
Dag SM0KDG – 80 år: Firandet på klubben 
Är det någon som identifierar Ham Spirit och följer Radioamatörernas hederskod så är det 
Dag. Han ställer alltid upp när det gäller klubben eller för att hjälpa någon 
amatörradiokollega. Det gäller verkligen allt. Fixa i klubblokalen, nu senast göra i ordning så 
att den andra projektorn också fungerar så att det går att se en presentation utan att behöva 
kika runt pelarna. Skjutsa personer till och från klubben. Klättra och fixa i torn, master och 
trän, både klubbars och privata. Lista kan göras nästan oändligt lång. 
 
Dag har varit med i klubben nästan från starten. Han har alltid varit mycket aktiv i klubben 
både vad gäller arbete och att se till att det ordnas aktiviteter. Idén med en Field Day på 
Skavlöten, något som snart är en tradition, ligger Dag bakom. Dag är också den ordförande i 
klubben som suttit längst på sin post (1984–92) och lika så kassör (2008–) 
 

           
 
I måndags så kom Dag ner med sin traditionsenliga tårta. Han är den enda som håller 
klubbens gamla tradition, att bjuda på tårta när man fyller år, vid liv. En kort stund efter det 
att Dag kommit till klubben försvann elektriciteten. Allt blev mörkt sånär som stödljuset från 
de ficklampor som Dag långt tidigare monterat på några av pelarna i lokalen samt ljuset från 
vår repeater. Reservkraften från våra batterier fungerar! 
 
Snabbt sattes det ut värmeljus på borden och en riktigt gemytlig stämning skapades. Det 
droppade in fler och fler medlemmar. Tårta fanns men inte någon dryck. Självklart löste sig 
även det. Jörgen SA0JSJ tog med sig ett antal termosar och gick hem, han bor i den delen av 
Täby som inte drabbades av elavbrottet, och bryggde kaffe. Gunnar SM0OTX och Sven-Erik 
SM0WAV åkte iväg och köpte läsk.  
 
Just när Jörgen bryggt färdigt så kom elektriciteten tillbaka. Så vi som var i lokalen väntade 
tills Jörgen kom med kaffet innan vi högg in på Dags tårta. Som ni ser på bilden så kan 
siffrorna tolkas som antingen 08 eller 80, enligt bagarens egen utsaga. Under tiden vi åt så 
delades presenterna ut. 
 



 

     
 
Dag fick blommor, en flaska Champagne och en Chateauneuf-du-pape (han tycker mycket 
om kraftiga röda viner från Frankrike), en YEASU FTM XDR/DE, en inbjudan till vinprovning 
tillsammans med sin fru Christina samt en flaska Levon och en burk Currantly. De två senare 
är öl och till för att ge honom ännu fler smakupplevelser. På den nedre bilden syns, förutom 
Dag och presenterna, Christina (XYL) och hunden Tiny. 
 

 
 
Naturligtvis blev Dag både glad. rörd, överraskad och tacksam. Dag är verkligen en 
person som är så värd att firas ordentligt en sådan här dag, och det gjorde vi. 
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