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

 

 
 

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? 
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. 
 

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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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. 
 
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? 
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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 
 

 

 

 


