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EN RADIORÖST HAR TYSTNAT... 
 

Silent Key, SM3DQU Arne Eriksson, 64 år 
 

Sundsvalls Radioamatörer har förlorat en radiokompis, för det är så 
jag minns honom, när jag tänker tillbaka till tidigt 70-tal, då jag hade 
förmånen att få lära känna radioklubbens allt i allo:  -Klubbvärden  -
Stugvärden, Arne SM3DQU,  
han som månade om klubbstugan,  
han som månade om kaffekokningen och serveringen,  
han som månade om oss nya amatörer,  
ja just månade om oss alla. 
 

I början på 70-talet kom repeatertrafiken igång och därmed VHF testerna, då på FM ka-
nalerna. SK3BG blev på den tiden välkänd som klubben från Södra Stadsberget med det 
fina VHF läget. Bakom alla de bedrifterna stod Arne.   
Arnes intresse för VHF trafiken inspirerade oss alla i klubben att börja pröva och köra 
ett nytt trafiksätt.  
 

En annan av Arnes bedrifter var arrangemangen kring Åstö-lägren, den semestervecka 
som många amatörer prickade in i sin juli almanacka under 70-talet. Inför lilla julaftons-
firandet på klubben var det Arne som tiggde och ordnade julgranen, vilket han skötte om 
långt in på 80-talet. 
 

I början på 80-talet flyttade Arne till Hällsjö, 25 km väster om Sundsvall efter väg E 75. 
Kort därefter blev Arne förtidspensionär.  
 

Arnes yrkesprofession var Billackerare, och många av oss Sundsvallsamatörer fick hjälp 
av Arne med sina billackeringsbekymmer. 
 

Arne hade regelbundet QSO med var den engelske radioamatören G3JUB, Sam från Li-
verpool.  Sam var med på de första Åstölägren. Sam besökte senare Sverige och Arne var 
en av de amatörer som fick besök av Sam.  
 

Arne hade återkommande QSO:n med SM3BQC Arne, SM3DOT Lennart, undertecknad, 
m fl.  
 

En vördsam tanke och hälsning går idag till Arnes dotter, Barbro Eriksson och sonen, 
SM3LJA Kent Eriksson,. 
 

Sundsvalls Radioamatörer har tappat en vän.  
En röst har tystnat... 
men i vårt minne bevarar vi de ljusa minnena från Arne, SM3DQU. 

Vila i frid. 
 

Sundsvalls Radioamatörer, genom SM3FJF Jörgen Norrmén 

 


