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GRABBEN SOM ARBETAT MED RADIO, SÅLT  
 
RADIO, ÅTER SÄLJER RADIO... 
 
Hur började det Tommy? 
 
Redan som 11-åring, 1955, började jag lyssna på olika  
rundradiomottagare på amatörbanden och där började  
det stora intresset. Jag blev medlem i Sundsvalls  
Radioamatörer. På den tiden höll vi till på Södermalmsskolan och senare Höglundaskolan. Jag 
minns att vi var 17 medlemmar då. Jag gick telegrafikurser på radioklubben. Telegrafitecknen var 
inspelade på gamla stenkakor m m och i februari 1960 fick jag egen amatörsignal. På våren 
samma år blev jag ordförande i radioklubben. Redan på den tiden kördes det VHF-test första 
tisdagen i varje månad. På den tiden kördes det 2 meter AM-modulerat och CW.  Min första 
utrustning bestod av en sändare 6AG7 en kristallstyrd sändare på 40 meter med de välkända rören 
6146, stående våg var det inte någon som hade hört talas om utan jag stämde av sändaren med en 
glödlampa som låg induktivt till antennutgången på sändaren. Mottagaren var en National NC109. 
 
 
Du har arbetat i Radioaffär tidigare? 
 
Ja 1964-1969 arbetade jag ihop med SM3BHT Sven Jonsson (nu SM5BHT) på RADIOLA, men 
1969 startade jag egen Radioaffär här hemma i villan. 
 
 
Hur kom Du in på Sveriges Radio då? 
 
1969 började jag frilansa som ljudtekniker på Sveriges Radio. Efter några år fick en fast tjänst och 
då upphörde jag med radioaffären hemma i villan. 1976 blev Radio och TV olika enheter och då 
följde jag med över till TV-sidan där jag blev musiktekniker A-ljud. 
 
 
Du är med på en del TV-producerade program från Sundsvall.... 
 
Ja, jag har haft förmånen att göra alla allsångskonserter med Kjell Lönnå, även den senaste serien 
"Lönnå med gäster", där klubbmedlemmar fick vara med som gäster i ett av 
programmen. 
 
 
A.F.R. Electronics, SM3-amatörernas närmaste amatörradio-affär, varför? 
 



Jag har satsat på en ny nisch, ingen har tidigare satsat på "nybegagnat" i Sverige. Numera reser jag 
till USA varje månad och köper hem det som amatörerna verkligen vill ha. Dessutom har min 
firma fått ensamrätt i Skandinavien på att sälja IRCI-Filter. Hjälp har jag också fått av USA-
hysterin. 
 
 
USA-hysterin??????? (Jag lovar att jag såg ut som ett levande frågetecken i ansiktet, för efter en 
kort stund kom förklaringen, från Tommy.) 
 
USA är ett stort radioland. Där köper en del amatörer ny utrustning så snart det kommer ut en ny 
modell, eftersom de vill ha det absolut senaste. Vilket gör att ganska fräscha oanvända radiosta-
tioner ständigt byts in. 
 
 
Det handlar ju om ett antal 1.000 lappar när man köper en radio, är det inte dåliga tider i 
Sverige nudå???? 
 
Jag upplever motsatsen säger Tommy, någon vill dela upp betalningen på någon månad, och det 
går bra även hos oss. 
 
 
Vem sköter firman då Du är i USA? 
 
Janne SM3CER, hjälper mig -  bl a ordnar han all annonsering etc. 
 
 
Nämn någon rolig situation under Din amatörradiotid. 
 
1961 hade jag QSO med UA1LO, Juru Gagarin, världens första kosmonaut, jag har hans QSL-kort 
inne i schacket. 
 
1971 gjorda Ove Eriksson (numera en känd röst på Radiosporten) ett program som hette 
"Söndagstimmen" ett program där jag körde amatörradio med svenskar i andra länder, bl a fick vi 
tag i VP8/SM0AGD Erik på Falklandsöarna. 
 
Vid ett annat tillfälle så pratade jag med en norrman som var i Suez-kanalen och var sjuk och 
behövde en viss medicin. Jag kontaktade en läkare i Norge och via kontakter kunde vi ganska 
snabbt ordna fram medicinen. 
 
 
Vad betyder de nya Warcbanden för radioamatörerna? 
 
När man kört det mesta som går att köra så är det som en ny "kick" att börja "jaga" nya länder och 
DX igen. 
 
 
Hur tror Du hobbyn och radiostationerna ser ut år 2000? 
 
Svårt att säga, mera tekniska finesser, mer komplicerade att köra kanske.... 
 
Under de timmar som vi träffas ringer firmatelefon flitigt, prisförfrågningar besvaras. Lite 
nostalgisnack blir det också då man pratar minnen från 60- och 70-tal, samtidigt som Tommy 
beskriver de senaste finesserna samt de fantastiskt låga priserna. 
 
 



  LYCKA TILL I FORSÄTTNINGEN! 

 
 
Intervjuare - SM3FJF/Jörgen 


