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Ordförarn har ordet…. 
Hej på er! Sent skall sommaren vakna! Jag hoppas att ni ändå haft en fin sommar trots 

att värmen kom lite sent. När man ser på växtligheten så verkar det ändå varit en 

fruktsam sommar trots den ganska långa svala perioden.  

Plötsligt sänktes medelåldern i FURA! 

I juni samlades ett antal unga grabbar från Modellraketsklubben och gjorde en 

intensivkurs och lyckades runt midsommar få sina efterlängtade certifikat! Vi har nu en handfull amatörer 

under 30 år och fler kan det bli. De är intresserade och alla har kommit igång också på radion. Någon 

även på kortvåg vad jag förstått. Fantastiskt roligt och jag hoppas ’vi gamle’ kan ta hand om dem så att de 

känner sig välkomna och kan få glädje av vår kunskap inom hobbyn! 

Spänningen med (radio)spioner!? 

Jag har ett minne från min barndom i Björna när jag tillsamman med några kompisar spionerade på en 

man som bodde ensam i en udda barack nära järnvägsbron där. Han hade satt upp en antenn på en liten 

mast på stugan. Detta var före både TV o FM-radions tid och mitt minne var att det inte var en 

kortvågsantenn. Oj vad vi spekulerade runt detta, om vad han lyssnade på eller om han var nån agent eller 

spion…. Som 10-åring hade man fantasi! Vadan nu detta!? Jo läs Nisses HQWs berättelse längre fram i 

bladet som nog hade mer substans!  

Hösten! 

Vi kommer att försöka få in någon arbetskväll och även en arbetslördag längre fram i höst. Det är en del 

saker som behöver åtgärdas så jag hoppas ni ställer upp! Dessutom har vi några programpunkter 

inplanerade så det kommer att röras i våra lokaler! Kolla hemsida och mailutskick! Samt BULLETINEN 

på söndagskvällarna! 

….och glöm inte vara radioaktiv!!  Själv har jag senaste veckorna lekt med JT65-HF där varje QSO tar 3-

5 minuter och då får man igenom locator och rapport enbart!! Lite kontrast mot när man körde ECC-

signalen i fjol!  

OBS Passningslistan längre ned!!! 

Allt för denna gång! Vi syns och hörs! 

73 önskar Er ordförar Rune SM2EKA 

 

UPPSTART HOS Niklas SM2UVU  

Uppstart för hösten blir i Byastugan Fällforsån, alldeles granne med Niklas SM2UVU. 

Plats: Byastugan Fällforsån Åk väg 364 (Burträskvägen) mot Fällforsån, du missar inte Niklas antenn!!! 

Tid: Tisdag 1/9 från kl 1800.  

Fika/grill: Grillen är igång från ca 1830 

Frågor:  Ni når Niklas på 070-3246650   niklas.lind@fallforsan.se  

Välkomna, ta med (X)Yls och sec ops!! 

73 de Styrelsen FURA 

  

 

 

 

Augusti 2015  
Redaktör och ansvarig utgivare: Rune Grundström SM2EKA    

www.fura.se 

 

mailto:niklas.lind@fallforsan.se


 

 

2 

 

Avslutningen i våras 

Rune SM2EKA 

Några bilder från FURAs sedvanliga avslutning den 11 juni utanför klubblokalen. Bilder av Petter 

SA2PKA. 

  

  

 

Fyren SK2VHF är åter QRV.  

Thomas SM2OAE   

Efter att ha varit relativt tyst har fyren i dag den 24:e juli 2015 fått en översyn. 

Vi, dvs, undertecknad och SM2DJK, Tom har konstaterat att slutsteget gav väldigt lite effekt, näst intill 

ingen. Ett reservslutsteg monterades och erforderliga mätningar utfördes. Ueff = 95 W, och SWR för 

respektive antenn, allt i sin ordning. Fyrens FQ hade drivit med c:a 600 Hz. Detta har nu åtgärdats och 

den avviker nu bara några Hz. Vad som orsakat driftstörningen i form av påtaglig QRP kommer att 

undersökas lite senare. 

Vädret var hyfsat. Molnigt och c:a 18 grader. Åska hördes på håll. Inget regn vid fyren, dock drabbades vi 

av ett påtagligt skyfall på väg till fyr-QTH:t. Typiskt sensommarväder med sina åskskurar… d:o regn 

även vid återfärden. 

QSL redan innan jag kommit till hemma-QTH:t. Jag fick rapport om att SK2VHF nu hörs i Umeå. 

SA2KNG, Daniel, en av de nytillkomna sändaramatörerna hade med en enkel dipol lyssnat in fyren här i 

Umeå. Kul! 
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Tom SM2DJK ser bekymrad ut över fyren. 

 
Slutsteget utbytt mot reservslutsteget 95W ut 

 
SK2VHF frekvens 145.457000 MHz 

 
Fyrens antenner 10 el och 2 x 4 el 

 

Kommande aktiviteter på FURA! 

Nedan är några aktiviteter som är preliminärt inplanerade i höst (kolla hemsida och mail): 

 

19/9 Arbetsdag på klubben 

24/9 kl 1930 Peter SA2BLV berättar om sin resa till I-land och YOTA i somras. 

1/10 Kl 1930 Workshop om antenner. Tanken är att de nya amatörerna skall få lite tips av vi äldre, 

ungefär. Samt kanske någon praktisk mätniing. 

22/10 kl 1930 DSTAR lite grunder igen  

15/12 kl 1900 Lilla julafton 

 

Ej bestämt datum EKA berättar och visar JT65-HF + ev PSK! 

 

Dessutom är det amatörradioloppis hos SK2AU i Skellefteå den 5/9. Det kommer att vara medlemmar 

från FURA som åker upp. Håll koll över repeaterkedjan samt Bulletinen. 

 

FURA 70 år! 

Nästa år fyller klubben 70 år (i februari!). Vi planerar att strax efter påsk (2/4 eller 9/4) slå ihop DL2-

möte och ett jubileumsfirande med middag. Styrelsen jobbar på det just nu. SSAs årsmöte är den 23-24/4 

i Täby! 

SM2UVU och SM2LIY skall fundera över om vi skall ansöka om en jubileumsspecialsignal under en 

kortare (!) tid av året  Kom gärna med fler förslag runt firandet! 

 

  

http://www.fura.se/images/stories/fyrar/SK2VHF_DJK.jpg
http://www.fura.se/images/stories/fyrar/SK2VHF_95_Watt.jpg
http://www.fura.se/images/stories/fyrar/SK2VHF_exakt_FQ.jpg
http://www.fura.se/images/stories/fyrar/SK2VHF_antenner.jpg
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Fyra (4) nya UNGA (!) UMEÅ-signaler!  

Rune SM2EKA 

Vi hälsar våra unga nya grabbar/medlemmar välkommen i etern!  
 

Daniel "Knegge" Ekman, SA2KNG 

Petter Karkea, SA2PKA 

Frank Drotz, SA2FDR 

Tomas Härdin, SA2TMS 

 

Fyra glada blivande amatörer efter ha fått godkända provresultat. 

 

Fyra koncentrerade blivande amatörer vid provskrivning den 24 juni! 
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När Spetsnaz kom på oväntat besök 

Nils SM2HQW 

 

Denna berättelse börjar en 

mörk fredagskväll i 

september 1979, jag satt som 

vanligt och körde radio med 

min Ft 277 Sommerkamp, jag 

hade avverkat några telegrafi 

kontakter med radioamatörer i 

Amerika och Canada. Då när jag blev väkt i mina funderingar kring dem jag hade haft kontakt med. Min 

fru samt hyresvärdens fru kom instormande till mig och undrade om jag kunde komma ner, vi bodde på 

övre våningen och hyresvärden på den nedre. Där nere stod en man tillsammans med hyresvärden, 

mannen i fråga talade ingen svenska men han hade kunnat visa att han hade någon form av problem med 

en bil. 

Hyresvärden hade uppmärksammat mannen när han stog uppe på övre delen av gårdsplanen och han 

verkade att spana runt husen. Jag gick fram till mannen och tilltalade honom på engelska och undrade vad 

han hade problem med. Han sade då att han hade fått problem med en bil han hade lånat av en person han 

kände på Ålidhem , han hade själv åkt omkring och sålt tavlor för att finansera sina studier i teknik vid 

universitetet i Warsava men nu när den vita Amazon han lånat hade gått sönder så ville han ha hjälp att 

komma till Umeå. Jag erbjöd mig att skjutsa honom till Ålidhem men först skulle jag äta middag med 

familjen. 

Min fru undrade om vi fick bjuda på kaffe och en smörgås under tiden han väntade på att jag skulle bli 

klar med middagen och han tackade ja till detta. 

När jag åt min middag så berättade jag för honom att även jag var intresserad av teknik och att jag var 

radioamatör så jag sade att jag hade talat med många polacker och ryssar och folk från övriga världen 

både via telegrafi samt vanligt tal via SSB. Han blev märkbart intresserad, han nämnde även att han hade 

kompisar som höll på med radio. När jag ätit färdigt undrade jag om han ville se min radio utrustning så 

vi gick in i det rum där jag körde radio. Hans intresse ökade och jag slog på radion och sökte upp en 

station som var i Canada och jag ropade upp och fick svar av honom vi utbytte signalrapport namn och 

QTH = hemort, jag visade även QSL-kort som jag fått av andra radioamatörer ute i värden. Hans intresse 

var stort på min anläggning han ställde frågor om effekt trafikslag mm han undrade även var jag hade 

antennerna för han hade inte sett nåra sådana när han var ute på gården. Jag berättade att jag hade mina 

antenner dolda inne på vinden till huset. Men nu undrade jag om vi skulle åka och titta om jag kunde 

hjälpa honom med att få igång bilen som enligt honom stog efter vägen bara en bit bort, han protesterade 

då och sade att det var meningslöst och han vill bara ha skjuts till Umeå så skulle han fixa bilen 

påföljande dag.Vi satte oss då i min SAAB 95 och vi åkte mot staden. Under resan så fortsatte han att 

prata om mig och min radioutrustning när samtalet kom in på honom och vad han sysslat med så tystnade 

han och försökte att komma in på mina sysslor och jag upplyste honom om att jag arbetade som Security 

Gard, (Securitas vakt) 

Och då var han tyst en längre stund och han syntes fundera på hur han skulle uppträda. Vi närmade oss 

Umeå och jag undrade på vilken adress på Ålidhem som hans kompis bodde, inget svar om adressen utan 

han sade att han var nöjd om han fick stiga av vid järnvägsstationen .Jag stannade vid stationen och han 

lämnade bilen med den papp rulle som han hade haft hela tiden krampaktigt fast klämd under armen. 

Mannen gick in på järnvägsstationen och jag körde runt och parkerade min bil på motsatta sidan vid en 

fruktaffär, där stod jag och spanade om mannen skulle komma ut ur stationsbyggnaden vilket han inte 

gjorde under de 20 minuter som jag stod kvar på platsen. Jag hade börjat att misstänka att allt 

Inte stod rätt till redan när vi åkte hemifrån på grund av att han ej ville åka till den trasiga amasonen samt 

att jag ej fick köra honom till Ålidhem där han uppgett att han bodde. Så när jag körde hemåt  så hade jag 

bestämt mig för att kolla upp var hans lånade amason stod  parkerad. Jag körde mot Vännäs längs E12 

utan att finna någon vit Volvo amason, jag vände och körde mot Spöland utan att finna någon bil vände 
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hemåt och förstod att jag blivit lurad jag kom då ihåg att en kompis till mig som jobbade på sågen i 

Brattby hade en vit amason och han brukade parkera på en parkering vid E12 det kunde vara den bilen 

som givit honom iden om amasonen men även denna bil var borta nu för de hade slutat för dagen på 

sågverket. Det som inträffat började att falla i glömska män påföljande vecka så kunde man läsa en artikel 

i tidningen att det uppehöll sig   

Polska tavelförsäljare på en camping plats i Nordmaling och att dessa troligen var ute för att samla in 

information om militära installationer samt att ta kontakt med viss militär personal för att dokumentera 

var de bodde. Piloter samt övriga i i nyckelställning hade haft besök enligt artikeln i tidningen. Då började 

jag på nytt fundera på det jag upplevt, jag var ju ingen nyckelperson inom försvaret så varför fick jag 

besök? Jag bodde ju i en by med många viktiga militära installationer samt ytterligare ett antal militära 

mål inom mindre än en mils radie så detta kan ha varit nyckeln. Jag bodde på en mobiliseringsplats med 

baracker och lagrad material, bara tre hundra meter till två stora bränsleförråd i skogen samt 

huvudförrådet som var insprängt i ett berg bara fem hundra meter från  min bostad alldeles i närheten av 

detta fans ett större vårdhem som var ämnat som fältsjukhus i händelse av krig, och skolbyggnaden som 

var ännu närmre var tänkt som ett Rehab center  för sårade officerare. Jag såg då helt plötsligt sambandet 

mellan deras intresse och min bostad jag satt ju inne med en kommandocentral varifrån man kunde ha 

kontakt med hemmabaserna samt med andra sabotage och mördargrupper under en eventuell krigs 

förberedelse. Min radioutrustning skulle vara perfekt, man slapp att frakta med sig tung kortvågs-

utrustning samt eventuella batterier till denna. Spetznas grupperna består av tio till femton man med minst 

en person som talar flytande svenska samt en läkare och en telegrafist man använder sig av svenska vapen 

och uniformer för att kunna påstå sig vara ett svenskt förband och på så vis ej bli upptäckta. Det var ju ett 

ideal läge för sabotörer att kunna utnyttja min radio utrustning vid en eventuell krigs förberedelse. Sedan 

femtio talet så hade en annan radiosändare förvarats på vinden till det hus där vi hyrde den ägdes av en 

äldre son till husägaren jag mins att jag brukade se på denna när jag var uppe på vinden det var en sändare 

med två st sprötantenner en marsantenn samt en längre teleskopantenn batterilåda samt reservdelar 

inkluderande radiorör. Jag börjar att fundera på om denna radio utrustning var föregångare till min radio 

tänkt att användas på samma sätt vid ofred, jag brukade fråga ägaren vad han skulle använda sändaren till 

men jag fick bara svävande svar om att det kunde vara bra att ha. Vad jag vet så är det bara teleskop-

antennen som är kvar i min ägo. Jag drar mig även till minnes att strax efter andra värds kriget så kom ett 

Gäng på sju östtyska studenter på besök till nämnde son han hade träffat dem på läroverket i Umeå de 

färdades i en äldre krigs jeep med presennings topp samt reservhjulet ovan på huven, ungdomarna 

övernattade uppe på höskullen, en av killarna var sjuk och hade feber och de tog då honom och ställde 

han i en hink och firade ner honom i lagårdsbrunnen vi som var barn tyckte att detta var både modigt och 

hemskt. Kan dessa ungdomar ha varit föregångare till Spetsnaz ? Var det de som hade med sig kortvågs-

sändaren? Gruppen bestod av både killar och två tjejer. 

Min mor brukade berätta om tyska studenter i mollskins shorts kängor och tyrolerhatt utrustade med en 

stor ryggsäck som turistade i Sverige i slutet av tretti-talet , det visade sig senare vara utskickade av Hitler 

för att kartlägg vägnätet i Skandinavien och övriga Europa de hade ett särskilt krypterings system för att 

betygsätta broar och vägar mm. 

Vi lär väl aldrig få veta svaren på vad som föregick i våra bygder på 50 –70 talet. 

Nedtecknat av Nils Larsson (SM2HQW)         
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ISS Field-day på Omberget  

Petter SA2PKA  

SA2BLV och SM2OAE riggar YAGI-

antennen uppe i utsiktstornet på 

Omberget i Holmsund. 

Söndagen den 28 juli arrangerades en 

Field-day på Omberget i Holmsund. 

Det primära målet med dagen var att på 

ett eller annat sätt komma i kontakt med 

ISS (Internationella Rymdstationen). Då 

det inte fanns någon radioamatör på 

stationen som har radio som hobby visste vi redan på förhand att kontakt med någon på stationen inte var 

sannolik. Det vi istället fokuserade oss på var att försöka lyssna från ISS och möjligen få en bekräftelse på 

att det faktiskt var ISS vi hörde. 

Ute i Omberget var SM2OAE, SA2BLV och SA2PKA ute på förmiddagen och riggade upp SA2BRJ's 

YAGI antenn i det mycket höga tornet på Omberget. Tester av utrustningen gjordes och SA2BLV fick 

QSO med bland annat en radioamatör från Finland där SA2BLV fick igång repeatern på finska sidan och 

kunde fortsätta konversationen på deras kanal. Utöver denna kontakt gjordes QSOn till Härnösand och 

flera andra QTHn på kortvågen. 

Vid klockan 13 gjordes ett första försök att få kontakt med ISS men 

varken kontakt eller någon signal från ISS kunde uppfattas. På andra 

(och sista) varvet lyckades SA2BLV, med hjälp av Packet-radio få 

kontakt med ISS på deras Packet-radio transponder. Kontakten 

uppfattades av ISS och kunde efter mottagandet ses på hemsidan 

www.ARISS.net i form av texten "SA2BLV" över Holmsund på 

kartan. 

Under dagen sände även Grimeton som bekant på 17,2 kHz och detta försökte SA2TMS att ta upp med en 

hemmagjord antenn, men troligen på grund av lokala störningar på 17,7 kHz och avsaknaden av justering 

på antennlindningen kunde inte signalen höras. Under fältdagen gjordes en hel del andra aktiviteter utöver 

ISS och Grimeton ,som QSOn på kortvåg och 2 meters, och deltagarna bjöds på lunch i form av grillade 

hamburgare av SM2OAE. 

Härnäst siktar vi på att få kontakt med ISS till hösten då 

en dansk radioamatör vid namn Andreas Mogensen som 

vi hoppas få möjlighet att få ett QSO med. När den dagen 

kommer vet vi inte än men då det är dags kommer mer 

information. 

I bilden har vi från vänster (bakre raden) Emil Lindgren, 

Zacharias Suurholma, SA2FDR, Sebastian Sjöquist, 

SM2OAE, SA2TMS, SM2RIX, SA2BLV, (främre raden) 

SA2KNG, SA2PKA. 

  

http://www.ariss.net/
http://www.fura.se/images/stories/ISS-field-day-28-june-omberget-participants.jpg
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Fyrdagen 2015 på Holmögadd. 

Kenneth SM2UVJ 

 

Varför har ingen kört radio från fyren på Holmögadd på 

fyrdagen?  Frågan kom upp en kväll när jag SM2UVJ, Janne SXI 

och Hans Olsson, tekniker från Sjöfartsverket satt hemma hos oss 

och pratade om allt möjligt. 

Ön har ju historiskt sätt varit en militär plats då med 

landstigningsförbud som följd. I dag är ju alla förbud är hävda 

och allmänheten är fritt välkomna att besöka fyren på 

Holmögadd. 

Janne drog sig till minnes att vår Roland SM2DR (sk) varit aktiv 

där en gång i tiden så först var vi nog inte att aktivera fyren, 

möjligen då på själva fyrdagen förstås. 

Andra hinder är ju vädret och havet som verkligen kan vara 

vresigt med snabba omslag likt vårt västerbottniska fjällväder. 

Om ni inte visste det sedan förut så har jag själv ett flertal gånger från olika håll fått höra att kvarken runt 

Holmön är en av världens hårdaste farvatten, själv kan jag bara hålla med då jag verkligen fått känna på 

det ett antal gånger med min egen kosterbåt under seglingar till och från ön genom åren. 

Vädret var den här helgen fint och vi kom över till ön med egen båt, mkt tung utrustning bla en Drakeline 

med nätagg (TR-44B) som väger bly, men är en riktig rörradio som är stryktålig och robust bara måste 

med! 

Reservradion blev en Icom IC-7200 kopplat till mitt gamla flygheadset, detta tillsammans med ett par 

tuners Decca KW-E-Zee match och en MFJ 901B. Antennen en enkel dipol med stegmatning som 

sloopades från fyren och ned. 

Vår tunga utrustning fick vi med oss på ön med hjälp av Sjöfartsverkets fyrhjuling och släp, vi fick 

dessutom bo i en av stugorna som de äger. 

Antenn och utrustning kom på plats på fredagskvällen och vi fick bla kontakt med SM2JCG Gunnar på 

Fjäderägg så allt verkade fungera okej. 

Lördagen startade med kaffe och kontakter på AM på 3650 khz, halvbra konds men SM3LIC, SM4KMG, 

SM3KJU, SM3LYO med flera körde vi. Båtfolk och andra besökare strömmade till under dagen och 

Janne bedömde dem till ett 25-tal och det är verkligen mkt då man alltid är mkt väderberoende här. 

Vi körde ett antal kontakter bl a några fyrar och båtar/MM men inga större mängder då vår avsikt var att 

aktivera fyren och sondera lite, det senare skötte Janne SXI om med bravur så nästa år kan vi faktiskt åka 

över och börja köra mer seriöst, om havet medger det förstås. 
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Klubbvärdar/passningslistan hösten 2015 

Som Klubbvärd ansvarar Du under kvällen för följande uppgifter: 

 - att klubblokalen är öppen från senast kl. 19.00. 

 - att kaffe, tevatten och fikabröd ordnas med servering kring 19.30 - 20.00. 

 - att städa upp i lokalen efter fikat och kvällens aktiviteter. 
 

Nycklar finns att låna hos bl.a. SM2WLS, SM2LIY, SM2DXH och SM2CKR. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar kontakta då någon av SM2CKR, SM2OAE eller 

SM2EKA för information. 
 

OBS!  Byt med någon annan om tiden Du tilldelats inte passar.  

Hösten 2015 
Vecka Tisdag Torsdag 

36 01-sep 
Uppstart hos 

UVU 
03-sep SM2WLS 

37 08-sep SM2SXI 10-sep SM2EKA 

38 15-sep SM2XVV 17-sep SA2BRJ 

39 22-sep SM2GSR 24-sep SA2BLV 

40 29-sep SA2AVR 01-okt SA2KNG/SA2PKA 

41 06-okt SA2AVU 08-okt SM2OKD 

42 13-okt SM2DCU 15-okt SM2AVG 

43 20-okt SA2CER 22-okt SM2HQW 

44 27-okt SM2VTS 29-okt SM2CKR 

45 03-nov SM2OAE 05-nov SA2CEM 

46 10-nov SM2HTI 12-nov SM2RIX 

47 17-nov SM2CVH 19-nov SM2BJS 

48 24-nov SA2TMS/SA2FDR 26-nov SM2SUM 

49 01-dec SM2SXT 03-dec SM2UVU 

50 08-dec SM2MZC 10-dec SM2YIZ 

51 15-dec Lilla julafton 17-dec SM2LIY 

52 22-dec --- 24-dec Julafton 

 

 

Nya medlemmar! 

Vi hälsar följande nya medlemmar mycket välkomna till FURA: 

Sven Josefsson SM2NTW  Bygdsiljum 

Fredrik Ridderhielm  Umeå 

Olof Tångrot  Umeå 

 

 


