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 QRX nr 2/96 
  Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
    Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2  

 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil: SM3DMP, Thomas Rylander 
Bor:  Jordbruksfastighet i Berg, Nyland 
Ålder:  43 år 
Civilstånd:  Gift med Carina 
Yrke:  Ägare av två företag, ElTeam AB och Stallberg AB 

 
Thomas är radioamatören som varit medlem i 
SK3BG i många år, men som bor i utkanten av 
SK3BG:s täckningsområde. Thomas är klubbmed-
lemmen som aldrig besökt klubben men trots detta 
stöttar vår klubb sedan många år tillbaka. Thomas 
är  mycket engagerad i SK3IK Ådalens Sändare-

amatörer. 
Thomas är personen som utvecklats 
tack vare amatörradion och som 
samordnar hobbyn med yrket inom 
elektronik. Thomas säger: ”Det är 
Lars Grip SM3OAU jag har att 
tacka för det yrke och den hobby 
som jag har. Det var hans inspire-
rande föredrag i realskolan som 
totalt ändrade mitt liv.”  
Intervjun med Thomas äger rum den 

1 april på ett kafé i Bollstabruk, någon ifrågasätter 
kanske sanningshalten men det är upp till Dig att 
bedöma den. 
 
Hur blev Du radioamatör Thomas? 

Vet du att det idag är 
exakt på dagen 25 år 
sedan jag fick min licens. 
Det hela började 1968 
med ett inspirerande 
föredrag av SM3OAU 
Lars Grip när vi gick i 
realskolan. Direkt efter 

detta fascinerande föredrag började jag att 
utforska DX-ing och kortvågsbanden. På den 
tiden kördes mycket amplitudmodulerat på 
amatörbanden så det gick bra att utveckla och 
följa hobbyn på en vanlig gammal kortvågsmotta-
gare. ”Tutandet” från signalhornet på min fars 
moped omsatte jag till telegrafitecken och jag var 
tvungen att bygga mig en morsesummer för att 
stilla min nyfikenhet. Tuten tog jag från farsans 

moped och det lät för hemskt,  jag var tvungen att 
lägga beslag på hans vinterkeps för att dämpa 
ljudet så att det gick att vara i närheten.  
En dag hade vi fel på TV:n och den numera av-
lidne SM3BBL Anders Nilsson kom för att repa-
rera vår TV . Han såg mig sitta och öva telegrafi i 
mitt rum och frågade fascinerat vad jag gjorde. 
Det hela resulterade i att han blev dåtidens EL-
MER. Sedemera köpte jag hans kortvågsmotta-
gare, en BC 348. Jag gick med i SSA som lyssna-
ramatör och fortsatte att lära mig morse helt själv, 
för det jag hade jag gett mig "attan" på att klara, 
och det gjorde jag. 
 
Vad hände sedan ? 
Jo, jag studerade till reklamtecknare men hobbyn 
tog mer och mer av min fritid och på den vägen är 
det. Hobbyn gav mig ett yrke för jag gick över till 
en 3 årig telereparatörsutbildning i Härnösand. 
Sedan utbildning till farrtygstelegrafist på Karls-
krona örlogsskolor KÖS och BÖS i Berga och 
därefter fartygstelegrafist på jagaren Halland. 

Efter att ha varit stamanställd 
i 2 år fick jag en sådan ohej-
dad "lappsjuka" tillbaka till 
Norrland. Jag gick arbetslös 
en månad innan jag fick jobb 
på Elektronik AB som jag 
sedan en tid äger under nam-
net ElTeam AB. Vi arbetar 
med datoriserad fjärrstyrning 
av eldriftnätet, men har nu 
hittat ytterligare en nisch 

nämligen tillverkning av  elektronik till pellets-
brännare. 
 
Är du "Tjurskallig" 
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Ja i vissa lägen. Om det är någonting jag verklig-
en är intresserad av, så är det en bra drivkraft för 
mig. 
 
Din hobby, är det bara amatörradio? 
Nej för katten, Jag har djuriskt kul, skrattar Tho-
mas. Jag tycker om djur. Djur är en stor del av  

mitt liv, jag har ett antal trav-
hästar och katter. (Det är p g 
a detta som denna intervju 
inte sker hemma hos Thomas 
utan på ett kafé, eftersom 
undertecknad lider av svår 
djurallergi.) Thomas fortsät-
ter - Jag är också mycket 
idrottsintresserad och är en 

stor MoDo fantast. 
Mer om amatörradio. Hur ser det ut i schack-
et? 
Jag har en Kenwood 950 SD som kortvågsstation 
samt ett TL 922 som slutsteg Jag loggar alla 
QSO:n på en 486 dator. Ca 15.000 vanliga QSO:n 

finns där samt drygt 100.000 
Contest QSO:n.. Jag har interne-
tanslutning för jag prenumererar 
på ett antal amatörradioreflex-

torer. (Anslagstavla och diskussionsgrupp för 
hams.)  
Antennen  är en inv L för 160 meter, en vertikal 
och en dipol för 80 meter samt en vertikal för 40 
samt 2 beamar för 20, 15 och 10 meter samt en R7 
vertikal för de nya Warkbanden samt VHF-beam. 
Sommarens projekt är att jag har en 23 meters 
mast liggande på marken som skall resas.   
 
Minns Du något speciellt QSO? 
Det är många säger Thomas, men ett QSO som 
började som ett vanligt QSO var med KC2DI på 
Long Island men som fortsatte ytterligare 3 ½ 
timme. Det var ett mycket speciellt QSO som jag 
fortfarande minns som igår. Vi var som två ama-
törradiosjälar, trädda på samma snöre säger Tho-
mas och skrattar. Ett annat minne var när jag var 
fartygstelegrafist, det är väl preskriberat nu. Det 
var en sen kväll ute på Östersjön, vi låg nära Öst-
statsgränsen och befälen såg något TV-program 
med förmodat halvdålig bild och ljud. Jag hade 
långtråkigt och rattade över 80 meters CW-bandet 
och fick då höra SM6XH (numera SM5XH) Egon 
Kjerrman.  Jag kunde inte då låta bli vår 50 watts 
station. Mitt i QSO:et ringde kapten  och röt och 
undrade vad jag höll på med, några telegram 
skulle inte sändas då. Det hela slutade bra både 
för TV-tittarna,  mig och Egon Kärrman. 
 
 
Hur många länder har du INTE kört? 
Vilken fråga säger Thomas skrattande, oftast bru-
kar man få höra frågan tvärtom. Få se, ett tag var 

det 3, nu är det 5 efter tillkomsten av några nya 
länder. De som saknas är FT8Z, VU4, ZL8, BS7 
och P5 och jag hoppas att om någon hör dem att 
de ringer till mig säger Thomas. 
 

Något annat bra radio-
minne? 
Ja när jag hade kört ihop 
mitt 5 bands DXCC, 
(5BDXCC). 
 

Hur tror du hobbyn ser ut när 20:e århundra-
det börjar? 
Som nu, fast sämre. Kvaliteten på banden har 
stadigt varit sjunkande under de 25 år jag hållit på 
med hobbyn. Ett borttagande av telegrafikun-
skapskravet är en dödlig dolkstöt mot hobbyn. 
Personligheten i hobbyn försvinner. Vi måste 
värna om amatörradions grundtanke. Jag är tekni-
ker men jag sätter kommunikationen i första hand 
där meningsutbytet mellan amatörer är betydelse-
fullt. 
 
Du är stor entusiast av klubbverksamhet ! 
Ojaaa,  utbrister Thomas jag var med och bildade 
SK3IK 1975 och klubben är som ett hjärtebarn för 
mig. Det är en otroligt livaktig förening, ca 35 
medlemmar och det är stadigt ca 16-17 på våra 
klubbmöten. Ifjol besökte 27 av de 35 klubbmed-
lemmarna klubben.  
 
Varför denna höga klubbaktivitet ? 
Det har att göra mycket med vår kursverksamhet 

och sättet att ta fram och stötta nya 
amatörer. I 20 års tid har jag personli-
gen varit kursledare 1 - 2 ggr i veckan, 
så jag är "pappa" till många amatörer i 
Ådalen. 
 
Hur ser resten av 1996 ut för Dig ? 
Jag har tillsammans med SM3CER 
Jan-Erik Rehn blivit uttagen till 
WRTC, World Radio Team Cham-
pionship, det är contestkörarnas olym-

piad. Jag och Janne utgör det svenska laget. 52 lag 
från 27 länder tävlar under 18 timmar av IARU 
testen den 13-14 Juli i San Francisco i Califor-
nien. 
 
Hur förbereder Ni Er? 
Jag kör mycket contest, och jag tränar på ett tyskt 
dataprogram RUFS, ett typiskt contest-
övningsprogram. 
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Efter ca 2 timmars ivrigt pra-
tande skiljs vi från kafét i 
Bollstabruk. Inte undra på att 
Thomas har blivit uttagen till 
contesttävlingen. Om denna 
intervju varit ett radioreferat 
och man jämfört Thomas tal-
hastighet med de kända radio-
profilerna Lennart Hyland 
eller Tommy Engstrand skulle 

de sistnämnda ligga i lä när man hör Thomas,  
ivrigt, entusiastiskt, engagerande berätta om sin 
hobby,  
sitt yrke och inte minst ivern över att hjälpa fram 
nya personer att bli radioamatörer. Under inter-
vjun kommer vid ett flertal tillfällen hans devis. 
 

AMATEURRADIO FOR  
INTERNATIONAL FRIENDSHIP. 
 
Vi i klubben önskar Thomas och Jan-Erik 
LYCKA TILL i amatörernas olympiad i San 
Francisco! 
Good Luck Boys !!! 
 
 

 
Vid pennan 
SM3FJF/Jörgen 
 
 

 
 

 

 


