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Besök på Avitec onsdag 10 januari 2007 

Vad handlade det om? Kolla Google om 
du inte deltog: 
    "Swedish Railway Authorities installed 
Avitec's (Bromma) OnBoard Repeaters on 
200 high speed railcars, providing riders and 
operators with seamless cell phone 
coverage." 
    Mobiltelefoni på svenska tåg ger 
stororder till Avitec - - Till sommaren ska 
det bli betydligt bättre mobiltäckning 
ombord på svenska X2000-tåg. Tekniken 
har Banverket och mobiloperatörerna 
beställt gemensamt av Brommaföretaget 
Avitec som genom affären får sin största 
enkilda order någonsin. Den centrala 
komponenten i Avitecs teknik är så 
kallade repeatrar som fångar upp 
mobilnätens signaler utomhus och 
återsänder dem genom så kallade 
"läckande" kablar där de annars inte når 
fram. I det här fallet rör det sig om en 
tågvagn, och Avitec har utvecklat en 
speciellt kompakt repeaterutrustning 
anpassad för just tåg eller andra fordon. 
    Fixar inomhustäckning för 3G - - Ett 
annat växande område för Avitec är 
repeatrar för inomhustäckning med 3G-
nät som genom sina höga frekvenser har 
svårt att nå in i byggnader. Annika 
Söderholm uppger att 3G-repeatrar är en 
stor affär för Avitec i Asien, där 3G-
utbyggnaden hunnit långt. 
    

Text och bild SM5IQ 

 
 
Våra värdar, SM0HP Roffe (t.v.) samt grundaren 
och delägaren Håkan Samuelsson berättade initierat 
och medryckande om verksamheten medan vi 
mumsade på frallor. 

 
 
Över påtåren i baren kunde vi inhämta mera 
kunskap - Håkan (t.v.) och SM0PRY 
 

.  

 



Vid det öppna huset 15 januari 2007 
kunde den uppmärksamma besökaren upptäcka att 
skrot hade förts bort, ännu kvarvarande bananlådor 
med tidskrifter hade arrangerats mera smakfullt, inga 
trästolar var kvar i "kaféet", att stations- och 
datorplatser såg snygga och välstädade ut och att 
borden nu rymmer 7 personer i stället för 5. Ett litet 
antal frivilliga hade jobbat under helgen. 
    Programdiskussionen gav åtskilliga 
programpunkter, vilka kommer att meddelas här när 
datum fastställts. Ett par återfinns redan på 
programsidan. 
    Innan allmänheten strömmade in hade vi besök av 
Leona Jäger-Clarstedt, som bevakar 
civilförsvarets/kommunens intressen i vår lokal och 
som har viss möjlighet att verka även åt andra hållet, 
samt av Lasse Clarstedt som många väl har träffat i 
cfsv-sammanhang. Vår lokal ska ju faktiskt kunna 
användas som kommunens reservledningscentral! 
Inga anmärkningar, tvärtom. 

 
"Inspektörerna" (foto SM5IQ)  

 
 
 

KRIS-07 hemma och på klubben 
   I söndags kväll den 18 februari ställde TSA 
upp i SRA:s övning i krissamband där det gällde 
att bygga upp sambandsnät med regionala 
nätkontroller, för Stockholms del SK0SI i Ösmo, 
och ett rikstäckande HQ, SK0AR på 
Kvarnberget. För TSA blev inte trafiken vad vi 
tänkt oss eftersom nästan alla stationer över hela 
landet i stället valde att försöka checka in på alla 
nätkontroller och dessutom HQ. 
Organisatörerna hade gett ut regler - sådana 
skall följas! 
   Vi som ställde upp för TSA var SM0LQI och 
SM5IQ som enskilda stationer och SK0MT som 
klubbstation. Även SM0VYI försökte men fick 
inte kontakt. 
 
  SK0MT med Åke SM5UH, Janne SA0ANS och Calle SM5BF klarade SK0SI på 80 m SSB men inte 
på 2 m. Vi checkade då in på SK0AR - så skulle man göra - och gick över till 160 m (1845 kHz) med 
avstämd W3DZZ. Där var det ganska tyst och då skickade vi på föreskrivna radiogramformulär ett 
övningsmeddelande "det brinner i martallens topp" följt av ett kryptomeddelande - sådana skall gå 
på telegrafi - där Ullhunden smekte nyckeln. Kortvåg körde vi på 726an, Drakes antennanpassare 
och handpump. 

Text och bild SM5BF 

 
  

Janne beundrar reservkraften och Åkes radiotrafik 



 

Certkursen är slut 
och nu återstår "bara" provet. Lärare, i den 
ordning de uppträtt, har varit IQ, MRS, BF, 
KCR, NEJ, HGS och JCA. På bilden är det 
SM0JCA som leder frågestunden 12 mars.  

Vi önskar eleverna lycka till!  

 

 

Med Axel SM0VIA till Antarktis onsdag 7 mars 
    Det är inte ofta TSA-medlemmar reser till Antarktis ombord på en 
svensk isbrytare och sedan låter de hemmavarande njuta av unika 
bilder och spännande berättelser. Men det var just vad vi fick vara med 
om. För den som inte själv har någon chans att komma så långt 
söderut var detta så nära "live" som möjligt. 
    Axel lotsade oss mellan isberg, albatrosser, sälar och pingviner 
ända till McMurdo-basen och slutade inte förrän 2130, och ändå var 
publiken på alerten hela tiden. I densamma märktes mera ovanliga 
gäster, som SM0KV från Sigtuna och Leona och Lasse från 
kommunen/civilförsvaret.  
     
De här rapporterna från Axel publicerades här på hemsidan inom sex 
timmar efter mottagandet: 
Pdf-dokument 9 december, 33 kB. - Till Buenos Aires m.m.  
Pdf-dokument 16 december, 23 kB. - Punta Arena, Magellans sund. 
Pdf-dokument 22 december, 22 kB. - Bland isbergen. 
Pdf-dokument 27 december, 12 kB. - Framme vid McMurdo-basen. 
Pdf-dokument 2 januari, 15 kB. - Nya Zealand. 

Kartan (detalj från Polarforskningssekretariatet) visar Odens väg till McMurdobasen,  
där man för amerikansk räkning bröt en isränna för att tillåta fartygstransporter till basen 

  

Signalspaning på Lidingö 1940-43 
 

    Magnus Anderberg, tidigare Lidingös IT-chef, berättade 14 mars 
om de år, då den gröna och tillsynes slumrande ön var centrum för 
en intensiv spaningsverksamhet, riktad mot de krigförandes 
radiotrafik, en verksamhet som han utforskat de senaste åren. 
Hans far var i hög grad inblandad men berättade ingenting. 
    Hans berättelse var späckad med så många intressanta detaljer 
att det är omöjligt att referera den på det här utrymmet. Många 
sändaramatörer var inblandade, och åtminstone en av dem, 
SM0PJ, fanns med i den 30-hövdade publiken. Att även andra var 
inblandade framgår av namnen på förläggningarna, t.ex. Möbo och 
Nuckebo. 

Text och bild  SM5IQ 



                Årsmötet avklarat! 
 
Årsmötet den 19 mars klarades av utan stridigheter och 
misstroendeförklaringar - ingen av tjoget närvarande hade väl väntat 
sig något annat heller. Valen utföll enligt valberedningens förslag, 
ansvarsfrihet beviljades, budgetförslaget godkändes etc. Under 
"Övriga frågor" diskuterades som vanligt hur vi ska kunna öka 
medlemsantalet, och vissa åtgärder härvidlag ska vidtas inom ett 
par veckor. - SM0KDG Dag styrde mötet med järnhand, som kanske 
framgår av bilden 
 
            Foto samt något vanvördig text: Affe / SM5IQ 
 
 
 

 
 

 
 

 

10 årsmötesbilder 
från Pekka / SM0YQF 

 
 



 

TSA insyltat i jättejippo! 
    Helgen 24-25 mars ställde 85 ideella föreningar ut i Täby Centrum, Sveriges största!  

 

    Vi hade ett bord med lite prylar och litteratur, 
lappar med kontaktuppgifter att lämna till 
intresserade och skärmar med bilder och stor 
text. Och det fanns människor där också, kortare 
tider en, oftast två. IQ hade 9 timmar på lördag 
och 7 på söndag, och varsitt tretimmarspass 
hade MRS, VYI, YQF, BF. Stannade någon 
besökare mer än tre sekunder vid vårt bord var 
han/hon fast och fick mera information.  
 

Text Affe / SM5IQ, foto (lördag) Börje / SM0KZZ 
 

 
 
 
 
Sex bilder till, nu från Pekka SM0YQF 
 
Besökarna plockade åt sig från det 
dukade bordet, och det fanns alltid en 
eller två jourhavande TSA-are redo att 
berätta.
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SM5IQ:s två hemmagjorda tavlor  
dominerade vår utställning 



 

Nu har vi en riktig kopiator! 

    Nu kan du kopiera de visdomsord som du hittar i vårt 
21 hyllmeters bibliotek! Den kan scanna, printa och faxa. 
Instruktionsbok finns tillgänglig, och förhoppningsvis 
gör någon i ordning en liten snabbinstrux. 
    Det viktigaste tillbehöret är den lilla plåtlådan framför 
kopiatorn. Att detta tillbehör används på rätt sätt är ett 
absolut villkor för att kopiatorservicen ska kunna 
bibehållas. I en därför avsedd springa ska du lägga en 
krona för varje kopia du gör! 

Foto SM5BF 
 

 
Allt var inte bättre förr! När mina gamla lärare hade använt 
en maskin enligt nedan, satt den violetta färgen kvar på deras 
fingrar flera dagar, trots att den var spritlöslig och de satt på 
Gillet (Uppsala) varje kväll - men den kanske drog in mera 
då?    /    SM5IQ 

 

 

TSA ställer ut på huvudbiblioteket! 
    Biblioteket kallar företeelsen "Månadens utställning" och har själv valt TSA som en av 
vårens utställare. En ynnest för oss, med andra ord, inte förunnad så många andra föreningar. 
    "Montern är fylld med amatörradio- och TSA-attribut efter mitt huvud, självsvåldigt med 
andra ord", säger SM0CXK Malte, som - liksom sist det begav sig, i december 1979 - är mannen 
bakom verket.  

 
 

    Strax efter TSA:s födelse - före 1980 - var 
vår klubb "Månadens förening" på 
huvudbiblioteket i Täby. Det var vår 
dåvarande ordförande SM0CXK Malte som 
ordnade utställningen den gången. Och 2007, 
det år TSA fyller 30, upprepar sig historien. I 
maj har vi varit "Månadens förening" och 
Malte gjorde det igen! 
    Biblioteksbesökarna har kunnat få en klar 
bild av vad TSA är och vad TSA gör ifall de 
har stannat till vid den trevliga 
presentationen.  
 

Text och bild: SM5IQ



 

TSA övertog undervisningen i Byängsskolan 
    Torsdag 19 april fick sammanlagt 48 elever under två timmar lära sig allt om 
likström, växelström, frekvenser, MHz, frekvensspektrum, kortvåg, vågutbredning... 
och dessutom fick de vara med om QSO:n på 14 MHz. Affe / IQ och Johan / RGH 
ansvarade för detta, och eleverna, som gick i åttan, var lugna, intresserade och 
frågvisa, precis som i gamla tider. 
    Skolan knorrar ju inte för att vi tnyttjar deras avfallshämtning, att vi drar in smuts i 
vestibul och trappa och att någon ibland besöker deras toaletter, så vi är glada att 
kunna ge något i gengäld. Det gör vi gärna om. 
    "Om" var precis vad vi gjorde det, för den 21 maj tog vi hand om den sista 
tredjedelen av årskursen. Så nu är alla åttor indoktrinerade. De t.o.m. applåderade den 
här gången!  

 
 

TSA ordnade RPO-SM 144 MHz 
och Nationell jakt 3.5 MHz 
på Domarudden 12 maj 2007 

Riktigt själva gjorde vi det inte förstås. Som banläggare lånade vi 
Lars SM0OY från Sollentuna. 
Morgonens 144-jakt gällde Svenskt Mästerskap, eftermiddagens 
3.5-jakt var en nationell tävling, kvaltävling till EM i Polen i höst. 
 

Här hänger Lars upp en tvåmeterssändare 
 i en risig gran tidigt på lördagsmorgonen.  

Det var fem sändare på en banlängd av 5-6 km.  
 

 
Nedan en bild från 3.5 MHz-starten på eftermiddagen, men det såg 
ungefär likadant ut vid förmiddagens 144 MHz-start. I mitten (med 
det vita papperet) Affe SM5IQ, som skickade iväg deltagarna i 
grupper med fem minuters intervall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Det här är Håkan från 
 Stockholms Rävjägare (SRJ). 

 
Svenskt Mästerskap 144 MHz 
 

Totalt: 
1. Bengt Evertsson BRJ (H40), SM4VMU - 1.27.51 
2. Håkan Melin SRJ (H21) - 1.31.40 

Övriga klasser: 
D21: Jitka Záková SRJ - 1.56.54 
H50: Hans Sundgren VRK, SM5SVM - 1.58.05 
H60: Bo Lenander VRK, SM5CJW - 1.40.30 
 
Nationell jakt 3.5 MHz 
 

Totalt: 
1. Håkan Melin SRJ (H21) - 1.02.43 
2. Bengt Evertsson BRJ (H40), SM4VMU - 1.05.34 

Övriga klasser: 
D21: Jitka Záková SRJ - 1.52.58 
H50: Hans Sundgren VRK, SM5SVM - 1.35.14 
H60: Gunnar Svensson SRJ - 1.12.38 

 
 
Medaljer ska ju traditionsenligt delas ut av damer. Bristen 
på dylika var påfallande på arrangörssidan (SM5BF, 
SM0OY, SM0HBV, SM0VYI, SM5IQ), men segrarinnan i 
båda tävlingarnas damklass Jitka från SRJ, fullgjorde 
detta ansvarsfulla uppdrag till medaljörernas belåtenhet.  
 
 
 
De belåtna medaljörerna nedan är det segrande SRJ-laget, 
bestående av P-A Nordwaeger (SM0BGU), Håkan Melin och 
Stockholms Rävjägares kassörGunnar Svensson



 

TSA besökte Sophiahemmet 2007-05-09 
Magnetresonanstomografi 

   
    16 personer tog chansen att få besöka det anrika sjukhuset utan att behöva stå i vårdkö. 
SM0YQF Pekka hade genom sina yrkesmässiga kontakter förmått Magnus Tengvar att ställa 
upp och ge oss både en överblick av sjukhusets historia och resurser och en omfattande kunskap 
om vad magnetresonanstomografi kan åstadkomma. 
    Man arbetar med ett mycket starkt konstant magnetfält, ett betydligt svagare pulserande dito 
och radiovågor (72 MHz). Det starka magnetfältet riktar in en ganska liten men fullt tillräcklig 
del av (i synnerhet väte-)atomerna i kroppen i en och samma riktning, och då de sedan återgår 
till normalläget tar man emot de signaler som uppstår då de avger sin extraenergi. Den som vill 
ha en vetenskapligare förklaring hänvisas till Google!   Komplicerade datorprogram 
åstadkommer sedan en bild av en "skiva" av patienten. 
    Det starka magnetfältet skulle dra en orimlig energi om det skulle åstadkommas på vanligt 
sätt, och kylproblemen skulle bli näst intill omöjliga att lösa. Därför kyler man lindningarna 
med flytande helium, och i de därigenom supraledande (resistansfria) ledningarna fortsätter 
strömmen att cirkulera och behöver bara en obetydlig påspädning. Magnetfältet bibehålls 
dygnet runt, eftersom en avstängning medför svårigheter - vart ska all energi ta vägen? Hur stor 
denna energi är fick vi tyvärr inte reda på. 
    Magnetresonanstomografi kallas ibland slarvigt för magnetröntgen, vilket är helt fel. Det 
förekommer ingen som helst röntgenstrålning - patienten utsätts alltså inte för någon 
joniserande strålning. Magnetkamera eller MRT är gångbara namn. 
    MRT kan skilja på olika typer av mjukdelar i kroppen på ett helt annat sätt än andra 
metoder. MRT "går igenom" benvävnad och avslöjar mjuk vävnad bakom den. Vi såg många 
exempel på detta i form av små hjärntumörer, avdöda delar av knäskålar, krakelerade diskar 
och - på högra bilden ovan - en halvmeterlång cysta i någons ryggkotpelare, skyddad för 
röntgenbaserade försök till insyn. 
    Detta ofullständiga och kanske rentav bitvis felaktiga reportage finns här bara för att ingen 
annan kommit med något bättre (inte med något alls, rättare sagt). Pekka plåtade. 

Affe SM5IQ 

 

Sambandsövning den 21 april 2007  
TSA ställde upp i TCF (Täby Civilförsvarsförening) beredskapsövning den 21 april 2007 som ägde rum i Förenings-
gården, Täby Centrum. Övningsledningen, tillika spelad kommunledning, fanns såväl i Föreningsgården som i 
Kommunalhuset. Övningens syfte var att öva FRG, frivilliga resursgrupper, som förstärkningsresurs vid en extraordinär 
händelse. Det var ett trettiotal deltagare, en handfull TSAare och en handfull övningsledning.  //   Calle SM5BF 

Bilder på nästa sida!



 

TSA fixade civilförsvarets samband 
 

 
T.v. använder Dag/KDG sin handjagare, beskådad och beundrad. 

T.h. har Pekka/YQF just kommit för att avlösa men får genast hoppa in i sin civila yrkesroll  

(Foto SM5BF) 

 

T.v. Johan/SM0RGH representerande TSA och 
Gusten/SA0AUK representerande civilförsvaret 

 
Nedan klämmer Dag/SM0KDG en öl tillsammans med 

Högsta Ledningen medan Calle och Leona 
symboliserar det goda förhållandet mellan de 

inblandade organisationerna. 
 

(Foto SM0YQF)  

 
 

Håkan/SM0OAA satt i andra änden av sambandet (i kommunalhuset), . 
men vi hoppas att han hade det lika trevligt!  



Luftoperativa Radionätet, 
LOPRA, 

onsdag 30 maj 2007 
Försvarsnostalgi! Vi fick höra Kent Håll 
berätta och vi fick se en video (där 
berättelsen började 1906) om detta 60-70-
80-talets kortvågsnät, som hade både 
"hyddor", "villor" och master på många 
håll i Sverige. 
    Bland ett dussin åhörare fanns flera 
"specialister" som i sitt tidigare liv kommit 
i kontakt med (delar av) LOPRA. 
Frågestunden blev lång och informell. 

Föredragshållaren belönades med en bok om 
marinens kustradiostationer 1900-2000. 

 
- Pekka SM0YQF plåtade -  

 

 
 
 
 

 

SM0ZT 60 år som sändaramatör 
    Lennart, vår trogne besökare och radionostalgispecialist, 
tyckte att detta borde firas och trakterade oss rikligt med 
kaffebröd och tårtor måndag 11 juni. Här ses han då 
utminuteringen startade. Eftersom evenemanget kungjorts på 
såväl lokalnät som hemsida blev det inget över för den ädle 
givaren att ha i tisdagens matlåda. 
    Tack för ett trevligt initiativ - gör gärna om det! 

Text och bild: SM5IQ 

 



Tillökning i riggbeståndet 

Vår IC-726:a 
har efter visst strul återkommit från 
Kvarnberget. Här undergår den inspektion av 
SM0YQF Pekka (stående), SM5XR Karl-
Gunnar (pekande) och SM0MPV Classe 
(enface). 

Foto: SM5BF  

 

 
 

  

Ännu mera tillökning (utan strul!) 
 
Vi har fått en verkligt förnämlig gåva av SM0KWH Rolf: två all-mode-transceivrar, den ena 
för 2 m och den andra för 70 cm. 

TACK ROLF! 
 
  
 
 
 
 
 
 

Sammanställt i juli 2008 av Affe / SM5IQ 
© 2008 Täby Sändaramatörer 

 
 


