
TSA-aktiviteter våren 2009, del 2 av 3

Täby Sändaramatörer besökte Kustbevakningen i Vaxholm 6 maj 2009

Behagfullt draperade i soffor och fåtöljer runt kaffebordet fick vi
tolv som var där veta allt om uppgifter, verksamhet, utrustning, övriga resurser, samverkan

med andra och livet ombord.

Det blev ett ganska kort besök på fartyget, eftersom vår
trevliga guide måste ta ombord några mannar och fatta

den joystick med vilken hon
kör sitt fartyg och dra ut på
ett uppdrag.


Pekka viftade farväl, våra
värdar försvann vid hori-
sonten och vi själva tog ut

bäringen till Täby. 
Text och bild: SM5IQ Affe



Kustbevakningen i Vaxholm 09-05-06

Bilder från SM0YQF Pekka





Claes Carneheim i ivrigt samspråk med Nordamerika. Fotograf: Niclas Kindvall

Täby anropar världen, kom!

I en digital ålder då hela jordklotet finns på ett knapptrycks avstånd, via
internet och mobiltelefon, envisas fortfarande några entusiaster med att
kommunicera analogt. I ett skyddsrum under Byängsskolan huserar Täby
sändaramatörer. T&D hälsade på en förening med vänner över hela världen.

Egentligen finns det inget som från utsidan avslöjar att nere i gångarna under
Byängsskolan talas det dagligen med alla världsdelar. Men den
uppmärksamme besökaren noterar genast att det 36 meter höga antenntornet
är något överdimensionerat för skolans behov av kommunikation. Väl
nedanför trappan råder det dock inga tvivel om att här finns en
sambandscentral i ordets rätta bemärkelse. Ett stort antal hyllmeter med
radiolitteratur möter besökaren och strax innanför det stora rummet finns
operatörsplatsen, verksamhetens hjärta.

Claes Carneheim har precis fått kontakt med Rolf, en radioamatör med
omisskänlig östgötsk dialekt i Raleigh, North Carolina, och förhör sig om
väder och vind. Meningarna inleds med Claes avsändarkod, hans signatur,
men sedan talas det klarspråk – dock med inslag av radioslang. Till samtalet
ansluter sig Rose-Marie från Charlottesville i Virginia:
- Det som är så fascinerande är att man kan prata med hela världen utan
ledningar, säger hon när T&D:s reporter frågar efter tjusningen med radio.
- Det finns en sådan kamratskap och gemenskap och människorna man talar
med är av alla kategorier men alla är lika gästvänliga. Jag har rest runt
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mycket och hälsat på de jag fått kontakt med via radion.

Alf Lindgren, en av de drivande i klubben, berättar över en kopp kaffe:
- Jag tog licensen 1939, då var vi bara 400 amatörer i hela Sverige. På den
tiden fick man ett kungabrev, signerat Gustav V, berättar han.
Han berättar om hur han värmde en lödkolv i kakelugnen och byggde sin
första anläggning själv.
- Det finns många aspekter av den här hobbyn. Den sociala delen är givetvis
alla människor man pratar med. Sedan har vi det tekniska, att bygga, bygga
om och experimentera med olika antenner. Sedan har vi förstås tävlingsdelen
– det finns många sätt att mäta sina krafter som radioamatör.

En av de vanligaste grenarna är att etablera kontakter i så många länder
som möjligt – och här gäller inte bara de vanliga nationalstaterna, i
radioamatörvärlden kan de mest skiftande platser få status som ”länder” –
338 stycken finns för tillfället.
Tävlingsmomentet är också det som lockar dagens radiopratare Claes
Carneheim.
- Just att det finns ett visst mått av skicklighet i det hela tilltalar mig. Att i
bruset kunna urskilja en station och etablera en kontakt, berättar han
entusiastiskt.
- Det är lite som att fiska. Två stycken kan sitta bredvid varandra och använda
samma bete men bara en av dem får napp.

Alf Lindgren framhåller också, liksom Rose-Marie i USA, gemenskapen.
- Det är fantastiskt att en kontakt via radion kan leda till en personlig kontakt.
Jag har varit på många ställen och hälsat på andra amatörer. Från Färöarna till
Belgrad där jag träffade en gammal partisanöverste med Titos signerade
porträtt på väggen.
Han berättar också om en internationell radiopejlingstävling som Täby
sändaramatörer ordnade 1990, där en av klubbens medlemmar och en
deltagare från det forna Sovjetunionen kom i samspråk.
- Efter ett tag försvann han till Moskva och plötsligt var de gifta och bodde i
Näsbypark, skrattar han.
- Där ser man vad amatörradion kan ställa till med.

Niclas Kindvall



14 maj 2009

Text och bild: stf redaktionschef Niclas Kindvall

Det 36 meter höga antenntornet möjliggör kontakt med hela världen.

Täby sändaramatörer disponerar 110 kvm skyddsrum under Byängsskolan.



Alf Lindgren, med radioidentiteten SM5IQ, framför tavlan som beskriver klubbens
verksamhet

Transceiver och slutsteg för kortvåg.

Kontakt med antenn och omvärld
Från T&D-web till pdf-fil: SM5IQ



I tidningens pappersupplaga upptas halva första sidan av den bild
av Claes SM0MPV som även återgavs på websidan. Rubrik och text
är något avvikande:

Täby Sändaramatörer talar med hela världen

Från ett skyddsrum under Byängsskolan skickas radiovågor som når ut över hela
jordklotet. För radioamatörerna är internet och mobiltelefoner inte tillräckligt
spännande. Att i bruset fånga upp stationer och etablera kontakt är den stora
tjusningen.

Man kan spänna upp en tråd mellan två träd och nå Stilla Havet. säger Alf
Lindgren som började sända 1939.

Reportage 10-11

På sidorna 10-11 återfinnes närbilden på Claes SM0MPV, här i format
310x225 mm (!), en del andra bilder samt samma text som på webben.

Sammanställt utgivningsdagen (2009-05-14) av Affe / SM5IQ



Frossandet fortsatte 25 maj och 1 juni - hälsofara?

Under våren har de öppna husen varit fester för
tårtmonster. Nyblivna certifikatinnehavare har stått för
tre kvällar, SM0PRY har firat att han fick sin licens för
60 år sedan och 25 maj var det SM5IQ som bjöd på
tårtor med anledning av att han för 70 år sedan erhöll
sitt kungabrev med rätt att i riket innehava och nyttja
amatörradiosändaranläggning.

T.v.: -PRY funderar:
Prinsess eller schwarzwald - eller båda?

Kurt SM0LQI
begrundar här

det faktum
att han nästa dag

ska fylla 70 år. Han
uppvaktades förstås

i förskott!

Den 1 juni slogs rekordet igen.
SM0LQI kom med två 70-årstårtor och stugvärden SA0AUK med två. Det var
fascinerande att se 15 distingerade, mestadels äldre, herrar glömma etikett och blodfett
och hänsynslöst förinta dessa bakverk till sista smulan. En av dem var

SM5IQ, skyldig till text och bild

TSA besökte Spicabåt onsdag 3 juni

Tio TSA:are togs emot av två guider, en fartygschef (Sten Hecker) och en
sändaramatör (Björn SM0R??), och tillbringade drygt 2½ timmar ombord.



TSA besökte Spica T121 3 juni 2009
Först några uppgifter om fartyget. Längd 41.5 m, deplacement 210 ton, maxfart 40
knop, besättning 30 man, bestyckat bl.a. med Bofors 57 mm automatkanon, 6 st. 53
cm trådstyrda torpeder, yt- och luftspaningsradar på X-bandet, eldledningsradar på
Ku-bandet. Tre gasturbinmotorer på sammanlagt över 12000 hk, bränsleförbrukning
cirka 70 l per nautisk mil, vilket översatt till landkrabbespråk betyder att tre svenska
mil kostar ungefär en m³ bränsle.

Ett gäng idealister har med hjälp av sponsorer räddat
den här Spica från att skrotas. Hon tillbringar vintrarna
på Gålö men ligger på somrarna vid Vasavarvet.

Två av dessa idealister, en fartygschef och en
sändaramatör, tog emot tio TSA-medlemmar och blev
inte av med oss förrän efter drygt 2½ timme, inklusive
avslutningskaffet.

Nedan en bild av förskeppet och en bild tagen akterifrån. Fartyget var inte det enda som avtecknade
sig mot himlen, och man får gissa sig till vilka konstruktioner som hör till Spica. Det som ser ut som
en kyrktornstopp med två urtavlor ovanpå kanontornet
är t.ex. toppen av fyrskeppet Finngrundet.



Här kan vi konstatera att man tydligen inte
har tänkt skjuta just nu – mynningsblecket

sitter på. 

Och ibland var det riktigt roligt. 


Så begav vi oss ner i fartygets innandömen via branta trappor och lejdare, över rör, kablar och
knähöga trösklar. Vi besökte både fartygschefens hytt och de menigas logement.

Gott om plats var det ont om överallt. Man
kunde inte mötas i korridorerna utan när-
kontakt av tredje graden. 

T121 är nu klassad som passagerarfartyg
(max. 30 passagerare), detta för att man
ska kunna tjäna lite pengar på en skär-
gårdstur till Gålö eller något sådant, men
man undrar var alla dessa människor ska
förvaras under färden. En riktig civil toalett
har dock installerats för att åtminstone en i
taget ska kunna känna sig som hemma.



Vid vandring i de mörka korridorerna upptäckte man
(förhoppningsvis i tid) ett och annat hål i golvet. Det
här leder till maskinrummet, där det bland annat
fanns många instrument att hålla reda på. 

Vi besökte även stridsledningscentralen, där
man hade tillgång till radarinformation och
möjlighet att kommunicera med alla relevanta
instanser på fartyget. Härifrån avfyrades och
trådstyrdes torpederna, som i allmänhet sköts
i salvor om tre. En torped kunde sänka ett

trupptransportfaartyg med tiotusen man – ett
av de scenarier man arbetade med under det
kalla kriget var ju en massiv invasion över
Östersjön.

Där fanns också radiohytten med en 400 W
sändare 1-30 MHz där hugade amatörer kan
köra 8S8TBS, men man har ont om villiga
operatörer. Ett långt vertikalt spröt går att
avstämma till de flesta frekvenser och funkar
bra även på 80 m. Naturligtvis har man också
VHF. 

Och efter kaffe med dopp i mässen med livlig
diskussion var det bara att tacka och säga
adjö!

Foto: SM0KDG och SM5IQ, hälften var. Text med ev. fel: SM5IQ

Läs mera på

http://www.t121spica.se


