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Sammanställda av SM5IQ i december 2008

Sambandet vid Rimboritten lördag 26 juli
SM0KDG Dag rapporterar: "Efter min sena hemkomst från England framåt midnatt på fredagkvällen gjorde
jag en hastig koll på TSA-sidan och konstaterade att det fanns tillägsinformation för oss som planerade deltaga.
Sju TSA-medlemmar hjälpte till med sambandet från 06.30 till ca 17. Med radioprylar och diverse utrustning
posterade HBV oss två och två på rapportpunkterna. Ca 75 hästar skulle passera och vissa i ett par omgångar
dessutom. Jag tror att ryttarna var nöjda med oss.
När jag i dag tittar på bilderna jag tog inser jag att det inte finns en enda häst som fastnat på plåtarna.”

Hur man får ner en häst i det här lilla badkaret får vi tyvärr inte veta T.h Förbindelseprov

- På båda bilderna (foto KDG) är det SM0VYI Hans som spelar en framträdande roll

SM0VYI Hans rapporterar: ”Roslagsritten hade några hästar också vilket framgår av nästa sidas bilder.

Dagen var het milt sagt. Placering av radion på biltaket var inte så lyckad. Efter en stund gick det inte att ta i
den, men förbindelsen var fullgod. Vid flytt ned på marknivå i skuggan blev signalstyrkan litet sämre men
radion verkade må bättre i endast 31 graders värme. Vi var stationerade i gassande sol och det blev påfrestande
under dagens lopp.

Badkaret med vatten var lockande men vid närmare kontroll kändes det inte längre så lintressant. Vissa hästar
instämde och vägrade ens närma sig för att dricka ...

Jag har alltid haft stor respekt för de stora hästarna. I stridens hetta hamnade jag dock flera gånger mitt bland
och även i vägen för hästarna så rädslan verkar ha gett med sig.. Det blev en intressant dag och som alltid nya
bekantskaper. Speciellt har mötet med en söt flicka etsat sig fast i mitt minne. Hon var mer intresserad av oss än
av hästarna och det blev en hel del prat om i stort sett allt utom hästar. Vi såg väl hungriga ut så hon försåg oss
med litet ätbart. Litet tanklöst förhörde jag mig om flickans ålder ... då blev hon tyst och visade åldern genom
att hålla upp fyra fingrar.”

Hans’ bilder finns på nästa sida!



De säger att det ska vara en hästtävling men var är hästarna?

Enstaka hästar kunde dock
iakttas i folkmassan

Hjärntrusten
planerar

dagens övning

KDG in action. Stilbild på rapportering under
fältmässiga förhållanden.

”11.41 häst 27 utan ryttare och häst 29, klockan
11:43 häst 99. Klockan 11:46 ryttare 27 vilt

gestikulerande. Över till nätkontrollen”



KonferensoKKonferens och övning på Cinderella 31 augusti 2008

Från TSA:s utsände reporter SM0VYI Hans

"Givakt alla passagerare, kapten meddelar att brand utbrutit ombord.
Alla passagerare uppmanas genast bege sig till sina samlingsstationer.
Följ besättningens instruktioner.
Jag upprepar: alla passagerare bege er genast till era uppsamlingsstationer. Följ besättningens vidare
instruktioner."

Efter cirka 15 minuter hettar det bokstavligt till och ny order utfärdas:
"Givakt alla passagerare, kapten meddelar att fartyget måste överges ..."

Med Estonia i åtanke var det milt sagt en kuslig upplevelse. Vi visste att det var övning men allvaret
fanns där i alla fall.

Allt kändes väldigt realistiskt trots dagsljus, lugnt Ålandshav och förberedda samt nyktra passagerare.
Därtill personer som är tränade att hjälpa till i krislägen. Hur läget skulle varit mitt i natten i storm med
slagsida och berusade personer vågar jag inte ens tänka på.

Övningen avbröts precis innan vi skulle i livbåtarna. Den
delen skulle bli för kostsam då fartyget inte kan användas
för vidare färd utan fungerande säkerhetsutrustning
ombord. Vi lärde oss alla en hel del och detaljer finns att
slipa av för såväl Cinderella som övriga fartyg.

Strongt gjort av kaptenen på båten att våga sig på en
sådan här storskalig övning med 1600 passagerare samt ett
stort antal observatörer från myndigheter och företag.



Alla var på helspänn redan vid avfärden. Olika tecken tolkades som att det snart brakar löst. Trafiken
av småbåtar runt Cinderella var ovanligt livlig inkl sjöräddningssällskapets båt. Ryktet hade väl spridit
sig.

Ute var det kolsvart och småkusligt. Natten gick dock utan att något mera hände. Jag hade kontakt
med Hans HGS hela natten fram till midnatt. Ett stort fyrverkeri (i Solna?) kunde avnjutas under
patrulleringen på helikopterdäcket. För kommunikation använde jag delar av Jane-systemet (se länk
nedan) med repeatrar som täckte hela sträckan ända fram till Mariehamn. Signalstyrkan var
utomordentlig. Fortfarande vid passagen av Tjärvens fyr kunde jag utan problem nå en av repeatrarna
även inne i båten, plåtskrovet till trots. I Mariehamn kunde jag från helikopterdäck nå Norrtälje utan
problem med endast 3 watt ut till en liten gummipinne.

Jag kollade hela VHF och UHF bandet under natten och påföljande dag för att klura ut vad
besättningen hade för sig. Där kammade jag noll då inget av intresse dök upp. Besättningen visste lika
litet som jag. Vi blev sannolikt alla överraskade av larmet mitt ute på Ålands hav och av den mycket
snabba händelseutvecklingen. Det hela startade med ett mystiskt meddelande över högtalarsystemet .......
"Röd ett , röd ett" ...... för att aktivera besättningen, strax efter följt av larmet.

Det var den stora övningen det. Resterande tiden var mycket lärorik med kurser i hjärt och
lungräddning, användning av hjärtstartare och andra mer eller mindre intressanta aktiviteter från
frivilliggrupper runt om i landet. Dock inget om kommunikation så vitt jag kunde utröna. Från Täby var
vi 14 personer inkl Gusten SA0AUK och Leona. Trots alla händelser hann vi ändå med det som hör en
Mariehamnskryssning till.

Hans sm0vyi

 Calle/BF hittade något som påminde om långvåg

På Kvarnbergsdagen
den 30 augusti hjälpte TSA till, bl.a med trafikdirigering
(möte i backen är olämpligt) och demonstration av rävjakt.

Börje/KZZ
fastnade för
motivet t.h.
-. Och t.v.
hittade han
ett förr
hemligt hus,
varom
SM5IQ kan
konstatera
att ingen
har målat
det sedan
han gjorde
det under
tidigt 80-tal.

Åter vajar stolta paraboler
över bergets kala stenhällar



Calle fångade SA0AYU Jocke (TSA) + YL när de var på väg att ge sig ut på sin första rävjakt, och där
bredvid syns (knappast) målet: SM0KON Olles (TSA) förstklassiga rävsändare, gömd i bladverket.

I ett skåp hittade Börje en mottagare som
kan fjärrstyras från Tekniska Museet,

enligt vad Calle berättar



Temakväll med Olle SM0KON 22 september

Ett dussin deltagare fick höra ett initierat tekniskt kåseri om Q-värdets
betydelse i kretsar och filter inom radiotekniken, inte minst i antenn-
anpassningsdon. En nostalgisk bild av Boontons klassiska Q-meter
saknades inte heller.

Rustade för vintern
Redan i juli jobbade bl.a. SA0AUK, SM0HBV, SM0RGH, SM5XR och SM0KDG med förberedelser för
antenner för 160 m och WARC-banden. Och i september rapporterade SM0KDG i text och bild:

Antenngänget har slagit till igen. SM0KDG
och SM5XR använde den 24 september till
diverse arbeten i och runt tornet.

SM5XR:s konstruktion för WARC-banden 10,
18 och 24 MHz sitter åter uppe i trimmat
skick, och en detalj av den avtecknar sig här
bredvid mot skyn.

Inspektion har företagits uppe i tornet. Nedan
t.v. ser vi HF-bommens infästning och koax
till HF- och 50 MHz-antennerna. Justering
krävdes av anslutning till balunen, bilden
nedan t.h. Systemet är i UFB skick.

Vi besökte FRA:s museum onsdag 1 oktober

Ett unikt tillfälle som ett tjog ville vara med om!

Museichefen Eric Rylander tog emot på FRA:s museum på Lovön onsdagen den 1 oktober. Sådana besök
är få förunnade, men TSA har kontakterna!



Bengt Beckman besökte TSA 15 oktober 2008

Bengt Beckman, tidigare chef för den kryptologiska avdelningen på FRA,
berättade för 25 åhörare den fascinerande historien om hur man lyckades
knäcka tyskarnas krypto och under de för Sverige mest kritiska åren under
kriget hade full insyn i all militär och diplomatisk trafik mellan Berlin,
Oslo och Stockholm, något som hade enorm betydelse för vårt land, både
ekonomiskt och ur säkerhetssynpunkt.

Du som tyvärr inte kunde deltaga kan läsa om detta på
http://www.bengtbeckman.com/page3.html.

Vill du dessutom veta lite om hur vårt land hjälpte till med den norska
agenttrafiken kan du ta en titt på
http://www.bengtbeckman.com/Norge.html

och vill du veta ännu mera är det lika gott att redan från början besöka
http://www.bengtbeckman.com/Yrkessamma%20liv.html.

Bengts bok ”Svenska kryptobedrifter” finns hos www.adlibris.com för 39 kr (pocketupplaga).

Sedan Arne Beurling hade angett
principen för ”der Geheimschreiber”
sattes en provisorisk mock-up av den
upp, och varje gång tyskarna ändrade
nyckeln måste råttboet av kablar kopplas
om.

(Bild ur ovannämnd bok)

Publikbilder: 
De två till höger från
Börje/KZZ och den till
vänster – liksom bilden
överst på sidan –       från
Pekka/YQF

I vanlig ordning tackade ordförande Calle vår
  r
gäst och överräckte en bärkasse, ur vars inre
svagt klirrande kunde förnimmas.

Text Affe / SM5IQ

SM0DVW Mikaael har bidragit med ett fyrtiotal intressanta länkar, som vi
inte kan ta med i den här halvårssamanställningen.



Höstmötet 27 oktober

Pekka / SM0YQF tog de här bilderna, där de flesta av deltagarna är synliga

Tack vare Dag / SM0KDG, hans dator och
hans projektor visste vi vilka vi var och varför
vi var där.

Ordföranden Calle / SM5BF förde ordet och
sekreteraren Sven-Erik / SM0WAV knappade
in det

En 22-hövdad men välvillig menighet
lyssnade och instämde i tillämpliga delar

Längst t.v. sekreteraren -WAV och t.h. i förgrunden just fyllnadsvalde kassören -KDG

Vanvördig text: Affe / SM5IQ. Vid behov av vettigare besked, se protokollet!



Antenn-nytt 1 november

SM0HBV/Bengt har tillverkat en stabil balun för 160-metersdipolen, och på första bilden ses den
innan insyn och vädrets makter stängdes ute. Nu går ordet till SM0KDG/Dag:

"I det fina 'Allhelgonnavädret' passade jag på att montera den nya balunen till 160 m, som
konstruerats och tillverkats av Bengt -HBV.

Det var en lugn vindstilla dag, något varmare 30 m över marken än där nere. Utkiken klarade jag
själv i dag. Inga skolbarn och få civila på marken och en del TSA folk på Hobbymässan.

Balunen med vår 160m dipol är nu inkopplad på den koaxkabel som tidigare gick till den nedre östra
'gröna' vertikalantennen. Montaget är fortfarande tillfälligt i väntan på beslut om justering av
antennlängder m m. Provkörning hanns ej med."

Foto SM0KDG

Vid hobbymässan

i början av november tjänstgjorde ett halvt dussin
TSA:are. På Calles bild här intill är det Jocke SA0AYU som
visar ett par små besökare hur man telegraferar med
hjälp av en mässtillverkad summer.



Hos kustbevakningen 21 november 2008

När man har kommit så
här långt är man nästan
framme. För på andra
sidan den här porten
finns både polishus och
kustbevakningens

led ningscentral.

Här är de som mötte
upp, annars höll sig
Pekka SM0YQFbakom
kameran med ett fast
grepp om densamma.

Kartan visar Region Ost, det område som
ledningscentralen i Nacka ansvarar för.



Här visar Lars Mattsson, tidigare stridspilot vid flygvapnet, en Dash turboprop
med sidtittande radar. Radarantennen är fast i förh llande till flygplanet –
avsökningen utgörs av flygplanets rörelse – och genom

att antennen är l ng i planets längdriktning blir loben smal och är vanligen vinkelrät mot
färdriktningen. SLR (side.looking radar) ger en detaljerad kartbild av omgivningen p
b da sidor om flygplanets färdväg.

Man spanar ocks med en annan radar samt efter värmekällor medelst IR (infrarött).

P ett antal skärmar kan man i ledningscentralen i reell tid följa vad som händer i och
nära det omr de som ska bevakas.

Man sade sig (icke oväntat) även
disponera fartyg. TSA planerar ett
besök i Vaxholm under våren 2009
för att få detta bekräftat.



Onsdag 26 november 2008
tog Lennart Brynielsson de få stegen från bostaden till Byängsskolan för att berätta om moderna
krypteringsmetoder, deras komplicitet och säkerhet. Trots att några var bokstavligen insnöade efter
snöovädret i Roslagen och att kvarka och feber drabbat en och annan, kunde vi räkna in 18 åhörare till
ett synnerligen initierat och intressant föredrag – Lennart har sin bakgrund i TSA (Totalförsvarets
signalskyddsavdelning) och är därmed inblandad i MUST (Militär underrättelse- och säkerhetstjänst).

Att referera föredraget och frågestunden avstår jag klokt nog ifrån. Kanske kan vi senare komplettera
med några intressanta länkar.

(Text och bild SM5IQ)

Publiken samlar sig och Lennart pekar ut vad den kan förvänta sig de närmaste timmarna

Inte ens på fikarasten fick vår gäst vara i fred, men sedan kom dygdens traditionsenliga belöning

Vid höstterminens slut

är det bara tre måndagskvällars studium kvar för de sju deltagarna i certifikatkursen.

Provet beräknas äga rum i februari.



Välbesökt Lucia-afton

2008 års Lucia, som firades måndagen den 15 december, slog rekord i fråga om antal besökare. Vi räknade till 25
personer – enligt vissa källor 26 – varav glädjande nog sex damer, inkl. Lucia.

Calle/SM5BF hade införskaffat allt som kunde tänkas
behövas för en ur materiell synpunkt trevlig kväll, och
han och Janne SA0ANS tjänstgjorde bakom den
symboliska bardisken.

För att även själen skulle få sitt hade familjen Sö-
derberg med Johan/SM0RGH, Ludmila och Lucia själv,
Anna, tränat sitt framträdande under många kvällar i
hemmet.

Så när alla satt glättigt samspråkande med munnar
fyllda av saffransbröd och lagom gemytliga efter
intagande av kaffe och glögg, då släcktes plötsligt allt
ljus utom några flämtande värmeljus, och luciasången
hördes på avstånd från korridoren, de klara rösterna
kom allt närmare och Lucia uppenbarade sig,
långsamt skridande fram i lokalen (Lucior går som
bekant aldrig, de skrider).

Det blev många sånger under det här
stämningsfulla inslaget, som avsluta-
des med välförtjänta applåder.

Anna har lussat för TSA sju år i rad
och är nu dubbelt så gammal som när
hon uppträdde första gången.

T.h. ses hon under själva skridandet
och t.v. med andra och tredje stäm-
man i bakgrunden.

Tomtar, både med och utan luva,
skymtade också i folkmassan.

Jag närmade mig en av de närvarande damerna med orden ”Som du ser är det
inte bara radiokörande och radiosnack här i klubben”, och svaret blev ”Nej, ni
har ju riktigt trevligt också”. – Den djupare innebörden i detta svar överlämnas
åt läsaren att klura ut.

Vid kamera och tangentbord: Affe / SM5IQ


