
TSA ställde upp på JOTAn 2001

Text SM5IQ, bild SM0PRY (2001-10-20 1855)

Lördag 20 oktober tog SM5UH Åke emot i klubbstugan. Besökarna kom från
Roslags Näsby scoutkår, leddes av Åsa Mårtensson och fick prata med
scoutkompisar runtom i Europa.

SM5UH och hela scoutgänget. Åsa längst t.v.

Joakim talar med Johan Fredrik i Riga. Foto -PRY

Och inte nog med det. Åke har varit chef för Roslags Näsby scoutkår. Det var ju
en extra och uppskattad krydda för de unga scouterna att få sitta vid en gammal
kårchefs fötter och insupa doften av strax före anno dazumal!

Höstmötet 16 oktober 2001

Text och bild SM5IQ (2001-10-16 2225)

Utan att föregripa protokollet kan berättas, att höstmötet betades av i god
stämning, att en hel del information lämnades, att styrelsen pejlade opinionen på
åtskilliga punkter för att kunna arbeta i rätt riktning, och att ekonomin är bra vilket
kommer att medföra oförändrad medlemsavgift. Här syns drygt en tredjedel av
deltagarna, behagfullt draperade runt kaffebordet.

En glad överraskning: SM0WAV Sven-Erik åtar sig uppgiften att verka som
programkommitté.

Med lätt övertalning ordnades ganska god bemanning till Clas-Ohlson-jippot och
Hobbymässan. Och TSA bjöd på varm dryck med tilltugg.

Alf
Text Box
En sammanställning av suddiga, förut hemsidesbaserade bilder från 2001-04-	Hopsatt av Affe/SM5IQ, juni 2012



Radiosambandet på Lidingöloppet

(2001-10-09 1845)

Lidingöloppet avhölls lördag 6 oktober. Tusentals löpare och ännu fler åskådare.
Säkerhetssambandet ordnade ett antal radioamatörer i Stockholmsområdet, bland
annat några från TSA. Vi hjälpte till med rapporter om deltagare som skadats m.m..
I värsta fall kunde vi kalla på läkare och ordna transporter för löpare som brutit. Om
tid fanns kunde även resultat rapporteras.

Mobiltelefoner i all ära, men med så många människor på en begränsad yta kan
det vara svårt att koppla upp några samtal alls. I kritiska situationer kan detta vara
ödesdigert. Våra egna radioförbindelser däremot fungerade utan problem, även ett
totalt strömavbrott på Lidingö hade inte tystat oss.

SM0VYI Hans

TSA och Amatörradions dag

(2001-09-22 1655)

På amatörradions dag, lördag den 22 september, ställde TSA upp i
huvudbibliotekets entré kl. 11-15. Besökarna fick information om amatörradio och
vad vår förening har att erbjuda i form av klubbstuga, kurser för att få
amatörradiocertifikat m.m. Radiogrejor visades och kördes.

SM0VYI och SM5BF som ambassadörer för amatörradio (foto -PRY)

Kom du direkt till den här sidan och saknar
marginalen med länkarna till vänster? I så fall

klicka här!

Senast uppdaterad 2001-12-12 / SM5IQ
© 2001-2002 Täby Sändaramatörer



Pubafton 13 november 2001

Så här brukar det vara:
Grillade mackor och diverse snacks, som kan sköljas ned med alkoholfria drycker eller öl

av olika styrkor och en mångfald schatteringar, kaffe eller te. Hög ljudnivå, förtätad atmosfär
(dock ingen rökning inomhus!), trångt och mysigt.

Och precis så blev det. SM0VIB Bitte och SM0VIM Margareta såg till att alla fick mat och
dryck tills säkerhetsventilerna var på väg att lösa ut hos kundkretsen.

TSA på Hobbymässan
(2001-11-04 2225)

TSA var en av de föreningar som representerade SSA på Hobbymässan i
Frescatihallen 2-4 november. På -PRY:s bild ser vi vår representant SM0VYI, Hans,
t.h. trängd av intresserade besökare.

Här kommer ett utdrag ur -VYI:s "spontana och oredigerade" redogörelse som han
skrev omedelbart efter hemkomsten:

Hobbymässan är nu slut och även jag. Tre dagar på stående fot i larmet frestar
på. Samtidigt var det en väldigt positiv upplevelse. Samarbetet med de flesta andra
klubbarna fungerade strålande.

Vi hjälptes åt och lyckades nog över förväntan med ambitionen att förklara vad
amatörradio egentligen är. Många inledde samtalet med "finns det någon mening
med detta ... när det redan finns internet och mobiltelefoner?" Alternativt "Jag
orkar/vill inte lära mig telegrafi ".

Vi kunde levandegöra vad vi egentligen sysslar med, alltifrån internet som en
hjälp för att locka till sig fler amatörer till att man inte måste kunna telegrafi,
amatörernas hjälp vid tävlingar, scouting och radio, civilförsvar och radio, bra medel
för att få fler vänner/kontakter såväl i landet som i utlandet, tävlingar.
Kombinationen datorer och radio intresserade många (PSK31 som Kungsängen
visade)

Själv pratade jag för varan, fixade många nya amatörer till klubbarna även söder
om slussen. Till TSA på tisdag kanske rentav runt fem nya entusiaster kan dyka
upp. En vill snabbt avverka såväl teoridelen som CW-delen.

Jag demonstrerade möjligheterna att hitta ny kunskap på internet. Alltifrån skydd
mot åskan, antennbygge, radiobygge, norrsken, månstuds till hela TSAs hemsida
som Affe fixat på diskett (torrsurfning). Intresserade (främst pojkar runt 10-15 år)
visade ingen rädsla för datorn utan surfade på av hjärtans lust. Flera flickor från
cirka 15 års ålder och uppåt 50 visade sig också vara intresserade. Bl a några som
jobbat mer professionellt med radio/telegrafi, ocean-seglare. Några yngre par
lyckades jag nog också få intresserade av hobbyn. Alla fick Affes broschyr med info
om TSA och framförallt info om vår hemsida. Hemsidan med bilderna verkade
uppskattas av många.

Även kontakterna med många andra utställare var mycket positiv. Jag kände
flera sedan tidigare hobbymässa. Vi pratade om gemensamma intressen. Att vi trots



våra olika intresseriktningar trots allt hade mycket gemensamt. Flera från FRA
och andra militära institutioner var också mycket nyfikna på amatörradio,
teknikbiten, digital kommunikation ...

En kille från Estland jobbar nu med ett företag nära lierat med Ericsson Radio.
Han jobbar också med mikrovåg på SK0UX. Han erbjöd sig på stående fot att hålla
föredrag om något intressant på klubben. det får bli på engelska i så fall.

Ryssar, en från Kirgisistan, personer från Finland, USA och England passerade
revy under de tre dagarna. Dessutom folk från hela mälardalen och ett oräkneligt
antal redan troende radioamatörer.

Som ni förstår mycket intressanta kontakter och säkert något vi kan bygga vidare
på...

SM0VYI, Hans

TSA utanför Clas Ohlson oktober 2001
Text och bild SM5IQ (Ändrat 2001-10-28 1450)

Två dagar efter den välkända firmans invigning av
sina Täbylokaler stod TSA utanför dess entré, på spaning efter presumtiva
klubbmedlemmar. Lördag 27 - tisdag 30 oktober fanns vi där för att sprida vårt gift
till den breda massan.

En TV körde vår sju år gamla reklamvideo non-stop, en tavla med QSL-kort drog
blickarna till sig - och så snart någon saktade stegen och dröjde sig kvar mer än två
sekunder anfölls han eller hon av en glad TSAare: "Vi visar amatörradio. Är du
intresserad?" Vi pratade med många trevliga människor, somliga kände en
sändaramatör, andra skulle nästan ha tagit sitt cert i lumpen, någon hade mött
amatörradio vid Jamboree-on-the-air. Bara en och annan vågade erkänna sitt
obefintliga intresse.

Ett antal lovade faktiskt att besöka klubbstugan och fick vårt speciella reklamblad
i handen. Det låter väl bra? Vi som har varit med förr vet förstås, att om vi på dessa
fyra dagar kan skaffa TSA två nya medlemmar, så är det ett mycket bra resultat.
Men om man inte försöker så är resultatet garanterat lika med noll!



Stor och liten stannade och tittade

Radio då? Ja antennförhållandena inne i Täby Centrum är inte de bästa. En
kortvågsantenn just under glastaket hade ju suttit fint, och med 100 W hade vi
säkert kunnat sätta igång larmet, störa ut högtaleriet och starta sprinklersystemet.
Så det fick räcka med 5 W på 432.575 MHz, som -KCR tog emot och gjorde om till
145.525 med ett antal watt i sin högt belägna antenn på Grindtorpshusen.

70 cm var vår enda kontakt med yttervärlden

Tack till Clas Ohlsons trevliga personal och särskilt till butikschefen Mats Karlson,
som ställde låst utrymme till vårt förfogande för våra dyrbarheter när vi själva var
frånvarande.

Kom du direkt till den här sidan och
saknar marginalen med länkarna till

vänster? I så fall klicka här!

Senast uppdaterad 2001-12-12 / SM5IQ
© 2001-2002 Täby Sändaramatörer



Lucia 11 december 2001

Text och bild SM5IQ (2001-12-11 kl 2210)

Lucia firades i klubbstugan tisdagen den 11 december i sedvanlig ordning, d.v.s.
det luktade glögg (även bilförarglögg tillhandahölls) och kaffe och saffran och
stearin. Fördelen med TSA-Lucia är att du inte behöver gå upp i ottan och att nästan
ingen tittar snett på dig om du pratar amatörradio hela tiden.

Bardisken var välfylld och frekventerades ofta (vänstra bilden) och bakom den
mätte ordförande Calle, som inte fick komma med på bild, upp ransonerna.

Samma kväll var det också deadline för nästa års första QUATSA. På bilden till
höger sitter redaktören -HBV m. fru -VIB och väntar på att få bära hem alla de
manus som du får njuta av när QUATSA kommer dig tillhanda.

Vindkrafttillverkare i Täby 23 januari
Text och bild SM5IQ, (2002-01-23 kl 2305)

Inte många av oss omkring 15 besökare visste något om Nordic Wind Power när
vi kom dit. Industrier i Täby trodde vi väl mest var kemiska, medicinska,
elektroniska eller datordito. Vi togs ur den villfarelsen av Anders Björck, som här
med kroppsspråket visar hur ett tvåbladigt vindkraftverk i megawattklassen arbetar
- -

- - medan fr.v. -BF, -KON, -PRY och -HBV, väl beskänkta med kaffe och bullar,
suger åt sig av visdomsorden (nästa sida).



Så vandrade vi ner en våning för att se det 1 MW vindkraftverk som var under
montering. Vi äntrade det maskinhus, som sedan ska sitta 60, 70 eller 80 m upp
men som nu befann sig på den bekvämare höjden 2 m, och där tio man ledigt
rymdes samtidigt.

Längst t.h. syns den innersta delen av bladen (det nedre är märkt 1).
T.v. - vid den nästan mänskliga figuren - asynkrongeneratorn,

Mitt under maskinhuset syns fästet i tornet. Vinden in från höger!

Du som borde ha varit med men inte var det kan ta dig en titt på NWP:s hemsida!

Fartygstelegrafin på 600 m slut

Sista veckan i januari 2002 låg tack vare SM5BF detta meddelande ute på vår
hemsida:

För kännedom stänger vi LV-telegrafin på 500 kHz natten mellan den 31/1 och 1/2 kl 0000z, ( 0100
lokal tid). Detta är den sista telegrafistationen i Sverige. Vi kommer att sända ett sista meddelande kl
0001z.

Det hela kommer att dokumenteras på band, av bl.a. Roger Bengtsson, journalist från
vetenskapsradion. Några nära sörjande kommer att närvara och dricka en stillsam gravöl.

73 de Arild Winge, chef Stockholm Radio

Mycket riktigt! På natten sändes med A2 på 500 kHz följande:

cq cq cq de sdj sdj sdj = this is our final cw transmission = sdj nw cl 500
khz and ending a century of w/t svcs = tu all bv + de sdj cl @

där det sista @ var vemodigt spärrat och utdraget. Sedan var bara bruset kvar.
/SM5IQ som var vaken då

Kom du direkt till den här sidan och saknar
marginalen med länkarna till vänster? I så fall

klicka här!

Senast uppdaterad 2002-02-11 / SM5IQ
© 2001-2002 Täby Sändaramatörer



TSA årsmöte tisdag 12 mars 2002 kl 1900

Mötet avlöpte lugnt och städat (vad annars?). Här ett bildsvep, utlagt på webben
inom en timme efter mötets slut:

SM0MRS ledde mötet och SM5CCT var sekreterare

SM0OAA redogjorde för kassaläget och SM0MYL presenterade valberedningens förslag

Fysikcentrum, 24 april 2002 kl 1900

Från SM0PRY 2002-04-25 kl 2223. Utlagt på webben kl 2255

Hej alla TSA:are!
I går kl 19 var jag på ett ovanligt givande studiebesök.
Det var Nisse -MRS som kallat till visning av den nya byggnaden ovanför

Roslagstull/Albano. Det var ett helt äventyr bara att komma dit. Men med inlotsning
gick det bra. Bygget har kallats Fysikcentrum, SCFAB, Stockholms Centrum för
Fysik, Astronomi och Bioteknik. Numera omvandlat till AlbaNova
Universitetscentrum, Stockholms Centrum för Fysik, Astronomi och Bioteknik
(www.sefab.se). Du kan läsa mer om Fysikcentrum i Quatsa nr 5/01, sid 6.

Ett dussin TSA:are, YL och XYL:s hade ställt upp i god tid i den vackra vårkvällen
utanför vad som tidigare varit Norrtulls sjukhus. Området hyser nu ett stort
nybygge designat av en dansk arkitektbyrå, Henning Larsens Tegnestue A/S, vilket
borgar för att de gamla 1880-talsbyggnaderna fått ett värdigt komplement. Nisse
ledde med fast hand, och med hjälp av en kreditkortsliknande nyckel, först upp
gruppen på entrébyggnaden -Rotundans tak för att beundra utsikten. Det celesta
skådespelet med tre planeter på linje vid horisonten i NV lät sig dock inte beundras
p g a solskenet. Senare, lovade vår värd, när det blivit mörkt skulle vi få bättre
chans.

Efter några inblickar i mörka hissar, vindlande korridorer avbrutna av trappor
belagda med kalksten med meteoriter, och ett otal ljusschakt, leddes vi in i
Rotundans aula, en amfiteater för ca 300 personer. Där åskådliggjorde Nisse på
gammalt hederligt skolmästarmaner, med krita på svarta tavlan, för oss oinvigda
byggnadens tillkomst och funktioner. Sedan var det lätt att med hjälp av ett 20-
sidigt kompendium leta sig fram till ett kafferum där Nisse mutade automaten ge
ifrån sig cappuccino. För stämningens och blodsockerhaltens höjande delade Karl-



Gunnar -XR ut ca 3,5 st chokladbiskvier pr man. Till hans heder skall sägas att vår
långe ordförande Calle -BF erhöll större tilldelning, 4 st.

Vi besökte många lokaler under den långa marschen, bl a laboratorier i källaren
där apparaturen vilade på hälleberget för att inte laserstrålarna skulle skaka. En
annan intressant lokal var biblioteket. Utan alla jämförelser i övrigt med det i
Alexandria nyligen återinvigda, kunde man hitta såväl formelböcker från 1800-talets
slut, som modern barnlitteratur om astrologi, förlåt, astronomi. De enda böcker jag
saknade var Karlebo handbok (där jag är medarbetare), men den kanske fanns på
någon annan våning, och Clas Ohlsons katalog.

Sammanfattningsvis kan sägas att de elegant formade byggnaderna uppfyllde
alla estetiska krav, återstår att se om de kan fyllas med den lärdom i skilda ämnen
våra kunskapssökande alumner så väl behöver. Planeterna Mars, Jupiter och
Saturnus behagade inte heller visa sig när vi trädde ut från AlbaNova.

Det kanske var ett gott tecken.

Tack för ett intressant studiebesök!
Med vänlig hälsning
Henning/SM0PRY

SM0MYL och SM0NTJ blir sjuor
Till webben 2002-06-02 0740

1 juni festades vederbörande av inför flytten. -PRY var där och förevigade
evenemanget.

Av Bittes mat välmatade gäster

Det gick även att hitta festföremålen i vimlet.

2002 Täby Sändaramatörer



Sista styrelsemötet i gamla klubbstugan i augusti 2002

Text och bild SM5IQ

26 augusti 2002 trängde styrelsen ihop sig bland bananlådor och antennmateriel i den klubbstuga som
efter två decennier snart har tjänat ut. Bananlådorna innehåller böcker och tidskrifter, om någon undrar.

PRY hade redan avvikit och IQ stod bakom kameran



TSA får ny klubblokal!

29 augusti undertecknades kontraktet för TSA:s nya klubblokal

Utlagt på webben samma dag 1645. Text och bild SM5IQ

Nu är det gjort! Ordf. Calle/BF och v.ordf. Karl-Gunnar/XR har skrivit på och tackar här Lars-Erik Fröberg
som representerade hyresvärden vid den högtidliga akten.

Men många har hjälpt till i bakgrunden! En av dem, Lasse Clarstedt, träffade vi på väg till
kommunalhuset. Och en annan, Leona Jäger (ej i bild) besökte vi efter kontraktsskrivningen. Båda jobbar,
som väl de flesta vet, på civilförsvarssidan.

Det nya stället

Text och bild SM5IQ

Masten är 36 m hög och t.o.m. vår stora kortvågsbeam kan sättas upp på
den. En "antenngrupp" mäter och gräver (!) för närvarande -
kortvågsantennen blir inte klar i en handvändning, men 2 m kan redan
köras på en av civilförsvarets antenner.

Då kontraktet blev klart kom flytten i gång med allt vad det innebar av
jobb! 30 september bör vi ha lämnat den gamla klubbstugan.
Vindsröjningen i de gamla lokalerna har som väl alla vet resulterat i många
vagnslaster till Hagby återvinningsstation.

Raka spåret från antennmasten...



- - - Tycker du att det har tagit lång tid? Men många instanser är inblandade,
byggnadsritningar skulle letas upp och många handläggare skulle lägga sina händer
någonstans etc innan kontraktet kunde skrivas. Detta för den i kommunal och statlig
arbetsgång obevandrade märkliga förhållande är något helt naturligt och för oss ofarligt.
Och den som väntar på något gott.... Och nu är alltså väntan slut!

KV-beamen togs ner 29 september 2002
Tre bilder från SM0PRY

SM0KDG och SM0HBV har börjat demonteringen

-KDG, -HBV och -KCR konstaterar att en beam är större på marken...

...och på ett biltak är den alldeles olagligt stor!

Kom du direkt till den här sidan och saknar
marginalen med länkarna till vänster? I så fall

klicka här!



TSA-flytten har börjat

Reviderat 2002-09-10 kl 2210. Text och bilder SM5IQ

Tisdag 3 september hade inte mindre än 16 personer samlats i gamla
klubbstugan. -XR gav en redogörelse för kontraktet, nycklar etc, och eftersom
ett antal "flyttbilar" fanns till hands lastades hyllor och tidskriftsfyllda
banankartonger i dem och kördes till vår nya lokal. Torsdag 5 september var
det dags för nästa omgång, och bilderna nedan är från tisdag 10 september.
Men mycket återstår!

Roffe och Lorenzo på väg ner till de djupa källarvalven
Biblioteket bor fortfarande i banankartonger och påsar

Höstmötet tisdag 15 oktober 2002

Bilder utlagda på webben samma kväll 2315, texten onsdag 1250
Text och bilder: SM5IQ

En liten del av den mer än 20-hövdade menigheten



Två super-oldtimers: SM5RA Tore och SM5UH Åke

Blandade hågkomster från höstmötet:
Ett enormt arbete har av ett fåtal medlemmar lagts ner på flytten. Klubbstugan är praktiskt

taget tömd. Sista lasset till Hagby beräknas gå på onsdag. Ett förråd för tillfällig lagring disponeras
i Enebyberg.

Kortvågsbeamen kan troligen p.g.a. höst och så småningom vinter inte komma upp förrän i vår.
En W3DZZ får göra tjänst till dess. - Sex koaxialkablar mellan klubblokal och torn kan disponeras
av TSA (ostagad mast kallas normenligt torn). I övrigt pågår arbete för att få upp kraft samt
rotormanöverkabel till masten/tornet, något som inte är helt enkelt.

Nyckelproblemet kommer att lösas så, att alla som vill ha nyckel (mot motprestation) till
klubblokalen kommer att kunna få det. Det tar dock lite tid innan allt är klart.

-HBV är nästan färdig med att lägga alla QUATSA, allt sedan 1977, på CD i pdf-format.
Hemsidan fyllde ett år 27 september och hade då haft 2850 besök.
Lokalnätet kommer att köras på oförändrad tid även i fortsättningen. Målsättningen är att det

ska vara hörbart och körbart med handjagare från var som helst i Täby. (T.ex. genom RU4
kombinerat med 145.525.)

Från och med nyåret läggs veckoschemat om, främst därför att tisdagarna är testdagar. De
öppna husen och teknikkursen förläggs till måndagar och byggkvällarna enligt -HGS:s önskan till
tisdagar.
Det avhandlades mycket mera, och du som inte var med kan nog få lite extra kött på benen om du
är med på lokalnätet på söndag - 2130 på 145.525 MHz, som alltid.
Med reservation för minnesfel / SM5IQ

TSA fyllde 25 år - det firade vi!

Ute på webben 11 timmar efter festens slut / SM5IQ

Det var 3 november 1977 som TSA bildades - se "Hur TSA blev till", länk
finns i vänstra framen. På kvällen lördag 2 november 2002, med början kl 18,
firade trettio glada människor detta i Viggbysalen. Den äldste var 90, den
yngste såg ut att vara 10 år.

SM0VIB Bitte bakade kakor och pysslade om oss redan under TSA:s första
år (Bittes bak doftar härligt, stod det i QUATSA på den tiden, men det var
innan hennes man hade blivit redaktör), och nu hade hon åstadkommit en
buffet som inte lämnade något övrigt att önska, varken kvantitativt eller
kvalitativt. Kanske var medhjälpare inblandade, och då får de ta åt sig av
berömmet! Huvudrätten föregicks av välkomstdrink och följdes av bärpaj med
vispgrädde och kaffe.... Så långt om det materiella.

Några exemplariskt korta anföranden hölls. Gamle medlemmen -RBO Bror,
som rest hit ända från Virsbo bruk, framförde lyckönskningar från
vänortsklubben OH2AP i Järvenpää och förebådade ett återupptaget samarbete
med denna klubb. Alla som yttrade sig fick applåder, och den ovannämnda
kulinarkonsulten och gastronomiproducenten Bitte avhurrades. Stämningen
var på topp, och om var och en av trettio personer ska prata en stund med var
och en av de övriga tjugonio så är det förstås ett fasligt - och mysigt -
surrande.

Så spelade Amatörbandet, för dagen med sex musikanter, och dansen
kunde börja. Hur länge festen fortsatte vet inte er referent, som tillsammans



med andra - av 25 år med TSA trötta och fårade människor - dröp av vid 23-
tiden för att fånga någon av de sällan förekommande nattbussarna och hinna
fixa de bilder som kommer här.

Bitte övervakar ordningen i matkön

Här ser vi 2/3 av Amatörbandet....

....till vars toner dansen tråddes

Mirja och Bror -RBO svänger runt och
Nisse -MRS försöker trots överbedövande musik göra sig hörd av Inger

Senast uppdaterad 2002-11-26 / SM5IQ
© 2001-2002 Täby Sändaramatörer



Nu är det klippt för TSA!

Utlagt på webben kl 2225 samma dag det hände - text och bild SM5IQ

Kommunalrådet Stefan Klåvus
tar sig in i vår klubblokal

Tisdagen den 5 november 2002 började vårt öppna hus redan
klockan 17. Prominenta gäster droppade in och togs emot i
Byängsskolans matsal med fläderbärssaft av ordförande Calles
fabrikat. Det var kommunalrådet Stefan Klåvus och ett flertal
andra representanter för Täby kommun, det var -SMK. -JSM och
-CCE från SSA, det var delegater från civilförsvaret, det var
Byängsskolans rektor med man och medarbetare och chefen för
Täby Park Hotel... Kort sagt: det var en stor och representativ
samling som hade kommit för att delta i invigningen av vår nya
lokal och gratulera oss till förvärvet.

Efter en stunds minglande höll vår vice ordförande SM5XR ett
hälsningsanförande, varefter det var dags att vandra ner i de
djupa källarvalven. Kommunalrådet gjorde ett klipp - se bilden

ovan - och sedan var det fritt fram för gästerna att beskåda lokalen, från vilken ännu icke
uppackade litteraturfyllda bananlådor nödtorftigt hade avlägsnats. Här väntade kaffe, te, Loka och
lättöl samt stora fat med massor av snittar med olika pålägg, som skolbespisningen gjort i
ordning.

Men vår ordförande, SM5BF Calle, fick inte vara med. Med
fullt utbildad blötsnuva och kvarka vistades han (för sin och vår
hälsas skull) i hemmet. Stefan Klåvus fick dock en pratstund
med honom på 145.525. (Bilden t.h.)

Sedan hölls en del korta tal. Malte SM0CXK, Affe SM5IQ,
kommunalrådet, Lasse Clarstedt (från civilförsvaret) hade alla
något att säga, och inte minst Leona Jäger-Clarstedt, som från
sin plats i den kommunala byråkratin har gett oss ovärderligt
stöd när det gällt att få den här lokalen (fast det är många som
har stött oss!).

Leona i talartagen

Sammanfattning: Det var en mycket lyckad tillställning. Det
märktes att våra gäster trivdes. Och nu känner vi dem bättre -
vi bor under en skola, bra att känna dess personal, vi bor i en
reservledningscentral, bra att ledningen känner oss - om
kontakt behövs går det mycket lättare på det informella sättet
än på det formella.

Tack för att ni kom, och tack för blommorna!



Första Lucian i Byängslokalen

Text och bild SM5IQ

Se det var en riktig luciafest! 25 TSA:are, kaffe, glögg och ett unikt
bakverk, nämligen RGH/Johans saffranshamburgare med flytande
mandelmassa som fyllning, levande ljus och en skönsjungande Lucia,
som drog ned entusiastiska applåder och dacapo-rop: Johans och
Ludmilas Anna, 6 år.

Det föreföll som om -BF, -HBV och -VIB hade något med
glögganskaffning, kaffekokning och dukning att göra.

Om du glömde betala hoppas vi att du gör det nästa gång du besöker
klubben!

Vilket bibliotek!

Bibliotekarien SM0MRS stolthet: över 20 hyllmeter radiolitteratur

Kom du direkt till den här sidan och saknar
marginalen med länkarna till vänster? I så

fall klicka här!

Senast uppdaterad 2003-02-17 / SM5IQ
© 2001-2003 Täby Sändaramatörer



Nedskjuten signalist berättade 29 mars 2004
54 personer närvarande!

Den 13 juni 1952 sköts vårt signalspaningsplan, en DC3, ned av ett sovjetiskt jaktplan över
internationellt vatten. Detta är ju högaktuellt i vår, när DC3:an just har bärgats..

Den 16 juni strax efter midnatt
gick två av våra tre sjöräddningsplan
av typ Catalina ut på spaning efter
DC3:an i två områden på
internationellt vatten. Paul Eriksson
var signalist på det plan som hade det
västligaste området att avsöka, men
det var hans plan som blev anfallet av
en MiG-15. Han klarade sig oskadd,
men två av hans kamrater
skottskadades. Med 3000 liter
flygbränsle i tanken och beskjutning
med spårljusammunition kunde det
ha blivit ett tvärt slut för alla.
Catalinan nödlandade sedan ena motorn satts ur spel, och sjönk. Besättningen tog sig ut på en
räddningsflotte när MiG-planet kom tillbaka och anföll, men troligen var ammunitionen slut. Ett
västtyskt fartyg hade uppenbarat sig och räddade svenskarna.

Det går inte att
på några rader
referera Pauls mer
än timslånga
berättelse, som
höll auditoriet
trollbundet.
Många frågor kom
upp, och genom
att flera besökare
hade ett förflutet
på FRA, marin-
förvaltningen etc
så fick Paul enligt
egen utsago en hel
del ny kunskap.

Så kunde det gå
till under det kalla
krigets hetaste
dagar

Nu vet vi att det går att vistas 54 personer i vår klubblokal, och om fläktarna är igång räcker luften bra.
Normalt bör vi nog sätta gränsen vid 40.

Text och bild: Affe SM5IQ

Bilderna t.h., Catalina och MiG-15,
är upphittade på internet



-KDG pratade flygradio, -navigering och mycket annat

12 maj 2004

SM0KDG Dag,
som har ett förflutet i
flygvapnet, Linjeflyg
och SAS, och som
dessutom tjänstgjort
ett år i Vietnam,
berättade
medryckande och
med overheadbilder,
VHS-band och
datapresentation om
flygradio,
landningshjälpmedel,
navigering förr och
nu och kryddade med
episoder och
filmsnuttar från sin
egen verksamhet.

Bilderna visar -KDG i om inte full så åtminstone halv mundering samt del av den 15-hövdade publiken i
väntan på take-off. SM5XR plåtade.

Pub-aftonen lyckligt genomförd

Vi var tyvärr inte fler än 12-13 personer, men de andra får skylla sig själva - det
var god stämning och god förtäring. Som vanligt var det Bitte som grillade
mackorna, och som vanligt fanns det många sorters öl och andra drycker, och till
och med kaffe och bullskivor.

Här bredvid ser du SM0VIB Bitte under en paus i grillandet kolla om någon
behöver mera öl.

Tveksamt lämnade de sista lokalen vid 2230-tiden och lyckades tack vare
halvmånens sken undvika de fallgropar en byggfirma placerat utanför vår dörr för
att så småningom bygga om och bygga till skolan.

Text och bild SM5IQ



TSA besökte Räddningscentral Norr i Täby 14 april 2004

1. En brandingenjör guidade oss bland växlar, sändare, reservkraft, EMP-skydd
m.m.
2. Även äldre prylar fanns att beskåda.
3. Två oldtimers tafsar på en tredje.
4. En operatör redo att rädda, omgiven av informativa skärmar.

Foto: SM0KDG (bilderna med mycket rött
i) och SM5IQ (de båda andra).

Femton personer hade infunnit sig (var
fanns alla de andra?) och fick sig till livs
en mycket intressant genomgång av
resurser, faciliteter, planer och behov.

Besöket omfattade tre fullmatade timmar!

Räddningscentral Norr i Täby är en av de tre som finns i Stockholms län och är gemensam för
fem kommuner. Här har man tillgång till ett nytt och kraftfullt alarmerings- och sambandssystem
med radio, telefon och datorer.

RC Norr svarar för larm och ledning av den kommunala räddningstjänstens resurser. Centralens
trafikrum är bemannat dygnet runt, och vid omfattande räddningsinsatser kan en stab snabbt
byggas upp i ett specialinrett stabsrum och utgöra en resurs för samverkan, information och
ledning.
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