
Hänt hösten 2006 

Sammanställt från TSA:s hemsida av SM5IQ 

 

Sexmetersantennen nedtagen, svårt medtagen 

    SM0KDG Dag har återupptagit sina klättringar i antenntornet. 50MHz-antennen har 
ju tappat ett halvt element då och då, och det var dags att göra en närmare undersökning 
av hur den mådde. Så här rapporterar Dag 2 september: 
    "Nu återstår bara två originalelement och ett av dem verkar dessutom ha en lätt 
böjning ungefär där de andra fått sina utmattningsbrott. Antennen ligger nu nere i 
klubblokalen i väntan på beslut på vad som skall göras."  

 

 

 

6m-antennen uppe! 

SM0KDG Dag lämnar här en rapport 
över sitt och SM0HBV Bengts nu 
lyckligt genomförda reparations-
arbete:  

    Tre element hade vibrerat sönder 
(har saknat vibrationsdämpare) i 
kraftiga vindar på den höga höjden i 
vårt antenntorn. Vi har FÅTT tre nya 
"pinnar" genom vänligt tillmötes-
gående från Vårgårda och vi köpte  
de resterande två av säkerhetsskäl. 
Alla element är nu nya och bommen 
är enda återstående delen från gamla 
antennen. 
    Vibrationsdämpande linor och 
säkerhetswirar finns nu i alla element 
och även i bommen. Vid ett material-
brott kommer inga delar att falla ner. 
    I dag, den 1 okt 2006, monterades 
den modifierade antennen och 
hissades upp i tornet och är nu klar 
för användning. 

Nu sitter 50 MHz-antennen på plats 
ovanför KV-beamen. Observera det röda 
lysröret under övre plattformen - det 
visar att klubblokalen är bemannad! 
(Foto SM0KDG) 

Länk till Vänliga Vårgårda - tack Bengt & c:o! 

 
 
 



Lidingöloppet 2006 

    "Lidingöloppet på lördag 23/9 gick av stapeln under idealiska förhållanden. Idel solsken från 
alla inklusive de tappra löparna. Två TSA-are var med: HGS och undertecknad.  
    Allt gick bra förutom Sollentunarepeatern som strulade till det hela. Det är svårt mitt i stridens 
hetta att komma ihåg att tala tyst och hålla micken långt ifrån munnen. Som det var nu module-
rade vi ofta för kraftigt och det blev mycket svårt att uppfatta vad som sades. Därtill räckte inte 
på östra delen av Lidingö 3 watt ut till en gummipinne. Vanligen brukar det finnas en repeater på 
närmare håll . Nu ställde hus och berg till problem. Jag hamnade i radioskugga för såväl målet 
som S:t Annagården. Det blev ett måste att köra på högeffekt hela tiden. Som tur var hade jag ett 
antal batteripackar i reserv för att kunna vara QRV mellan 9 och 17. 
    När det kändes som mest motigt att över huvud taget få kontakt med målet var jag beredd att 
åka hem. Nu löstes det hela genom att jag vandrade fram och tillbaka längs banan tills målet 
kunde höra mig. Det blev några hundra meter från de två kontrollplatser jag egentligen skulle 
bevaka. Trots allt kul att möta så många glada åskådare och löpare så det blir väl dacapo nästa år 
igen.” 
 

Hans SM0VYI 

 
Bara 15393 kvar ......  

 
Ögonblicksbild (med -HGS) från den mer 

hektiska perioden på loppet ...  

 
 
 

Det hände mycket 2 oktober! 

    21 personer hörde Bengt SM0UGV propagera för Hobbymässan 
under Allhelgonahelgen. Till styrelsemötet 9/10 får vi en rapport från 
ett möte med SSA-representanter. Några "demonstratörer" behövs på 
mässan fredag-söndag! 
    Nytillträdda distriktsledaren för SM0, Gun SM0YDQ, presenterade 
sig och berättade om sitt jobb som länk mellan SSA och klubbarna. 
    Olle SM0KON inledde sin serie om fyra temakvällar med att berätta 
om trådantenner och deras anpassning, speciellt då antennen av 
praktiska skäl egentligen är för kort. Många frågor och ett intensivt 
diskuterande i grupper visade att framställningen gått hem. Mera 
följer 16/10.  

 
DL0 Gun Ahtola 
(snott från SSA:s 

sajt)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Om RAEM Ernst Krenkel 11 oktober 2006 

 
SM5IQ i berättartagen.   Foto SM0PRY  

Lite ljuga pryder tal 

    kan man sätta som rubrik, när TSA:s populäre 
informatör, Affe Lindgren, SM5IQ, i onsdags 
kväll höll föredrag med ljusbilder i klubblokalen 
om den ryske radiolegenden Ernst Krenkel. 
Legend, därför att han blev känd som mannen på 
isflaket, som höll radiokontakt med yttervärlden, 
sedan hans fartyg S/S Tjeljuskin krossats i 
drivisen under ett försök att genomföra 
nordöstpassagen 1934. 
    Affe berättade humoristiskt om Krenkels olika 
arktiska äventyr under slutet av 30-talet, fram till 
att han utnämndes till Sovjetunionens hjälte och 
fick amatörsignalen RAEM, samma signal som 
fartygets radiostation haft. 
    Affe fortsatte sin berättelse med hur Krenkel 
blev amatörradiorörelsens nestor i Ryssland; hur 
rävjakterna utvecklades till en stor sport i 
Sovjetunionen. Han berättade om trevliga 
episoder tillsammans med Krenkel vid EM i 
rävjakt i Stockholm och Vilnius, samt avslutade 
med berättelsen om hur han fick legenden att rita 
av sig själv i familjens gästbok. 
    Tack för trevligt prat om ett intressant ämne, 
som fick ett 25-tal åhörare att sitta moltysta. 

Henning SM0PRY 

    I onsdags den 11 oktober 

    var det dags för en tillbakablick i 
(radio)historien och kring Ernst Krenkel. Trots 
strul med QTC-utgivning m m samlades mer än 
21 amatörer för att lyssna på SM5IQ Affes 
föredrag. 
    Föredraget var mycket väl upplagt och vi fick 
följa Ernst genom livet som radioamatör och 
senare medaljerad hjälte i Sovjetunionen. Affe 
hade både genom egna kontakter med Ernst och 
genom en gedigen grundforskning i litteratur och 
på nätet plockat ut historiska godbitar. Det gällde 
inte bara Ernst. Vi fick även en god inblick i hur 
politiken fungerat i de stora länderna öster om 
oss under 1900-talet. 
    Att få följa denne man som "stack ut hakan" 
och riskerade livet ett flertal gånger i den 
arktiska kylan var fantastiskt spännande. Med 
hjälp av radion lyckades han på förunderligt sätt 
komma tillbaka till civilisationen efter varje 
utmaning. 
    Med Affes berättarteknik med glimten i ögat, 
ömsom skämtsamt ömsom allvarligt och med 
bildmaterial från forna dagar trollbands vi 
åhörare under en och en halv timme. 
    Calle -BF tackade Affe, som visat oss den 
arktiska snön, med en "vit vecka på butelj" och 
stora applåder från auditoriet. 

Dag SM0KDG 

 



 
 
 
 
 

   

  Mats Gustafsson SM4BLL kidnappades ett par dagar före sitt tilltänktaTSA-framträdande 
2006-10-25 av sin arbetsgivare och placerades tillfälligt i Falun. TSA:s katastrofkommitté 
lånade projektor av Dag/KDG, tog emot Mats' PowerPoint-presentation via e-post och 
förberedde en högtalande telefon genom vilken Mats skulle kunna kommentera bilderna från 
hotellrummet. 
  Nu blev det inte så, för en stand-in, Gunnar Allard, ställde välvilligt upp och höll oss 
trollbundna i nära två timmar. Han berättade om RAKEL, som står för "Radiokommuni-
kation för effektiv ledning" och som är ett gemensamt radiosystem för landets skydds- och 
säkerhetsmyndigheter, dvs bl a polis, brandförsvar, ambulans. Flera myndigheter och 
organisationer kan komma att kopplas in allt efter behov.  
RAKEL-systemet arbetar med TETRA-teknik. 

  Hur detta tidsmultiplex-system fungerar med talgrupper, prioriteringar, kryptering etc kan 
den intresserade kanske klara ut på webben. Prova länkarna som finns i den här rutan. 
RAKEL har nu införts i södra Sverige och drar sig norröver. Användarna sägs vara nöjda, 
men journalister, sensationslystna, "svarta bärgningsfirmor" och bovar saknar klartexten, 
och den lär aldrig komma tillbaka. 
  RAKEL är ett komplicerat system. Att även enkla system kan krångla fick vi erfara när det 
var några bilder kvar att visa. Då var laptopens batteri slut, och vi fick övergå till en TSA-
dator, vilken - som ni vet - är placerad bakom duken där bilderna visas. Försök själv klicka på 
rätt ikon när skärmen är svart och någon kommenderar "lite åt höger, neråt, nej för långt, lite 
uppåt, vänster, STOPP, nej tillbaka lite, bra, klicka!". Jodå, det gick, vi fick se alla bilder och 
Gunnar avtackades med applåder och TSA:s specialgåva. 

Text Affe SM5IQ, foto Pekka SM0YQF  

En länk till: krisberedskapsmyndigheten! 

 



Temakvällarna i höst  

Under fyra öppet-hus-kvällar har SM0KON 
inlett diskussioner av några intressanta ämnen. 
Olle har ju bl.a. konstruerat och byggt 
Stockholms Rävjägares nya serie av 
automatiska miniatyrsändare, så det 
övergripande temat blev huvudsakligen QRP, 
80 m CW, 2 m AM, sändare och mottagare, 
pejling. 
      2/10: Trådantenner och deras anpassning.  
     16/10: Batterimatade lågeffekts CW-sändare. 
     30/10: 80 m CW-mottagare.  
     13/11: 2 m CW-mottagare. 
Sista gången beskrev Olle också sina 
vedermödor i södra Frankrike 2001, då han 
blev Europamästare i radiopejlorientering 
(rävjakt) i sin klass. 
Det här blev extra kryddade "öppna hus", men 
det blev ändå gott om tid till fika m m! 
När applåderna tystnat överlämnade Calle 
gåvor för både kropp och själ till 
temakvällarnas initiativtagare och verkställare. 
 

Till höger: Olle demonstrerar rävsax.   
 Foto SM0YQF  

 

Ångströmlaboratoriet lördag 21 oktober kl. 0930 

Strax före ½10 den dimmiga lördagsmorgonen hade vi (20 personer!) infunnit oss i det mäktiga 
komplexets entré, där professor Anders Rydberg, alias SM5BRL, tog emot. Efter långa korridor-
vandringar och hissfärder hamnade vi i ett rum med kaffebröd uppdukat och en automat för varma 
drycker i närheten. 

Anders berättade om en frivillig kurs där 
studenterna matades med lämpliga delar teori, 
radiohistoria och amatörradio, och som resul-
terat i att en och annan tagit amatörcertifikat. 
Till vänster ses han i färd med bildvisning och 
nedan inbegripen i en av många diskussioner 
på ett av de lab som besöktes.  
                              (Forts. på nästa sida) 
 

  
- 



) 
Sedan även den duggregniga takterrassen beskådats tog doktor Nelson Theethayi (t.v.) och professor 
Rajeev Thottappillil över och berättade om modeller för och försök med hur blixturladdningar kan 
påverka bl.a. järnvägens signal- och säkerhetssystem. Till sist kom vi till högspänningssalen, där vi 
kunde beskåda både antikviteter från 1930-talet (en van-de-Graaff-generator) och nyare grejor, som 
t.ex. en strömpulsgenerator för 300 kA och en spänningspulsgenerator för 2 MV med stigtid 1.5 µs. 
Våra värdar avtackades av Calle med Grimeton-böcker, och själva rullade vi gruppvis mot Täby 
efter en väl använd, informativ och trevlig dagsutflykt till Uppsala. 

Text och bild: SM5IQ 

 

ATC - tågsäkerhet - onsdag 22 november 2006 
ATC = Automatic Train Control 

   
 
    Janne SA0ANS dukade upp dator och projektor, började med de gamla romarna men kom 
via handvevade semaforer snabbt in på hur kontrollen av tågtrafiken alltmera automatiseras. 
De 15 åhörarna vet nu nästan allt om de gula plattor, s.k. baliser, som ligger på spåret och har 
en mycket kortvarig dubbelriktad kommunikation med 50 kbit/s på 27 resp. 3 MHz med de 
förbirusande loken. Systemet gör att tåg - efter förvarning i god tid - stannar vid stoppsignal, 
helst med förarens benägna medverkan, men även om föraren har somnat. Tendensen är att 
de yttre, optiska signalerna ersätts med signaler/meddelanden inne i loket. Botniabanan ska 
inte få några optiska signaler alls - passa på att se dem här innan de försvinner!  
    I ordförandens frånvaro (han åkte troligen tåg någonstans i Sverige) avtackade Pekka 
föredragshållaren på sedvanligt sätt. 

Text och bild SM5IQ.       Publicerat 2355 samma kväll 
      Fotnot: Ett franskt lexikon upplyser om att balise = sjömärke, baliser = pricka ut  

 



 
 

Lektionsrummet ljudisoleras 

27 november började certifikatkursen i "radiorummet". 13 november kom det upp en vägg 
med 15 cm gullfiberisolering. En vecka senare blev det en dörr i dörrhålet också. Kurt 
SM0LQI tillverkade "byggsatsen" hemma och det tog inte lång tid att få grejorna på plats. 

    
Foto SM5IQ         T.v. 13/11 och t.h. 20/11 

 
Veckorna före jul målade Janne SA0ANS vägg och dörr, och nu ser de ut som om de alltid 
varit en del av lokalen. Dessutom är ljudisoleringen perfekt - när eleverna i certifikatkursen 
lyssnar till visdomsorden i "radiorummet" störs de inte alls av det högljudda gänget i 
"kaféet"! 

 
 
 
 

Certifikatkursen började 27 november 2006 

    Fem blivande sändaramatörer deltar, representerande Täby, Bromma, Vaxholm och 
Åkersberga. Kursen hålls på måndagskvällar under tolv veckor med avbrott för Lucia, jul och 
nyår. Kursavgiften 500 kr inkluderar SSA:s "kurspaket" och TSA:s medlemsavgift för 2007, 
vilket betyder att TSA faktiskt subventionerar deltagarna med 20 kr - allt för att stärka 
amatörradion! 
    SM5IQ körde det första passet, SM0MRS tog det andra. Nästa pass: 8 januari. 
    Tio minuter före kursstart fick SM0LQI de sista listerna på plats i sitt dörr- och väggbygge, 
som visade sig ge en ypperlig ljudisolering mellan "studiekammaren" och "kaféet  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lucia firades 11 december! 

    
 

Om du inte var en av de 17 personer som fick ta del av det välförsedda 
kaffe-och-glögg-bordet, som Calle/BF hade knåpat ihop, då får du 

faktiskt skylla dig själv! 
     Och då fick du inte heller se och höra Anna, som gjorde en bejublad 
entré för femte året i följd som TSA-Lucia! Anna går nu i fjärde klass i 

Byängsskolan, och har alltså nära till TSA även kommande år. 
 

Text och bild Affe/SM5IQ 

 


