
FURA – OT (Old Timers)

Den slöts, och kvällen likaså, 
Dock glödde än min låga, 

Jag fann så mycket återstå 
Att forska om och fråga, 

Så många dunkla föremål. 
Jag gick till gamle fänrik Stål.

Hej igen du trogne läsare av denna hemsida!

Nu är det klart hur det blir med träffen med gamla FURA-medlemmar.

Vi ska träffas lördagen den 22 augusti kl 14.00. Du har fortfarande möjlighet att 
meddela mig att även du vill vara med.

Jag kan föresten meddela att Kungen och Silvia kommer! Ja, kommer till 
Västerbotten alltså men kanske inte till vår träff. Hovet lär ha prioriterat något 
urgammalt krig som framgår av nästa stycke.

Det är en händelse utan någon som helst tanke att vår träff, på två dagar när, 
sammanfaller med tvåhundraårsdagen (20 augusti 1809) för svenskarnas seger vid 
Ratan. För att därmed på något konstigt sätt koppla ihop mina runebergska citat med 
vår minnesträff.

Program.
1. Samling på FURA kl 14.00 med incheckning (namnskylt, köpa bok, betalningför 

middag och eventuell information).
2. Bertil, SM2BJS hälar deltagarna välkomna.
3. Styrelsens ordförande Rune, SM2EKA presenterar dagens FURA och visar en 

video.
4. Vi ser en video om en DX-pedition. Det ger en uppfattning hur en maximal 

satsning inom amatörradion ser ut i dag.
5. Vi besöker Kurt, SM2DXH och ser på hans samling av gamla radioapparater.
6. Paus mellan kl 17 och 19.
7. Kl 19 samlas vi för kvällens samvaro.
8. Vi njuter av en trerätters måltid.
9. Vi ser bilder från FURA på 1950- och 1960-talen.
10.Vi umgås så länge vi orkar utåt natten.

Hitta till FURA. Se kartan nedan. Den finns på  denna hemsidan under Om FURA –
Klubblokalen. Den höga skorstenen och antennerna på taket underlättar orienteringen.

Transporter. Du kan få transport ut till klubblokalen på Umedalen av
 Mats-Ola, SM2CKR, telefon 12 74 04 eller
 Lennart, SM2CXM, telefon 77 96 13.
Det är bra om du beställer transporten i god tid före kl 14.00 – gärna någon dag i förväg - så 
att vi kan ordna samåkning.



Kvällen. Vi samlas alltså kl 19 för mat och trevlig samvaro. Lokalen tillhör IFK Umeå och 
finns på Hyggesvägen 19 på Sandbacka. Du får mera information vid incheckningen på 
FURA.

Mat. Vi njuter en trerätters måltid. Kuvertavgiften får du veta vid incheckningen men blir 
omkring 200 kronor. Den innefattar drycker till maten. Du kommer att kunna servera dig 
andra drycker som du betalar utöver kuvertavgiften.

Klädsel. Ja.

Parkering. Vid klubblokalen finns några platser för besökare men vi kommer dessutom att 
kunna visa dig till andra platser i närheten. På Sandbacka finns parkering vid några företag 
på Sandbackavägen närmast intill E4. Det är på tre minuters promenadavstånd från lokalen. 
Du får information om detta vid incheckningen.

Någonstans att sova. På Västra Esplanaden (E4-genomfarten) fanns Hotell Margareta. Där 
är nu STF:s vandrarhem (telefon 090 – 77 16 50). Där finns nu i mitten av juni, lediga rum 
som kostar 230 kronor per person (dubbelrum) och 330 kronor (enkelrum) för den som inte är 
medlem i STF. Därifrån promenerar du till lokalen på Sandbacka på ungefär 15 minuter.

Dokumentation. När vår träff är slut borde vi ha kvar något mera än det trevliga minnet av 
träffen. Jag vill därför försöka sammanställa en dokumentation om oss som deltar och 
kanske även ytterligare några. Nedan ser du ett utkast till en sådan dokumentation. Snälla 
du: Ta med dig några uppgifter om dig själv ungefär som jag har skrivit i utkastet men kanske 
lite mera utförligt. Du behöver inte lämna uppgifterna till de första sex avsnitten där det inte 
finns någon text i utkastet. Det är uppgifter som jag ju redan har. Jag vill också gärna att du 
tar med ditt QSL-kort från förr eller ditt nuvarande kort. Det spelar ingen roll i vilken form jag 
får kortet. Även fotokopia går bra.

Kontakt med mig. Du når mig på något av följande sätt:
e-post bertil.andersson@vildmannen.se men inte någon annan av mina adresser. 
Använd telefon istället för e-post om du har något brådskande ärende, särskilt under 
juni och juli eftersom e-posten då kan bli oläst under längre perioder.
Telefon 090 – 13 33 66. Jag vidarekopplar till min mobil 073 – 823 73 80 och kollar 
röstbrevlådan dagligen.
Brev till Hagmarksvägen 32, 903 45  UMEÅ

Må Så Väl!

Bertil, SM2BJS



Här finns kartan som visar hur du hittar till FURA. Du ser den om du väljer 
Förhandsgranska.

Signal och namn:
Adress:
Telefon och e-post:

Födelseår: Certifikat år: Medlem i FURA från år:

Utbildning: Kontorist, gymnasieingenjör – tele, 30 poäng företagsekonomi och 
juridik
Yrkesliv: Kontorist, telearbetare, landstingstjänsteman
Familj: Ensamstående alltfort
Fritid förr och nu: FURA förr, sedan annat än amatörradio (motion, nära vänner, 
resor, läsa i bok). Nu som pensionär åter amatörradio.
Minnen från FURA eller från amatörradio eller annat trevligt att berätta om:
Hamrinsberget, arrestbaracken, tester med galna förberedelser, Hemavan, Nilen, 
Jerusalem, Peking, kommunjakten på CW.




