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MÅNADENS KLUBBPROFIL 
 

Klubbprofil:  SM3TRV Leif Strandberg  
Bor:  I lägenhet på Gillebergsgatan 2 i Skönsberg, Sundsvall 
Ålder:  38  år 
Civilstånd:  Ogift 
Yrke:  Språklärare i Franska och Engelska  

 

 
SM3TRV Leif Strandberg är en målmedveten 
kämparmänniska. Han sätter upp sina visioner och 
mål för att sedan på sitt eget sätt komma fram till 
målet, även om det kan ta varierande tid att nå 
fram till målsnöret. Leif är personen som tycker 
om att prata med andra människor. Att utveckla 
sitt språkkunnande är Leifs stora passion, och då 
är amatörradion en viktig ”länk” ut i språkvärlden. 
 
Leif, vad var det som gjorde Dig intresserad av 
radio? 
Jag har alltid varit intresserad av trådlösa 
sändningar, det har alltid fascinerat mig säger 
Leif, och fortsätter, när jag började skolan som 
sjuåring satt jag och några kompisar under mörka 
vinterkvällar och rattade in olika radiostationer på 
kortvågsbanden. DX-ingen fortsatte under hela 
min skoltid och det är nog här mitt intresse för 
andra språk grundlades, säger Leif med ett leende 
på läppen. Dock tog det alldeles för lång tid innan 
jag visste vad amatörradio var. När jag mönstrade 
fick jag göra telegrafiprovet och blev uttagen till 
Boden, men av någon anledning blev 
utbildningen förflyttad till I 21 i 
Sollefteå, utan radio. 
 
Efter det militära fortsatte min nyfikenhet 
på trådlösa förbindelser, jag prövade hur 
vågutbredningen på 27 MHz fungerade 
och med det intresset och min kompis 
Thomas Gillgren besökte vi radioklubben 
på Södra Berget och där blev jag oerhört 
fascinerad och satte upp målet att nå ett 
amatörradiocertifikat. Det här var 1981.  

 

Jag skaffade mig 
litteratur men inte 
förrän den 2 maj 
1990 avlade jag mitt 
T-certifikat och 
äntligen kunde jag 
använda etervågorna 
för kommunikation 
med andra 
radioamatörer. Leif 
berättar entusiastiskt, 
under sommaren 
köpte jag SSA:s 
bandkurs för telegrafi och redan den 21 december 
samma år fick jag mitt C-certifikat. Den julhelgen 
bodde jag vid radiostationen. I april 1991 var det 
åter dags att avlägga nästa telegrafiprov och 
därmed uppnådde jag mitt mål - A-certifikat. 
 
Minns Du ditt första kortvågs-QSO? 
Jajamensan säger Leif, det var på 21 MHz, 
stationen var min Yeasu FT707, jag kastade mig 

över telegrafinyckel med ”eld och lågor” och 
hade mitt första QSO med G5XV. Jag slog 
med telegrafinyckeln att detta var mitt första 
QSO. Han svarade att han hade haft certifikat i 
60 år !!! Leif fortsätter, hade någon berättat för 
mig som 10 åring vad amatörradio var, hade 
jag kommit igång mycket tidigare med min 
hobby. Här ser man hur viktigt det är för 
amatörer, klubbar etc att informera ungdomar 
om vad amatörradio är. Här tappar man 
förmodligen många intresserade skolungdomar 

som istället upptäcker andra hobbies. För det är i 
den här åldern som man är upptäcksmänniska, 
säger Leif.  
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Har Din hobby inverkat / påverkat någon 
annan? 
Ja helt klart, jag kan se hur min 10 år yngre bror, 
Örjan, blev intresserad när jag höll på att testa 
vågutbredning på 27 MHz, vilket ledde till att han 
sökte 4-årig teknisk utbildning. När Örjan 
mönstrade fick han göra telegrafiprovet och med 
godkänt resultat fick han utbildning till telegrafist. 
Han fick amatörradiosignalen, SM3TRK, någon 
vecka före mig. Hans intresse ledde 
till att han fick jobb som 
dataprogrammerare. Nyligen har 
Örjan och hans familj flyttat 
tillbaka till Sundsvall så nu blir vi 
bröder förmodligen mer ”radioaktiva”. 
 
Leif , hur många QSO:n har Du kört? 
På låga delen på 2 meter, har det blivit ca 1500 
VHF QSO:n fördelat ca 50/50 på CW och SSB. 
På kortvåg har det blivit ca 2000 HF QSO:n. När 
jag fick  certifikatet var det solfläcksmaximum, 
vilket resulterade i att jag med några få Watt och 
trådantenner kunde köra JA, VK och ZL på 
företrädesvis 21 och 28 MHz. Men om du frågar 
hur många länder jag kört så vet jag inte. Jag 
räknar alla QSO:n som viktiga. Det är här jag kan 
vidareutbilda mig både språkligt, kulturellt och 
socialt. På amatörbanden är franskan mitt 
favoritspråk, därefter kommer engelskan. 
 
Minns Du något speciellt QSO, Leif? 
Javisst, du förstår Jörgen, jag har alltid nöjt mig 
med enkla trådantenner och ca 80 Watt ut i etern. 
1992 kom ett mycket rart radioland igång 
nämligen VP8SSI, South Sandwich Island. En 
mycket eftertraktad ö för de som jagar länder runt 
om i världen. I konkurrens med deras ”kilowattar” 
och riktantenner lyckade jag köra VP8SSI på 28 
MHz med min enkla utrustning. Ett annat minne 
är då jag i somras via R3 och R5 pratade med två 
franska amatörer som med sina familjer reste i 

husbilar på E4-an. Vi har vår 
sommarstuga i 
Armsjön invid E4. 
Jag bjöd ner dom 

till sommarstugan där de kunde 
slå ”husbils-läger” för natten. 
Denna fantastiska afton 
glömmer jag aldrig. 
Kvällstemperaturen var + 26 
grader, både i vattnet och i 
luften. Vilken kväll, säger Leif. 
Det resulterade i att jag har en stående inbjudan 
att bo hos dem när jag besöker Frankrike nästa 
gång. Här ser man vad 2 meter betyder i mötet 
mellan oss människor. 

Du är språklärare. Det är väl en bra 
kombination med 
amatörradio? 
Jag har varit i Paris och Orléans 
flera gånger under min 
språkutbildning. Det har varit i 
perioder om 3 veckor/gång och 
då har jag bott hos olika familjer. 
Dessa tre intensiva veckor, i 
familj, gå på föreläsningar på 
universitet, kulturlivet och TV-
tittande motsvarar ungefär en 
utbildningstermin hemma i 
Sverige. Med en 2 meters station är det ytterligare 
en höjdpunkt när man befinner sig där, säger Leif. 
På kortvåg på frekvensdelen mellan 14.100 - 
14.150 ligger den franskspråkiga delen mestadels 
representerad. Börjar man köra ett QSO:n där kan 
man obehindrat sitta och prata radio till nästa dag 
om inte ”kroppens naturlagar” tvingar bort en från 
radion då och då. Att vistas i England är ungefär 
likadant. Engelsmännen är något mer alerta på att 
besvara anrop via 2 metern. Annars är utbytet 
ungefär detsamma, säger Leif. 
 
Hur är det när du kör CW med en fransman 
och vill samtala utöver våra standardiserade 
fraser? 
För att det skall fungera måste man lära sig i 

huvudsak 2 nya tecken ´ blir . - - - - . och é  . . - . . 
då fungerar det att köra ett vanligt CW-QSO. 
 
Vad har Du för radioutrustning hemma? 
I min lägenhet på Gillebergsgatan har jag en 2 
meters-station. Som jag nu bor finns det inga 
möjligheter att sätta upp en KV-antenn, däremot 
har jag en TS-850S som jag tar med mig när jag 
åker till sommarstugan. Där har jag trådvertikaler 
för 80 meter i en hög björk samt en inverted L för 
160 meter med samma radialnät som 80 meters 
vertikalen, dipolantenner för de övriga KV-
banden samt en 15 el roterbar Yagi för VHF. 

Stationen är en IC 290D + PA på ca 100 
watt. 
 
Har Du några fler hobbies, Leif? 
Ja jag håller på med pistolskytte i liten 
skala samt jag är väldigt 
ornitologintresserad sedan unga år. Här 
finns det en likhet med oss 
radioamatörer. Det finns den s k 300 
klubben, De som är i närheten av 300 

sedda fåglar kan åka akut runt om i landet bara för 
att själv få se en ny fågelart som man skriver in i 
sin ornitolog-loggbok. Via ”heta linjen”, ett 
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speciellt telefonnummer rapporteras olika sedda 
fåglar in dagligen. Jag känner till 4 ornitologer 
som akut reste från Haparanda ned till Skåne för 
att se en sällsynt fågel, för att därefter, åter åka 
den långa sträckan hem. De hade tur den gången 
de fick kryssa ytterligare en ruta i sin ornitolog-
loggbok. Jag har ett drygt 100 tal loggade 
fågelarter. 
Vad tycker Du är tjusningen med VHF? 
På VHF  gäller det att ha tålamod, ena dagen så 
hör jag bara grannen men nästa dag kan jag köra 
ett QSO med Sydeuropa oftast via ett s k 
sporadiskt E. Detta ”E-moln” som uppträder 
sporadiskt gör att man måste köra snabba QSO:n 
eftersom en sådan öppning kan vara allt från 
någon minut till flera timmar. Allt detta är 
oförutsägbart, signaler som ena stunden är i bruset 
kan vid ett senare tillfälle vara 60 dB över S9. På 
FM delen och företrädesvis via repeatertrafik är 
det lätt att nå andra amatörer. Det är det här som 
är tjusningen med två meter. 
 
Vad har Du för framtidsplaner? 
Jag strävar efter att köra mobil kortvåg. Jag har 
förberett all kabeldragning i bilen. Det fattas bara 
”mobilvippan” vet Du någon som har en, 
så vill jag att dom hör av sig till 
mig omedelbart. Därefter har 
jag visioner och resplaner till 
någon exotisk ö, varför inte 
Mauritius eller Reunion, 
gärna med en kortvågsradio i 
bagaget  
 
Hur tror Du att hobbyn ser ut en bit in på 
2000-talet? 
Jag tror att det alltid kommer att finnas personer 
runt om i världen som sitter och ”hackar bärvåg” 
för genomslagskraften är enorm, trots att vi 
stundtals har mycket dåliga konditioner. 
Datorerna har kommit för att stanna. Bredden i 
hobbyn kommer att innebära att vi blir specialister 
på olika smala segment inom hobbyn. Det är det 
som till syvendes och sist utvecklar den framtida 
radioamatören, avslutar Leif. 

 
 

    Vid pennan  
  SM3FJF/Jörgen 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


