Radioamatörverksamhet vid Nylands Brigad

Trägen vinner –
OI 2 N B anropar
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D

et fanns en intressant
artikel i Finlands Radioa matörförbu nds
tidning ”Radioamatööri” om militärradioamatörstationer i Finland.
Min första tanke var förstås att det
kunde vi ju ha här i Nylands Brigad
också. Efter kontakt med dåvarande
brigadkommendören kommodor
Karl Gustav Storgårds, som gav
klartecken, gjordes anhållan till Finlands radioamatörförbund om ett
eget anrop till brigadens station.
Anropssignalen kom sent omsider,
det var semester på Kommunikationsverket och vår anhållan blev
liggande bortglömd olovligt länge på
någons skrivbord.
Efter många påstötar kom vår licens
i alla fall, och anropet blev som vi
önskat OI 2 N B.

Normalt har alla finska amatörstationer ett anrop på OH, men militärstationerna får ha ett specialprefix
på OI. Det här betyder att alla radioamatörer i Finland vet vad det är för
station. Utomlands står ett specialanrop som vårt mycket högt i kurs
beroende på att det finns så få. Siffran
2 står för Nylands län och NB betyder
förstås Nylands Brigad.
Tanken på en egen station i brigaden
kom väl ursprungligen till då den HFstation som fanns på brigadstaben
skulle evakueras till Lyly.
Efter några telefonsamtal var den
saken fixad, vi fick lov att hålla LV
450:an.
Sedan blev nästa problem, var skulle
vi vara? Efter olika förslag blev beslutet att vi får installera stationen i översta våningen på brigadens sjukhus.
Sagt och gjort, antennen installerades,
det blev en lång så kallad trådantenn.
Nu visade det sig att fastän radioapparaturen testats flera gånger så ville
den inte fungera på den nya platsen.  

I Lyly, där den skulle repareras, var
det så bråda tider att reparationen har
fått vänta, men vi har fått låna en LV
665 HF-station därifrån och till den
har vi satt upp en dipolantenn.
Stationen är provkörd och allt fungerar som det skall. Ironiskt nog var det
en radiomekaniker från Lyly som

T.v. En telegrafnyckel i förgrunden
och en LV 450 i bakgrunden
26

FANBÄRAREN

svarade på vår stations allra första
anrop i etern.
Samarbetet mellan försvarsmakten
och Finlands Radioamatörförbund
har pågått i många år och kommer att
utvecklas och givetvis fortsätta. Man
har regelbundet ordnat träffar och
seminarier mellan bägge parter.
Vi hoppas att både beväringar och
personal skulle delta i verksamheten.
Inom personalen är förutom jag själv,
även Anne Palin och Pauli Korhonen
amatörer. Den som vill vara med i
verksamheten behöver inte själv vara
radioamatör, man får använda utrustningen och hålla kontakt med andra
amatörer, förutsatt att en övervakare
börjar och avslutar samtalet. Det är en
nyhet som kom till för ett par år sedan
och kallas ”second hand operator”.  
Hur ofta stationen kunde vara igång
får vi väl besluta om senare, kanske
en gång i veckan eller varannan vecka, samt någon lördag eller söndag
då och då. Årligen ordnas så kallade
aktivitetsdagar för OI-stationer; en
vardag på våren och en lördag på
hösten.
Tanken var att vi skall hålla en riktig, officiell invigning av stationen,
datumet för den tillställningen får vi
slå fast senare.
Förrådsförvaltare Frej Falck, OH2HFB
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Vi hoppas att både beväringar och personal
skulle delta i verksamheten.
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