 
 
QSL-korten skall vara sorterade senast den 25  
i varje månad. 
En beskrivning på hur det går till finns i klubbstugan. 
 

QSL-SORTERARE 
 
MÅNAD 
 

ÅR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SAMMANKALLANDE TEL       

MAJ 95 SM3MQF SM3UNV SM3URG SM3MQF 53 69 23 
JUN 95 SM3LDP SM3RMR SM3UQO SM3LDP 53 77 24 
JUL 95 SM3ESX SM3FJF SM3LJA SM3ESX 010-2246686 
AUG 95 SM3AF SM3BEE SM3JBS SM3AF 15 90 09 
SEP 95 SM3HFD SM3UDA SM3UQK SM3HFD 0691-103 38 

 

 

ÅSTÖ-LÄGER ? 
Vi arbetar med projekt ”Åstöläger”, 
mer information lämnas av  
SM3JBS/Sven på  
telefon 060-15 91 77. 
 
 

 
HJÄLP 
Sätt av en eller två timmar i månaden för klubben. Var med och kör månadstesterna 
på kortvåg varje månad.  
 
Ju fler vi är som kör, skickar in logg till SM4BNZ och anger klubbtillhörighet SK3BG, så 
tävlar vi om att placera klubben högst på prislistan, oavsett Din egen resultatplacering. 
Varje QSO ger klubbpoäng. 
 
73 de SM3CER/Janne 
PS. Kontakta mig om Du behöver testloggblad eller har  funderingar om testen. 
 

 
NY ADRESS 
SM3ESX, Christer Byström,  
Tingstavägen 16,  
862 32 KVISSLEBY 
Telefon 56 12 85, mobiltelefon 010-224 66 86 
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 FRIVILLA PACKETBIDRAG 
Kassören SM3MQF/Curt meddelar att per 95-04-18 har 30 
medlemmar betalt in totalt 4.060 kronor.  
Bidrag har erhållits från: 

 
 
 

3AF ØAGD 3AFR 3BCS 3CWE 3CXS 3DMP 3ESX 3ETC 3EVR 
3FJF 3FXL 3GQP 3HLL 3IEH 3IEK 3JOS 3KAF 3KOA 3LIV 
3MEH 3MHD 3MQF 3MSU 3NRU 3RCA 3RSD 3SGL 3SJN 3UQK 
 
Vi tackar för bidragen som behövs för att underhålla och uppdatera befintlig 
packetutrustning.   
 
Bidrag mottages tacksamt på klubbens Postgirokonto nr 79 16 23-2. Märk talongen 
”PACKET”. 
 

 

8S3BG 
Hjälp oss att köra klubbens jubileumssignal 8S3BG. Om Du är intresserad kontakta 
SM3CER/Janne som administrerar signalens användande. 
 

 
UTGÅENDE QSL 
Klubben skickar Dina QSL-kort följande datum: 
15 FEBR,  15 MAJ,  15 SEPT,  15 NOV. 
Glöm inte att frankera med QSL-märke 
 

 
 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

 
Den lugne amatören, analytikern, ordningsmänniskan, han som handlar effektivt i 
pressade situationer...så kan man beskriva månadens klubbprofil Eskil Gustavsson, 
SM3BCS. 
 
 Vilket år blev Du radioamatör? 
1951 avlade jag min licens, men långt innan hade min far invigt mig i hobbyn. Han var 
en mycket stor DX- lyssnare, då vi på 40-talet bodde i Hedvigsfors. 
 
 
 
Hur började Din hobby? 

 

 

 

 

 

Klubbprofil: SM3BCS, Eskil Gustavsson 
Bor:  Hyreshus på Stationsgatan 8F, Timrå 
Ålder:  63 år 
Civilstånd: Gift, 1 dotter 
Yrke:  F d flygledare bland annat på Midlanda  
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Jag var springpojke på Pressbyrån i Hudiksvall, då lärde jag känna nuvarande SM4ARI, 
vilken arbetade på högtalarfabriken Radiola.  När 
jag skulle göra min militärtjänstgöring 1949 sökte 
jag till flygvapnet som telegrafist. Sedan fick jag 
anställning i flygvapnet och 1952 började jag flyga 

som navigatör och telegrafist med placering i Luleå. Jag flög till 1955, då användes 
flygplanstyperna B3 och S98. B3 var ett transportplan och S98 var ett spaningsplan. 
1955 började jag arbeta på marken som telegrafist i Luleå och 1959 blev jag flygledare i 
Kiruna och 1965 flyttade jag till Midlanda och var flygledare till min pensionering 1992. 
Flygledare får inte arbeta längre än till 60 år. 
 
Hur var livet som flygledare på Midlanda? 
En mycket bra och trevlig arbetsplats. Det kan låta enahanda men det har varit mycket 
trivsamt. Det gäller ju förstås att man måste vara ”vaken i sitt jobb”. 
 
Minns du någon bra arbetsepisod? 
Jaaa, skrattar Eskil, det är preskriberat nu. Det var när jag åkte med i flygvapnet och vi 
var på väg upp mot Luleå och låg i en höjd men Sundsvall. Jag hade en ”ful ovana” att 
ibland gå över ifrån flygfrekvenserna för att köra telegrafi på amatörbanden och då som 
AM (air mobile), då kom en stark signal in på 80 meter och det var SM3ACP som var 
telegrafist på  F15 i Söderhamn. Han bad mig QSY:a över till flygfrekvensen omedelbart. 
Där fick jag reda på att det blivit mycket sämre väder norrut, så vi fick planera om vår 
flygtur. 
 
Hur ser det ut i radiorummet? 
TenTec Corsair II + PA LK 450. Min favoritantenn har alltid varit 
quad. Jag monterade upp den 1976 säger Eskil, jag har en tre bandare 
för 14, 21 och 28 MHz samt en Butternut HF 6V, den går på alla 9 band, ej 160 meter, 
men trots det så har jag lyckats köra några QSO:n där. I den övriga utrustningen finns 
en PC med loggprogram samt möjlighet  att köra RTTY samt en packetutrustning. 
 
Jag ser att kortvågsstationen är inställd på 14.068,9 är det din favoritfrekvens? 
Jag har kört ca 40.000 QSO:n. CW delen är min favoritfrekvens så uppskattningsvis  
80 % av alla QSO:n är på CW. Nästan inga test QSO:n så det blir ju många timmar 
bakom radiostationen. Jag har kört 329 radioländer och jag saknar QSL kort från två av 
dessa . 
 

Du är medlem i FOC, vad är det? 
Det är en engelsk klubb med 500 medlemmar från hela världen. 
Inträdeskravet är att man kör CW, vi är  ca 20 svenska 
medlemmar i FOC, First Class CW Operators Club. Jag är medlem 
nummer 599 och har varit med sedan slutet av 50-talet. En gång 
per år har klubben årsmöte på Lords Cricket Ground i London. På 
fredagskvällen är det en träff för alla utlänningar och på 
lördagskväll är det samkväm hemma hos någon. Ca 150 
medlemmar bruka komma till dessa träffar, själv har jag varit med 
ett 10-tal gånger säger Eskil. 
 

Hur går det att bo i ett stort hyreshusområde med QRM från radiostationen, 
samt järnvägen utanför fönstret? 
Det går bra, jag kör bara ca 300 watt, och jag har sett över stationen så det fungerar bra 
för mig ur QRM synpunkt. Inte är det som när jag bodde i Kiruna, där kunde jag 
uppleva Aurora-DX-conds. Jag låg och körde DX pile up med USA timvis, sånt får jag 
aldrig uppleva här i Timrå. Här är det en konstant ”brusmatta” på frekvensbanden. Då 
fungerar det bättre från mitt sommar-QTH.
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Var har du ditt sommar-QTH? 
Sedan 15 år har vi en sommarstuga i byn Rogsta i Häggdånger, där har jag en versa-
tower med en 2 el quad på alla HF-banden samt en del dipolantenner. Min närmaste 
radiogranne där är SM3ACS/Hasse. 
 
Har du något mer radiominne du tänker på? 
Ja, ett år var jag och min XYL på semester i Istanbul, jag hade med mig min IC2. Jag 
kom i kontakt med TA2DA, som under en weekend visade oss runt i Istanbul och 
avslutades med en middag hemma hos hans familj. 
 
Hur känns det att köra radio på 90-talet jämfört med tidigare? 
På 50- och 60-talet räckte det med en GP och ca 100 W, sällan hörde man 99. Idag är det 
mer armbågar och Watt som behövs om man skall köra något ”rart” radioland. Risken 
med DX-jagande är att det blir Hallo, signalrapport och Good Bye, därför har jag en 
förkärlek till ”vanliga” QSO:n. 

 
Du har en del troféer och diplom 
Denna elfenbensstaty kommer från Mosambique, jag körde stationen 
CR7IZ på 5 band och då skickade han mig denna som tack, sedan har jag 
en stor segelbåt som jag erövrade 1991 YASME SUPREME AWARD, Nr 
132, och jag var också först i Europa som erövrade AJD (Worked All 
Japanese Districts). 
 
 

Vad tror du om hobbyns framtid? 
Jag noterade att det nästan bara var äldre medlemmar på klubbens sista årsmöte. Att 
ha en klubbstuga kostar pengar och det kommer att bli svårt för Sundsvalls 
Radioamatörer att behålla den fina klubbstugan, om vi inte blir fler medlemmar. För 
något år sedan var vi ca 150 medlemmar i klubben, idag är det ca 125 medlemmar. Det 
behövs eldsjälar som driver kursverksamhet för nya amatörer som sedermera blir 
medlemmar i klubben. Vår medlemsavgift är liten och man tänker på allt vad klubben 
erbjuder .   
 
Det ska bli intressant att se nästa generation av amatörradiostationer, det 
blir ju mer och mer av den digitala tekniken. Med tanke på hur valutan rör 
sig, med en mycket stark japansk Yen så undrar man om någon har råd att 
köpa nästa generation av radiostationer och det återverkar ju även på de 
firmor som är återförsäljare här i Sverige. 
 
Hur känns det nu att vara pensionär? 
Tack bra, jag hälsar ibland på mina gamla arbetskamrater. När jag går och handlar ser 
jag en del pensionärer som står i affären och väntar på aftontidningen, för att nästa dag 
göra likadant och då tänker jag att det är ju skönt att jag har amatörradio som hobby, 
det är en mycket tacksam hobby. Vad skulle jag göra om jag inte hade denna hobby? 
 
Att beskriva 44 års hobbyverksamhet på 4,4 minuter är inte lätt. När jag åker hem från 
mötet med Eskil finns känslan kvar av den lugna och behagliga radioatmosfären i Eskils 
hem. Eskil är person som verkligen hyllar Samuel Morses uppfinning - telegrafi. 

 
Vid pennan 
SM3FJF/Jörgen 
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Protokoll fört vid föreningen Sundsvalls Radioamatörers (SRA) årsmöte i klubbstugan på Södra 
Berget den 28 mars 1995.  
 
§ 1. Mötets öppnande.  
Föreningens ordförande Christer Byström SM3ESX hälsar de 20-tal medlemmarna välkomna och förklarar 
årsmötet öppnat. Han hyllar SM3AU Olle Olsson som fyllt 80 år och utbringar ett 4-faldigt leve. Olle tackar 
för uppvaktningen.  Ordf. sammanfattar 1994 års verksamhet och erinrar om att SRA under 1995 fyller 50 
år, vilket avses celebreras med temakvällar, utställning på museet och festlighet. Medverkan med 
radioförbindelser vid tävlingar kan bli aktuell. Klubbstugans framtid har berörts vid kontakter med andra 
intressenter på Södra Berget.   
 
§ 2. Val av mötesordförande. 
Christer Byström utses till mötesordförande. 
 
§ 3. Val av mötessekreterare. 
Sven Bergström SM3JBS utses till mötessekreterare. Han åtar sig att referera mötet i ortspressen. 
 
§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare 
SM3MHD Curt Haglund och SM3AF Sten Backlund väljs att justera årsmötesprotokollet och att vara 
rösträknare. 
 
§ 5. Årsmötets utlysning. 
Mötet anser att kallelse till årsmötet i  QRX har skett stadgeenligt. 
 
§ 6. Föredragningslista 
Framlagt förslag till föredragningslista fastställs.  
 
§ 7. Verksamhetsberättelse 1994. 
Jörgen Norrmén SM3FJF föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. Den kompletteras med att 
medlemsbladet QRX har utgivits varje kvartal läggs den med godkännande till handlingarna. 
 
§ 8. Kassarapport för 1994 
Kassören Curt Dufva SM3MQF framlägger ekonomisk rapport för 1994 vilken visar ett överskott på kr 
5.120,61 vilket är ca 100 kr mer än budgeterat. Separat redovisas Åstöfonden som vid årsslutet uppgår till 
kr 17.869. Vid den följande diskussionen anmärks på att bättre bankränta borde kunna erhållas och 
framförs kritik mot försäljningen av 40-m beamen. Årsmötet lägger kassarapporten med godkännande till 
handlingarna. 
 
§ 9. Revisionsberättelse 
Revisor Owe Persson SM3CWE föredrar revisionsberättelsen som föreslår att överskottet föres i ny räkning 
till 1995. Årsmötet lägger revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna. 
 
§  10. Ansvarsfrihet 
På revisorernas förslag beslutar årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1994 års förvaltning. 
 
§ 10. Val av ordförande 
Christer Byström SM3ESX omväljs enhälligt till föreningens ordförande för 1995 och 1996 
 
§ 11. Val av sekreterare. 
Sven Bergström SM3JBS väljs till sekreterare för 1995 och 1996. 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter. 
Nils Östman SM3DVO och Jan Fröberg SM3MQF omväljs som styrelseledamöter för 1995 och 1996. 
Kurt Dufva SM3MQF (kassör), Jan-Eric Rehn SM3CER, Lennart Lind SM3EFS, Markku Koskiniemi 
SM3LDP och Clas Bergman SM3GSK kvarstår valda för 1995. 
 
§ 13. Val av revisor. 
Till revisor för 1995 och 1996 omväljs Owe Persson SM3CWE 
 
§ 14. Val av revisorssuppleant för Owe Persson. 
Jan Lindberg SM3MXC väljs som ersättare för revisor Owe Persson. 
 



QRX95_2.DOC    1995-04-18 8

§ 15. Val av ansvarig för SM3 QSL sorteringen. 
Olle Olsson väljs till ansvarig för QSL-sorteringen för SM3-distriktet 
 
§ 16. Val av ansvarig för utgående QSL och Diplom-manager 
Sten Backlund SM3AF väljs till ansvarig för utgående QSL och Diplom-manager. 
 
§ 17. Val av ansvariga och ställföreträdande stationsföreståndare för ett år. 
a) SK3BG: Föreståndare Sven Grandell SM3SV, stf Tord Julander SM3EVR 
b) SK3RFG: Föreståndare Lars Nyberg SM3KYH, stf Hans Bergman SM3ACS 
 
§ 18. Val av BBS-ansvarig och ställföreträdare. 
Till ansvarig ett år för klubbens BBS väljs Lennart Lind SM3EFS med Kenneth Berg SM3IEK som 
ställföreträdare. 
 
§ 19. Val av ansvarig för DX-cluster och ställföreträdare. 
Till ansvarig ett år för klubbens DX-cluster väljs Tord Julander SM3EVR med Clas-Olof Bergman som 
ställföreträdare. 
 
§ 20. Valberedning. 
Till valberedning inför nästa val väljs Jörgen Norrmén SM3FJF och Karl-Olof Hedin SM3NXC. 
 
§ 21. Budget för 1995 och medlemsavgifter för 1996.  
Kassörens förslag till budget för 1995 balanseras på 29.100 kr. Efter en stunds diskussion fastställer 
årsmötet budgeten och beslutar att medlemsavgifterna för 1996 skall vara oförändrat 180 kr och halva 
beloppet för studerande. 
 
§ 22. Övriga frågor. 
a) Åstö-läger: SM3JBS Sven rapporterar från kontakt med I21/FO23 att det ännu inte är klart om lägret 
kommer att stängas helt efter 1/7 -95 eller om det kan upplåtas med självbetjäning. 
Ev kan det förläggas 21-23/7 till Skeppshamn på samma sätt som Åstödagen 15-16 juli. 
Sven får i uppdrag att fortsätta undersökning och bevakning av möjligheterna till ett läger. 
 
b) Radiosamband vid tävlingar: Ordf. rapporterar att SM3FXL Gunnar Olsson hört sig för om klubben 
kan åta sig att ordna radiosamband m hjälp av packet vid Brukshunds-SM  26-27 aug i Njurunda, Timrå 
och Åstön. Ett 10-tal funktionärer  och utrustningar behövs. SM3DVO Nils-Erik Östman lovar hjälpa till 
med utrustning. Mötet ger ordf. i uppdrag att ge FXL ett positivt besked. 
Klubben ska även erbjuda sig ställa upp vid Handikapp-OS på skidor i Sundsvall 1996 . 
 
c) Jubileumssignalen 8S3BG: SM3CER administrerar signalens användning under jubileumsåret och vill 
ha loggar på diskett för att kunna sammanställa för QSL. De som har loggprogram bör hjälpa de som 
handskriver. Betr. QSL-kort och Diplom för kontakter under kortare period kring "födelsedagen" kan ev 
kommunen sponsra tryck enl tips av SM3FXL. 
SM3AF Sten har varit i kontakt med Sundsvalls museum om jubileumsutställning i november och ska 
diskutera vidare om vad som kan visas. SSAs skärmutställning bör beställas och historik sammanställas av 
styrelsen som får kalla ett antal personer till diskussion om detta och vilka stationer som kan ställas upp 
och bemannas samt om arrangemangen kring jubileumsfest. 
 
d) Månadstester:  CER Janne hälsar att klubben under jubileumsåret bör placera sig i topp på 
månadstesterna både på KV och VHF genom att medlemmarna kör några QSOn från hemstationen med 
SK3BG-signal och sänder in logg. 
 
e) Ny granne till klubbstugan: MQF Kurt rapporterar att Räddningstjänsten och kommunen har varit i 
kontakt i s b m planering för radioanläggning och mast intill klubbstugan vilket kan komma att påverka vår 
verksamhet. Besked avvaktas. 
 
f) Tack till SM3HFD Håkan: Ordf riktar ett tack till HFD Håkan för hans jobb i styrelsen som han nu 
lämnat. 
 
§ 23. Avslutning 
Då inte fler ärenden finns att behandla tackar ordf. deltagarna och förklarar årsmötet avslutat. 
Dag som ovan.    Sven Bergström mötesskr. Christer Byström, ordf.  
Justeras:              Curt Haglund  Sten Backlund  
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