
144 starten I $kellefteå
När iag ibland håller min lC2e i handen så
har minnet någon Eång glidit iväg till den tid
då 144 kom igång här itrakten och man fick
h,öia 144-sign6l€r 'on the air" på riktiEtt.
I början av 5&talet fanns dot några grabbar
nere i Klemensnås o $ke-hamn sorn mi)ffade.
Vännen Olle (sedemöra bredbandige -BFL)
hade fått nys att "dorn körde svart i Klem€ns".
På tel mdnades studiebeeök på kvällen och
ToR Klemensnäs åktes med ånElok dit ner.
De unga var "ZBCU George, 2BPT Rune o
CJA Hans,alla iKlemensnäs samt ABWT Stig
Hollström på Hyttgatan I Ske-hannn.
En 4dem YaEi avslojade var George bodde,
och vi blev vida irnponerade av den starkt
brusande regenerativa RX'en och den lilla
TX'en på 2-3 w rned ett 2C22+ör. På den tiden
var det inte alltid så lått få OSO rned BWT nere
i trannn" trots ett avstånd av kanske 10 krn,
så då tick det bli lokalt" riil BPT o CJA.
Ffter några år skingrades de, rnen under
studieloven var dom hernrna och givande Ekeds
minns iag med 0H6ND, -2CWA i Plteå.
-ZBFL o iag blev ju oxo våldsamt upppeppade
av afla de besök vi gfrwde,s* det #öide inte lång
tid förän vi srnällde ihop greior för 144 sorn vi
8'odde skutle hfsas till månen -nninstl

Jag kan inte *a rnei till minnes någon dubbelsid
kontakt rnod Klernensnås.
öänernct kornmar jng så väl ihop vårt första OSO
med "!44riggarnä, $orrr dels hölls per telefon
-'hör dJ nåt? - Nej,inte ott dugg!" Så srnåningom
råkade iag höra ett CW-'fr&sande på rnellanvåg o
efter rattande till Långvågsbandet fick jag in hans
sig på rå AC !

Min sigpa! på dan tidsn var AC4NC och Olle hade
såkert något ånnu håftiEare,hi!
Jag konnmer åven ihåg Olles fffista CW-meddel:
"ska vi gå på bio". Jag vill minnas vi gick, på CITY
och efter det blev dat fika på Gewes. ({or{s. i näs{a nr
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I44-STARTEN I SKELLEFTEA . PART II
Nu har iag fått mer kött på benen om 2 meterstafikens start i Skelletteå.
Det kom ett hev från Georg -6BCU efter press stop för AURORA,så det får bli
två artiklar I Trevligrt höra av Dei BCU etter alla dessa 40 år !!
Forst litet pesonliga info's: Det är i år 40 år sedan jag flyttade på mig till SM6
och Göteborg. Även Stig (exSMABWT) och Hassa (ex SM2CJA) kom ner.
Rune SM2BPT bor nu i Sthlm SMOBPT.
Kcr en 1c735 som jag just nu bygger en tansverter till 144 MHz. På 144 kör
jag l'rembyEgd SS&fansceiver.
Söndagsmorgnar kl 0800 SvT kff jag sked med Ake,-2BAE påCW 7018 khz.
Hoppa in om du år igång ! Är ingen st{xre firfattare,men hä kommer litet
minnesbilder från tiden som SM?BCU i Klemensnäs !!

Egentligen var det Roland SM2CM (nu SMZCEK) och SM2AOE Bosse
som bifiade köra UKV (Ultakortvåg) på 2 rnetr i Skellefteå, jag tor det var
nog 1948 !!! Efler Atlantic City-konferensen 1947 fick vi ju ett nytt tvåmetersband
istället fdr det gamla som låg på ca 112 MHz.
Och mitt radiointresse startade när jaE en dag helt plötsligil hdrde SM2CM på
40 meter Foni. Då bestämde jag mig fif att bli sändaramatlf, och så småningom
hiälpte Roland mig med ett intyg att jag besatt tekniska kunskaper ftf C-cert med
vilket man 'bara" fick köra på UKV.

Tillsammans med Rune och Stig ansökte vi om afi få avlägga pov fff certifikat.
Intresset var dock svalt från Telegafstyrelsen i Stockholm, och etter en viss tid så
stegade vi in till stadens telegrafkommisarie (Assar Pohl) som verkligen var en
hyvens man. Denne ringde omedelbart Stockholm och snart kom besked till oss
gabbar att telegatipov och reglementsprov kunde avläggas vid 120 i Umeå.

Tre 16-åriga gabbar cyklade nu till Umeå (ca 280 km ToR) där vi tältade och
rnedftfde batteridiven rtfsummer och övningsnyckel i täRet.

Proven godkändes, och det gick fort att cykla tillbaka hem igen ll
Våra C-cert kom efter ett tag, och sändarna byggdes snabbt med självsvängande
rx 2C22, mottagarna var supereg. till en bdrjan.
Såndarnas våglängd bestämdes med hiälp av sk Lecher-trådar: två parallella
tådar uppspanda i rummet och en glödlampa tillkopplad. Genom att ftfa en kniv
mot eggen utefter tådarna mättes avslåndet mellan punktrna där lampan nu
slocknade. (=halv våglängd)
stig BwT var vår tekniske uppfinnar-jocke, och som byggde vår flJrsta prototyp
till x-talstyrda (8 MHz) 10W sändare fff 2 meter.Och med 4elements Yagi som var
widbar msd entlren ! | t

For att få ller kontakter än med oss själva lånade vi ut rx-ar till SM2BJE Arne i

Ursviken och Ake SM2BOE uppe i Skellefteå som också provade med xtal styrd
AM-sändare op 1M. (Jag har kvar OSL'et ännu!)

Äke och Arne gav oss fina lektioner i radioteknik, och de första lärdomarna i

ketsteori fick jag av dem. Till deras familjer var vi alltid välkomnal (Tack till Er
allihopa | ! -Hoppas Ni läser detta.)

Så blev vi yttdigare en ham i Klemensnäs med SM2CJA som sommartid
hade sitt QTH ute i stallet där Hasses glada tillrop blandades med hästens
glada gnåggande !

När lsbrytaren YMEFI (den gamla) kom till "hamn" var SM3AKWI? ombord.
Vi lånade "molle" en 2-m rcw och hade krsbandQSOs. Att besöka båten var
en upplevelse. Det var en rolig och spännande tid. Livet lekte,pengar hade vi
inga st(ne mängder av, det gällde att använda gamla radiodelar från 3ftalet.
Och olarligrt var det inte hellerl lbland fick man en kyee av anodepänningen så
man flög till motsatta OTH-väggen.
Flera lina lyssnarkort fick iag också på kortvåg, bl a ett från Rune Wande, 11 år
i Korpilombolo. Jo gissa vem det var jag fått kort ifrån?? Rune är allas vår 0COPI
Nu hade jag fått mitt A-cert och ktlrde 80 meter l! - Men det är en annan historial

73 till er allihopa från Georg i Kållered SM6BCU.
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