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 QRX nr 4/96 
   Utskick från SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 
   Box 173, 851 03  SUNDSVALL, POSTGIRO 79 16 23-2 

 

 

MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 
Klubbprofil: SM3BSF Stig Östlund 
Bor:  I villa på Aspvägen 12 Hemmanet, Svartvik, Kvissleby 
Ålder:  59 år 
Civilstånd:  Numera ogift  
Yrke:  F d radiotelegrafist, nu språklärare på utbildningsförbund 

 
 
Stig, radioamatören, som seglat på alla de sju ha-
ven, var med i händelsernas centrum under stats-
kuppen i Chile 1973, blev Kvisslebybo igen 1975, 

varit sekreterare i 
radioklubben, kört 
mycket radio, samlat 
en mängd diplom och 
tagit steget in i IT-
åldern. Stig amatören 
som har flera hobbies. 
Stig som övergav 
idrotten för en enda 
sak ...radion, se ne-
dan. 
 
 

Hur väcktes Ditt radiointresse? 
Redan som ung tonåring var jag en lovande fot-
bollsspelare och ägnade all ledig tid åt fotbollen. 
Men alla radioantenner som bl a SM3AFX Sten 
Svedin och numera silent key SM3AGQ Kalle 
Wästberg här på Hemmanet hade väckte mitt in-
tresse. Jag besökte dem och fick se vad amatör-
radio egentligen var och det blev en epokgörande 
vändning i mitt liv. 1951 blev jag lyssnaramatör i 
SSA och på all min lediga tid satt  jag och lyss-
nade. 
 
Präglade detta ditt framtida jobb? 
Ja, helt klart. När jag mönstrade så var mitt enda 
mål att komma till ett signalförband. Det blev S3 i 
Boden och året var då 1957. Jag hamnade på en 
pluton där alla var musiker utom jag. De som var 
musiker på den tiden blev automatiskt utbildade till 
radiotelegrafister. En av musikerna var den kände 
 
 

Gunnar Wiklund som hade sin logementsäng 
ovanpå ”mina sängstolpar”. Efter det mönstrade 
jag som jungman på rederiet Thordén, för att se om 
jag trivdes ombord. Resultatet var att jag i början 
på 60-talet sökte till sjöbefälsskolan i Härnösand 
och fick utbildning till radiotelegrafist klass II. Nu 
var det åter dags att 
mönstra på en båt. 
Denna gång blev 
det ett av Broström-
koncernens handels-
fartyg. Efter några 
års arbete till sjöss 
läste jag in och 
höjde mitt radiote-
legrafistcertifikat till klass I. Därmed var sjövägen 
öppen för att vara radiotelegrafist på ett kryss-
ningsfartyg. Denna gång blev det Gripsholm, som 
gick på USA. Men arbetsförhållandena var betyd-
ligt bättre på ett handelsfartyg så det blev åter Bro-
strömskoncernen. Vi låg längre perioder vid varje 
kaj, vilket gjorde att man kunde se mer av länderna 
vi besökte. Det var främst länder i Sydamerika, där 
vi hade våra lastnings- och lossningshamnar. 
 
1975 flyttade du hem, var du nöjd med att vara 
på sjön då? 
Å´nej men jag gifte mig och vi flyttade hem för att 
vår son skulle få växa upp i mitt barndomshem på 
Hemmanet, som jag då övertog.  
 
Har du kört många QSO:n? 
Exakta antalet vet jag inte, men här ligger alla 
loggböcker, uppskattningsvis har jag kört 15 - 
20.000 vanliga QSO:n. Jag kör inte contest, men 
eftersom jag pratar flera språk blir det många 
QSO:n företrädesvis på 20 meter och på mitt favo-
ritspråk, spanskan. Några QSO:n som radiotelegra-
fist hann jag sällan med, så min radioaktiva period 
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är sedan jag kom hem och fram till slutet av 80-
talet. Numera blir det bara ett antal QSO:n per 

vecka. 
 
Hur många län-
der har Du kört? 
Samma där, vet 
inte exakt, men 
däremot har jag 
samlat ett stort 

antal olika diplom, från både när och fjärran. 
 
Hur ser det ut i ditt radiorum? 
En Kenwood TS 430S, samt Yeasu FL21002 som 
slutsteg, en raritet som Eddystone fartygsmotta-
gare, 2 meter samt sedan 1 år tillbaka PC och In-
ternet. 
 
Antennerna är en 3 el beam för 10/15/20 meter 
sittande i en mast. En vertikal för 80 meter samt 
dipolantenner för 40/80 meter. 
 
Jag  samlar radiomottagare och har numera ca 25 
radiomottagare. Allt från kristallmottagaren på 
tidigt 20-tal till de sista tillverkade radiorörsmotta-
garen på 70- talet.  
 
Vad jobbar du med? 
När jag kom hem vikarierade jag på den nu ned-
lagda kustradion i Härnösand, samt arbetade som 
nattportier. Under mina ”21 landår” har jag arbetat 
som språklärare i spanska, engelska, tyska, svenska 
på utbildningsförbund, där spanskan är mitt hu-
vudämne. Vidare har jag studerat programmering 
samt astronomi på högskolan. 
 
Längtar du ut till sjöss igen? 
Nu blir Stig tyst för en stund, han tar fram fotogra-
fier på de olika fartyg han har arbetat på och säger: 
Om du visste vad jag längtar ut, det är så jag blir 
tårfylld ibland då jag tänker tillbaka. Visserligen 
har rationaliseringar och arbetsförhållande ombord 
på de stora fartygen ändrats. Idag kör man flertalet 
av förbindelserna digitalt via PC, fax, Inmarsat m 
m. Men om du visste vad jag längtar ut. Jag har 
kontakt med en skeppare som numera bor i USA 
och vi planerar att samla alla arbetskollegor kring 
en sjöträff. Hoppas att det går att genomföra under 
nästa år, säger Stig, med ett tonfall och ett kropps-
språk som verkligen får mig att tänka på uttrycket:  
 
En gång sjöman, alltid sjöman. 
 
Minns du någon episod från sjöss som radiote-
legrafist? 
Oj, det är många, men för att nämna någon så tän-
ker jag på en händelse när en av mina arbetskolle-
gor blev allvarligt dödssjuk ombord. Via Göteborg 

radio och radiotrafiken ”Radio-medical” stod vi i 
kontakt med Sahl-
grenska sjukhuset i 
Göteborg och via 
radio kunde vi få 
diagnosen ställd och 
de mediciner vi hade 
ombord räddade 
kollegans liv. I en av 
hamnarna bodde jag på samma hotellvåning som 
Kubas Fidel Castro, och i maj 1973 träffande jag 
Chiles folkvalde president i hamnstaden Valpara-
iso. Fyra månader senare mördades han i en stats-
kupp. 
 
Visst var du i Chile då detta hände? 
Javisst, jag hade semester och befann mig i Santi-
ago när statskuppen inträffade den 11 sept 1973. 
Jag fick ”fly hals över huvud” eftersom utländare 
inte var välkomna då, speciellt när militärjuntan 
visste att spansktalande turister var ”säkerhets-
risker”. Fartygsmäklaren i Valparaiso hjälpte mig 
med att boka en flygbiljett från Santiago, och jag 
lämnade landet nästföljande dag. 
 
Minns du någon episod från amatörbanden? 
Ja, i slutet av 80-talet när den första svenska expe-
ditionen skulle nå Mount Everest topp. Det var den 
grupp som fick vända blott 50 meter från toppen. 
Jag hade QSO med baslägret. En av operatörerna 
frågade vart jag bodde. Mitt svar var Sundsvall, för 
att på ytterligare frågor ge svaren: i Kvissleby, i 
Svartvik, på Hemmanet, bredvid idrottsplanen och 

det visade sig att opera-
tören var sonen åt präs-
ten som bodde i prästbo-
staden 250 meter fågel-
vägen från mig. ”Prata 
om att världen är liten,” 
fortsätter Stig att säga.   
 
Vissa QSO:n minns jag 
och då speciellt långa 
QSO:n med de spanskta-

lande länderna. Från många amatörer har jag fått 
böcker etc från olika samtalsämnen som förekom-
mit under QSO:et. 
 
Vad tror du om amatörradions 
framtid? 
Morgondagens amatörer är PC-amatörer, vilket 
betyder att PC:n är ett viktigt inslag för inhämtning 
av information och på så vis utbilda sig och ut-
forska de nyvunna erfarenheterna på de olika fre-
kvenserna.  
 
Vad får dig att tro det Stig? 
Som Du ser Jörgen, har jag Internet sedan snart 1 
år tillbaka. En annan stor hobby är astronomi, inte 
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UFO:n eller tefat 
betonar Stig, 
utan rymdens 
utforskande. 
Som du ser (Stig 
visar mig en del 
från Internet) har 
jag samlat information om rymden, satelliters ob-
servationer, varvtider, amatörernas satelliter m.m. 
Här får jag tag i världens samlade kartotek över 
amatörradion och astronomin tillsammans. 
”Vilken resurs”, betonar Stig. 
 
Vad tror du om Din framtida amatörradioakti-
vitet? 
Helt klart ska jag förena QSO:andet med att under 
1997 bli QRV via våra satelliter och de rymdre-
flextioner som kan uppstå under olika betingelser. 
När jag efter ca 3 timmar tackar Stig för detta in-
tressanta möte reflekterar jag i bilen följande: 
Stig, grabben som övergav idrotten för sitt intresse 
för radion. Grabben som blev lyssnaramatör. Den 
unge mannen som blev radiotelegrafist i lumpen. 
Mannen som blev radiotelegrafist klass II, radioa-
matör och radiotelegrafist klass I med alla sina 
livshändelser. Intresset för rymden, utforskaren på 
PC och Internet.  
 
Jag har nu beskrivit bara en mikropromille av Stigs 
livs- och yrkeserfarenhet. 

Vill du nå Stig via Internet så är hans 
E-mail adress:   
stig.roine@oestlund.pp.se 
 
Vid pennan 
SM3FJF / Jörgen 
 

 
 
 
 

 


