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MÅNADENS PROFIL 
 

KLUBBPROFIL: SM3AF, Sten Backlund 
ÅLDER:                    67 år 
BOSTAD: Bor i villa på Kolonigatan 19, Sundsvall 

 
Sten har varit amatör i 47 år och haft sitt radiointresse i mer än ett halvt sekel. 

 
Hur började det Sten? 
 
Intresset för radio började i tidiga tonåren, jag var en flitig DX-lyssnare och lyssnade ofta 
på olika radiostationer bl a stationen HCJB i Equador. Där hördes den då kända kvinnliga 
radiorösten Ellen Campana som var uppväxt i Sundsvall och vid flera tillfällen hälsade 
hon till lyssnare just i Sundsvall. 1944 tog jag värvning som flygsignalist vid gamla F2 i 
Hägersten, när jag flyttade hem 1945 var jag med och startade vår klubb, Sundsvalls 
Radioamatörer, SK3BG. 
 

Berätta mer om det... 
 
SM3XX B. Linderholm hade samlat ett antal intresserade till ett möte på 
Cafe Cecil på Köpmangatan/Nybrogatan. Ett 20-tal intresserade kom och 
en interimstyrelse bildades. Detta skedde den 23 november 1945. Om du 
väntar ska jag hämta en pärm säger Sten och strax därpå visar han orgi-
nalpapperen på de stadgar som antogs denna kväll. 
 
När andra världskriget bröt ut 1939 så upphörde all amatörradioverk-
samhet i Sverige. Därför minns jag speciellt den höstkväll 1945, då man 
åter började tro på framtiden och de som redan var amatörer fick göra om certifikatprovet för att få 
tillbaka sin licens. 
 
Jag fortsatte att studera vid teknis. Den 12 juni 1947 avlade jag mitt A-certifikatprov, efter att ha 
deltagit i den kursverksamhet som klubben bedrev på LV5. Först fick man ett B-certifikat och först ett 
år senare efter att ha redovisat ett antal CW QSO:n fick man A-certifikatet. 1949 blev jag sekreterare i 
klubben och efter det har jag haft ett antal olika poster i föreningen. 
 
Denna ordningens man visar mig olika listor på klubbmedlemmar som suttit i styrelsen under olika 
tidsperioder. 
 
Din yrkesverksamma del, vad har den bestått av? 
 
Första jobbet var på Forsmons kraftstation, därefter Hammarforsens transformatorstation i Granlo, följt 
av Vattenfall i Sundsvall under 10 år, och sedan åter Hammarforsen som sedemera blev BÅKAB 
1962. Jag arbetade i BÅKAB-huset vid centralstationen tills min pensionering som skedde vid mid-
sommartid 1992. 
 
Något speciellt arbetsminne? 
 
Oj, det är många, jag var ju ansvarig för högfrekvenssidan. Jag minnas alla de hus som låg vid de stora 

  

  



 

högspänningsledningarna. De som bodde i husen kunde inte höra på den tidens AM-radioutsändningar 
på MV, då körde vi ut rundradion på högspänningsledningarna på frekvensen LV 150 - 250 kHz och i 
ett stor antal hus installerade vi trådradio. När sedan FM bandet började byggas ut i slutet av 50-talet 
var jag tillsammans med SM0AGD/Erik och monterade FM radioantenner och hjälpte till att installera 
de nya radiomottagarna. 
 
Något speciellt radiominne från den tiden? 
 
I slutet av 50-talet skaffade jag hjärtmedicin via ett anrop från en kvinnlig radioamatör i Polen. 

 
På 60-talet hade vi träffar i Sundsvall varje måndagkväll på 40 meter där QSO-
trafiken kunde pågå ända fram till klockan två-tre på natten.  
 
Jag var ansvarig för QSL sorteringen för SM3 på 60-talet. Detta skapade en stor 
aktivitet i klubben. Jag är glad över att QSL-sorteringen åter kommit till Sundsvall. 

En klubb behöver att antal fasta aktiviteter, det skapar klubbkänsla och gemenskap. 
                                          Hur många QSO:n har det blivit? 
 

Jag har precis passerat 75.000 QSO:n. Under åren har det blivit ett antal  
kontakter som fått personlig karaktär, det är ju det som är så fint med denna 
hobby.  
 
Du är intresserad av diplom, hur många har du? 
 
Efter en titt i pärmen, 221 stycken. Det första var redan 1954, ett diplom från 
Antarktis. Jag tycker att det är kul att göra någonting av alla QSL som jag 
får. Diplomet skapar ju i sig själv radioaktivitet. Jag har 4 diplompärmar med 

regler från olika delar av världen, så om någon är intresserad så hjälper jag till och berättar. 
 
Vilka diplom är svårast att köra? 
 
Det beror på vad man vill ha. DXCC kräver en del, likaså WAS och WAZ. I 
dessa diplom kan det gå länge innan man hart kört den sista staten i USA 
eller den  
sista zonen på kartan. 
 
I QTC kan man se dig med bra placeringar i olika tester. 
 
Ja, jag tycker om de korta månadstesterna och NRAU på ca 1 till 2 timmars körande, jag har inte 
samma ork med de stora 48 timmars testerna. Tester är roligt för jag tycker om själva tävlings-
momentet. 
  
Hur ser Det ut i radioschacket? 
 
IC740 på kortvåg + SB220 slutsteg, en TH6DX som beam och R5 antenn för de nya WARC-banden, 
Packet etc. 
 
Vad önskar Du dig närmast? 
 
                                          Jag ser fram mot 1995, klubbens 50-årsjubileum. Jag hoppas att vi kan 
                                          ordna aktiviteter som sträcker sig över hela jubileumsåret och med en 
                                           tor sammankomst den 23 november på vår 50-års dag. Låt oss                      
                          50 år             gemensamt  skapa ett jubileumsår avslutar Sten med ett förhoppnings-   
                                                         fullt leende. Undertecknad instämmer i hans förhoppning.  
 
 
 
                                                        Vid pennan 

  

  

  



                                                        SM3FJF/Jörgen 
 
 
 
 
 


