
Höstsäsongen 2007   

 Samband vid Rimboritten 
 Lördag 28 juli ordnade TSA sambandet 
vid Rimboritten. Inga nyheter eller bilder 
har tyvärr kommit hemsidan tillhanda, 
men efter sex veckor har vi stulit en bild 
(SM5BF foto) ur just utkomna el-
QUATSA. Dröjsmålet beklagas!.     
���� 
 

Fieldday 3-5 augusti i norra 
Roslagen! 
 Inga uppgifter tillgängliga, men 
evenemanget har säkert ägt rum.  

 

TSA:are på hemväg från Nordpolen 

Rapport från vår korrespondent Axel/SM0VIA 2 augusti kl. 05:24 
    Jag är nu efter en månad på sjön (i isen egentligen) på väg hemåt. Det tar ca 12 dygn innan jag är hemma, en helt vanlig restid i 
dagens flygbaserade värld. Vi är på ca 85°N 85°E, dvs väl norr om allt land och i österled i Indien. (Eller i Ryssland, men det är nästan 
halva världen sett till grader så det säger inte så mycket) 

    Det har inte blivit att jag skrivit tidigare, det var mycket jobb att få allt att fungera, men nu är det bara resan hem och under den skall 
vi inte forska mer, så nu kan vi börja montera ner saker och börja förbereda för nästa expedition som startar från Tromsö den 12:e. Vi 
kommer dit den 10:e eller 11:e så det riskerar att bli en stressig avlämning och omlastning av utrustning. Det är en ganska speciell miljö 
här, is överallt, med olika stora (små) sprickor med vatten i mellan isflaken och små och stora smältvattensjöar ovanpå. Isen och snön 
är faktiskt till största delen sötvatten, så dricksvatten saknas inte om man skulle bli stående på isen. Det har jag iofs. bara varit i 
närheten av en gång, när vi var ute och flög helikopter för att laga en isboj (som skickar ut possitioner så vi kan se isdriften och kanske 
förutsäga den) Geir (den ena helikopterpiloten), Sven (den andra helikopterpiloten) och jag fick jaga dimman på vägen hem och vi 
landade ca en minut innan dimman var så tät att det hade varit svårt att landa.  

   Det har i princip bara varit två sorters väder här. Den ena är låga moln, vi kan ha moln på 100 meters höjd men en horisontalsikt på 
60km (vi har mätinstrument som mäter molnhöjd och sikt), det andra är strålande sol som alltid efter några timmar leder till tät dimma, 
som efter tiden sjunker undan (kondenseras på snön/isen) och återigen blir sol och klar som efter några timmar blir tjock dimma och så 
fortsätter det tills det blir molnigt igen. Vi har haft regn en dag och det var riktigt trist, allt blir blött och halt och isigt när det blir kallare 
igen. Temperaturen ligger mellan -2° och +1° i princip under hela tiden här uppe, havsvattnet på ca -1,7° konstant och luftfuktigheten 
på 98-104% relativt (eg. 94-100%, sensorn borde kalibreras om). Och det blåser en 10-15knop (5-7,5m/s) mest hela tiden.  

   En kul sak vi troligtvis är först med är att inte bara köra AUV och "Camper" (se hemsidan ovan) på botten, men att skicka ut bilden 
direkt från "Campern" över datanätet för att sedan sitta i bastuns vilorum och titta live på havsbotten som passerar 4000meter under oss 
är det nog ingen som gjort innan oss. Bilden går även ut på dataprojektor i mässen så vi har haft en del spännande måltider. (Säg ett 
billigt sätt att halvera platserna i en mäss: Sätt den i en isbrytare och skicka den på en expedition till Gakkelryggen för att undersöka 
botten, sätt upp en projektor mot ena kortväggen och projicera bilden från botten där. Nästan bara de sittplatser som är vända mot den 
väggen används. Billigt och enkelt.) Det är mest sten på botten där vi har tittat på den. Men vi har hitta svampar och vit/gul 
bakteriegegga. Finns även någon enstaka räka på botten.  

   Pg.a. en beräkningsmiss så har vårt öl varit tvungen att ransoneras, vilket lett till att i princip allt alkoholhaltigt som ställts fram tagit 
slut. Intressant att se 25 pers. festa loss på päroncider, så ibland har man nytta av att inte dricka sådana drycker. Har själv iofs. bara 
vatten, apelsinjuice, lingon, äppledricka och H-mjölk att välja på, men det går bra om man varierar det lite. Vi har inte sett något levande 
på flera veckor, utom på botten och i vattnet.  

   Jag sitter för närvarande i baren och det är fortfarande några forskare som suttit här sedan igår kväll. Att jag skriver så här dags på 
dagen beror på att jag råkade somna vid nio i går kväll och sedan vaknade vid fyra och inte lyckades somna om. Det är ljust hela tiden 
så det är lätt att lyckas flytta sömnen lite hit och dit vilket mest gör att man sover mer än hemma, eftersom det har jobbats dygnet runt 
så blir det lätt så. Nej, nu tror jag jag skall försöka gå och sova någon timme till innan jag skall gå upp och äta frukost. Jag delar hytt 
med Geir som är helikopterpilot, och min garderob är fortfarande inte vad den var. Under resan till Antarktis samt varvstiden i 
Landskrona så bodde jag hela tiden i samma hytt, ensam, så man lyckades sprida ut saker i bägge garderoberna och alla lådor. I 
Longyearbyn fick jag så städa i lådor och garderob och då hade man inte tid så alla kläder och prylar blev mest inslängda på halva 
utrymmet, efter det så har mest de saker som ligger överst blivit använda, eller snarare de kläder jag använder hamnar överst. Men till 
den 11:e måste jag packa ner alla saker i lådor och väskor eftersom det under nästa expedition skall bo två andra i hytten. Jobbigt. Jag 
får försöka skriva något mer innan jag kommer hem.  - - -    På lördag blir det kräftskiva. Vi hörs... /Axel Meiton   



 

TSA irampljuset – igen! 

 
Bakom den här ståtliga portalen vid Skavlöten hade Civilförsvaret i Täby samlat sig och sina 
samarbetspartners till en övning/visning av resurserna. Tidpunkten var lördag 8 september 
2007 kl. 10-15. Hemvärnet, Lottakåren, Röda Korset och Brandförsvaret var där, och så den 
allra första samarbetspartnern, Täby Sändaramatörer. 
Nästan allt var bra, men låt oss ta det som inte var bra först. Man hade valt en dag, då de 
enda avbrotten i det sakta strilande regnet utgjordes av häftiga störtskurar. Slut på den 
negativa kritiken. 
Längst till höger ovan avtecknar sig Pekkas vertikala båtantenn för 7 MHz på Affes mast, 
Dags 2m-antenn på biltaket och Kurts monstruösa biltaksmast. 
 

Till vänster invigs 
evenemanget av 
kommunfullmäktiges 
ordförande  Jan 
Rosenberg. Hans tal 
följdes av frejdigt 
tutande av Täby Blås 
under Kristina Lindby, 
här medan två röda-
korsare lyssnade. 

 
 
Antennerna var förstås redan på plats, och 
radiotrafiken kunde börja. TSA ville visa, dels att 
man med små handjagare kunde få kontakt över hela Täby och Danderyd (via RU4), dels att 
vi t.ex. med den enkla trådantennen (varav bara en av trapsen syns sväva uppe t.v. på 
bilden nedan) kunde prata med bl.a. ”Sveriges reservhuvudstad” Karlsborg, så ett antal 
lokala medlemmar samt SM6CTQ var förvarnade. 
 



 
 

Och visst fick vi besök trots 
ösregnet. Här intervjuar Johanna Haddäng, nyhetskanalen.se, 
SM0RGH om hans liv som sändaramatör, och kommunalrådet Sofia Paulsson med  
paraplyet i högsta beredskap sträcker fram handen för att hälsa på representanterna för 
resursen TSA.  
 
 
Den s.k. allmänheten lockades dock 
mera av ärtsoppan som hemvärnet 
fixade och ”gratis korv till barnen”  
från FRG (Frivilliga resursgruppen). 

 



Här kör Pekka kortvåg. Bakom 
honom skymtar ett par ord på den 
tavla som berättade varför TSA är 
en samhällsnyttig resurs: ”Vi kan 
improvisera”. Och som ett bevis för 
detta påstående visade Johan upp 
sin senaste improvisation: en till 
trampgenerator modifierad 
motionscykel. Nedan har han lurat 
en omisstänksam besökare att 
grensla denna maskin och försöka 
ladda ackarna i samma takt som 
Johan själv bekvämt avverkar det 

ena QSO’t efter det andra. _ 
Strömmen hade gott och väl räckt ändå, men man 
behöver ju inte tala om allt man vet för besökarna. 
 

 

 
 
 
Bilburna antenner beskådades även ���� 

_ 

 

 
Vi som bidrog med arbete, materiel, omhändertagande av besökare, 

radiokörande m.m. var SM0KDG Dag, SM0HBV Bengt, SM0YQF 
Pekka, SM0VYI Hans, SM0RGH Johan, SM0LQI Kurt, SM5IQ 

Affe – samt ett antal personer som ställde upp som motstationer. 

 

 



Kvarnberget plundrat i skydd av mörkret! 
Vinnare: TSA och Hagby återvinningsstation 

SM0KDG berättar efter hemkomsten på kvällen 19 september 2007: 
 

 
 

YQF, HBV & KDG har lättat Kvarnberget på några hundra kilo skrot enligt principen två till 
Hagby en till klubben. 
Start från Roslags Näsby station kl 18 med hyrsläp, lastning på -UX, färd till Hagby, SK0MT 
och hyrmacken på styvt 2½ timme. Det var väl inte så illa men det kommer att kännas i våra 

ryggar i morgon. Förmodar att det höjs många ögonbryn på nästa klubbkväll. 
Foto SM0KDG 

  

   

 

 

Kursstart måndag 22 oktober 
En kurs för dig som vill avlägga prov för radioamatörcertifikat startade hos TSA måndagen 

den 22 oktober kl 19.  Sex elever deltar, och minst lika många lärare ställer upp!  
 



Jubileumsbilder: TSA 30 år! 
Av de över 30 deltagarna har inte alla fastnat på bild. Fotografen SM5IQ ber om ursäkt! 

 

 
I köket visar Karl-Gunnar SM5XR upp sitt fina förkläde 

 

 
Till dryck behövs mat, och det fanns rostbiff, lax, sallad, gratäng, bröd, ost, och det räckte åt Malte 

SM0CXK, Thomas SM0NEJ och Mia. Och åt alla andra. 
 



 
Från höger Gusten SA0AUK, XYL-AUK Saga, Ragnar SM0HO (skymd), Inger XYL-MRS, Nisse 

SM0MRS, Christina XYL-KDG 
 

 
Från vänster Kurt SM0LQI, Göran SM0XBM, Affe SM5IQ, Tore SM5RA, Svea XYL-ANS, Janne 

SA0ANS, Birgitta XYL-XR. Till höger närmast kameran Henning SM0PRY 

 
Pausmusik exekveras av Göran -XBM och Johan -RGH 

 



 

 
Amatörbandet: från höger Lasse SM0MIY, Thomas SM0NEJ, Björn SM0SRZ, Malte SM0CXK och 

två "utomstående" 
 

 
 

Ordförande Calle SM5BF 
förhör sig om allt är väl (det var 

det)... 
 
 

...innan Amatörbandet tar ny 
fart, här med Thomas som har 

släppt gitarren och greppat 
mikrofonen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
De dansande tog ingen 

hänsyn till fotografen, så 
resultatet blev inte bättre än 

så här. 

 

 

 

 



Öppet hus med tema "Märket, SI8MI" måndag 19 november 
    Utöver sex elever och en lärare som var inlåsta i lektionsrummet var det nästan 20 man i 
lokalen när Calle och Affe berättade, visade bilder och återgav ljud från expeditionen till 
Märket i september 1987. Som en extra bonus hittade vi den länge försvunna loggen från 

tillfället i fråga! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allt om batterier onsdag 5 december 
Janne SA0ANS berättade och bjöd dessutom på lussekusar och kakor till kaffet. Åhörarna var 
bara åtta man - TSA får skämmas! - men det kan noteras att SAMTLIGA deltog i de frågor och 
diskussioner som ideligen avbröt framställningen. Så kvalitativt var det inget fel på intresset 
(och förstås inte på föredraget heller). Drygt 1½ timme varade sessionen. 

 
Janne och en del av publiken. SM0YQF foto 

 

 

Lucia med glögg, p-kakor, levande ljus, sång 
måndag 10 december! 

    Just så blev det! Familjen -RGH (Anna, Ludmila, Johan) bidrog med 
sång i 1-3 stämmor under de nästan 25 åhörarnas andlösa tystnad och 
ändlösa applåder. 

    Allt det 
andra hade 
Calle -BF 
ordnat: han 
gjorde 
inköpen av 
glögg, 
lussekusar, 
pepparkakor 
etc, han 
bryggde 
kaffet och 
värmde glöggen, han dukade och 
serverade, höll ett kort tal, diskade 
och städade - det är mycket som 
ingår i en ordförandes plikter! 
    En ovanlig och gemytlig kväll! 
 Pekka SM0YQF plåtade          
Snabbreferat samma kväll: SM5IQ 



       
Två tomtar (SM0RGH och SM5IQ) och en Lucia i dubbel upplaga 

 

 

 

Fest 17 december! 
Dagen innan han fyllde 90 år 
bjöd SM5UH "Ullhunden" på 
tre tårtor och två Aladdin-
kartonger till kaffet. Inte en 
smula blev kvar efter det att 
Åke blivit vederbörligen 
grattad och avhurrad av ett 
tjog klubbkamrater! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Här har uteslutande presenterats bilder och text som under höstsäsongen 2007 successivt har lagts ut 
på TSA:s webbplats. Sammanställningen är gjord 10 april 2008 av SM5IQ. 

 

 


