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

 

 

 
 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil: SM3JOS, René P Joos 
Bor:  Villa i Övre Bredsand på Jupitervägen 10, Sundsvall 
Ålder:  Nyligen fyllt 49 år 
Civilstånd:  Gift med Kerstin, 3 barn Olof 25 år, Ylva 18 år och Anja 8 år 
Yrke:   Produkt och miljöcontroler på AKZO NOBEL 

 
Amatörradiokollegan René med den härliga ka-
rakteristiska utländska ”uttalsbryt-ningen” som 
äntligen funnit sitt fasta QTH i Övre Bredsand i 
Sundsvall. Amatörradiokollegan som hyllar ama-
törradion i olika former;  
 hobbyn som hjälpte mig in i det Svenska sam-

hället,  
 hobbyn som är som en öppen dörr till andra 

radioamatörer jorden runt,  
 hobbyn som...        se nedan! 
 
Hur började du bli intresserad av radio och 
när blev du radioamatör ? 
Redan som liten när jag bodde i Burcht, (en liten 
by strax utanför Antwerpen i Belgien) lyssnade 
jag på en stor gammal Grundig   
mellanvågs- och kortvågsmottagare. Jag minns 
den radion mycket väl, säger René  
med ett härligt leende På glasskivan där man 
kunde se frekvensbanden med olika radiostationer 

fanns bl a Sundsvall. Då 
kunde jag inte tänka mig att 
det var hit som jag så små-
ningom skulle flytta och det 
har i sin tur en naturlig för-
klaring i min ”beautiful 
XYL, Kerstin”, fortsätter 
René. 

1966 var jag på semester i Sundsvall och här träf-
fade jag min YL. 1968 flyttade Kerstin ned till 
mig. 
 
Samma dag som den första människan besteg 
månen, den 19 juli 1969 besteg vi kyrktrappan i 
Antwerpen och gifte oss. Kerstin och mitt intresse 
för kortvåg och att lyssna på svenska stationer 
ökade. Samtidigt gick jag på tolkskolan i Antwer-
pen och lärde mig svenska. Radiointresset ökade 

och 1974 blev jag radio-amatör i Belgien med 
signalen ON6RJ. 
 
Mitt första QSO körde jag 
med SM0CWC Stig Johans-
son följt av SM2AYE Folke i 
Skellefteå, och sedan dess 
har Folke och jag haft åtskil-
liga QSO:n 
 
När flyttade ni till Sverige ? 
1976 flyttade vi till Matfors. Min närmaste radio-
granne i Matfors blev SM3FGF/Göran, och till-
sammans utbytte vi många radiofunderingar. Då 
körde jag med signalen ON6RJ/SM3. Fram till 
1976 blev det många bilresor mellan länderna och 
tack vare alla fina 2-meters QSO:n blev amatör-
radion stor hjälp för 
min språkträning. 
Nästa utmaning var 
att få en svensk sig-
nal, fortsätter René. Jag blev nu tvungen att lära 
mig mera CW för kravet var 80 takt i morse samt 
att lära mig svenskans Å, Ä och Ö . 1977 fick jag 
min A-licens och amatörradiosignalen SM3JOS. 
 
Du har även  prövat på att vara SM2JOS.  
1979 och tre år framåt studerade jag matematik, 
fysik och kemi på universitetet i Umeå, samtidigt 
som jag extraknäckade som lärare, så under den 
tiden var jag temporärt SM2. Efter studierna flyt-
tade vi till vårt nuvarande QTH i Övre Bredsand 
där jag redan hade börjat arbeta på Akzo No-
bel.ssssss 
Du låter så optimistisk när Du pratar om att 
lära Dig svenska, ta A-certifikat, studera på 
universitet etc. Är du så för jämnan ? 
Jag har förmånen att kunna alla de stora europe-
iska språken samt svenskan. Jag har pratat med 
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många i Europa och på så vis fått lära mig något 
av alla de personer jag mött. Min livs  
attityd är att vara optimistisk och delge den per-
sonliga optimistiska livssynen till andra. Jag för-
söker avsluta mina QSO:n med Ha en bra dag, 
samt namnet på den som jag pratat med. 
 
Har du hunnit köra många QSO:n 
Svårt att säga just nu, uppskattningsvis ca 10 000 
QSO:n de flesta på SSB under de dryga 20 åren 
jag varit radioamatör. Jag jagar inte DX och kör 
inga contest-QSO:n utan det 
blir favoritbandet - 20 meter - 
och företrädesvis QSO:n med 
Europa samt 2 meter när jag 
är mobil här hemma i Sverige.  
Hemmavid har jag börjat gå 
över till de digitala moden, 
data , internet m.m. 
 
Är det något speciellt QSO du minns? 
Ett CW QSO med tre personer som satt ute på 
Atlanten med en hembygd flotte, många lördags-
QSO:n med SM2AYE samt den dagen jag fyllde 
40 år och trodde att jag skulle få en fin present, 
jag ropade  på JY1 Kung Hussein av Jordanien, 
men tyvärr nådde jag inte fram i Pil-Up-en. 
 
Hur ser ditt radiorum ut ? 
Tidigare hade jag en hembygd Heathkit SB 102, 
som det tog mig 14 intensiva nätter att bygga 
hemma i Belgien. Just nu har jag en TS-120 S för 
kortvåg som jag har varit mycket mobil med just 
ute i Europa, till den har jag en Fritzel 3 el beam 
samt dipoler. Dessutom har jag en två meters 
handapparat samt PC. 
 
Fönster mot Europa! 
På taket har jag en parabol med de flesta europe-
iska tv stationerna. För vår familj har den blivit 
fönstret mot Europa. Det är ju fantastiskt, säger 
René med en härlig utstrålning. Här kan jag sitta 
och titta på samma TV program  som min gamla 
87 åriga mor, jag kan ta in radioljudet i HIFI från 
mitt hemland det som jag förut tog in på kortvå-
gen med tillhörande fading. Idag spelar det ingen 
stor roll vart man bor i Europa. Tekniken är Din 
vän, fönstret är öppet mot Europa. 
Hur ser dina framtidsplaner ut ? 
Det är bara att inse att det blir digitalt för hela 
slanten. Jag har en dröm som jag jobbar på. Jag 

har alltid tyckt om att köra QRP så mitt mål är att 
bygga den enklaste station man kan tänka sig och 
den ska jag köra med energi från några solceller 
eller via vindkraft.  
 
För två år sedan köpte vi en sommarstuga i Norr-

fjärden i Nordans-
tigs kommun, den 
kräver en del un-
derhållsarbete. 
Min förhoppning 
är att  komma upp 
med lite antenner 

och kunna köra QRP därifrån. 
 
Hur tror du att hobbyn ser ut om 5 år? 
Inte bara ljud utan visuella bilder digitalt kommer 
att få en ”himla fart” det analoga kommer att 
minska. 
 
Du är ju bl.a. miljöcontroler vad tror du om 
miljötänkandet i Sverige ? 
Industrin idag har som mål att inte producera nå-
got som ska skada miljön utan allt ska vara ned-
brytbart eller recyklerbart. Vi 
amatörer kan hjälpa till ge-
nom att inte använda nickel-
kadmium batterier utan Ni-
kel-Hydrid (exempelvis typ 
Green Charge). 
Vi tror att vi är duktiga på 
miljöarbetet, och det har hänt mycket också, men 
vi ligger långt efter den västliga delen av Europa, 
vilket kanske låter fel för många, men så är det. 
 
Man lever idag och alla impulser man får från 
naturen skall vi ta tillvara säger René. 
----------------------------- 
Att möta denna familj är tankeväckande, vi behö-
ver alla få ”input” till vilka möjligheter vi besitter, 
när vi tar tillvara livs-energin på rätt sätt. 
 
Det sista jag hör innan jag stänger ytterdörren då 
jag lämnar René och hans familj är 
”-Ha en bra dag Jörgen”.  

 
Vid pennan 
SM3FJF / Jörgen 
 

 

 

 

 

 


