
TSA besökte Pythagoras i Norrtälje
1 september 2004

Tack vare SM0LQI:s kontakter fick vi göra ett rabatterat besök. Reportaget därifrån
har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden, men alla bilder finns kvar, och här är de!

”Motorfabriken Pythagoras, centralt beläget i Norrtälje, finns på Riksantikvarieämbetets lista över de mest
bevaransvärda av våra industriminnen.”

Och man vet sitt värde. Fem år senare, 2009, kostar ett guidat besök för upp till 14 personer
mellan 1000 och 1500 kr, beroende på veckodag och tidpunkt.



De här remtransmissionerna (nedan) fungerar
säkert bäst om skyddsombudet tittar bort

Tändkulemotorn
krävde 15 minuters
uppvärmning innan
den startade, men

sedan insveptes en
stor del av Norrtälje
i en icke helt luktfri

dimma

Bild 2004 och text 2009
Affe SM5IQ



"Ja vad ska jag mera berätta om?" 

Publiken trängdes i vårt kortvågsrum 

Fortsättning med TSA hösten 2004 
Sammanställt i augusti 2008 av SM5IQ 

 

JOTA hos TSA 16 0ktober 2004 

Det kryllade av scouter i klubbstugan!  
5 från Finsta-Rimbo och 17 från Roslags Näsby och Näsbypark. 
SM5IQ var på plats redan 0845 och möblerade om lite - 2m-stationen flyttades 
till datoravdelningen eftersom den och kortvågen skulle köras samtidigt. 
SM0RGH och SM5UH anlände strax efter, den senare inte bara som operatör, 
utan även skänkande extra glans åt föreställningen såsom kårchef emeritus i 
Roslags Näsby (fast det var länge sedan). SM0OAA dök upp senare och 
avlöste en stund på 2 m. 

"Ullhunden" berättade om sitt rika liv som radioamatör, och sedan var det dags 
att sätta igång transceivrarna. 
Det började med en JOTA-
station i Rödeby (Blekinge) 

och sedan hittade vi en 
otroligt pratglad flickscout i 

Falun. Somliga använde 145 MHz till att få en pratstund 
med specialsignalen SC0UT (en nolla i mitten!) och många 
andra via lämpliga repeatrar. Det blev flera kortvågs-
kontakter också, med Grekland och Ryssland och Kuwait 
och till sist med en holländare som gladde alla med en 
något konstgjord men mycket förståelig svenska. 
Somliga av våra gäster tog gärna mikrofonen, andra drog 
sig undan så fort den närmade sig. Precis som vanligt!  

Text och bild SM5IQ       
  

 

 

 

Vi hade tänkt också på  

de materiella behoven  

 

 

 

Johan SM0RGH lärde ut 

 rätt mikrofonteknik 

 

 

 

 



Teknikkursen hösten 2004 

Mest för oceanseglare 

 

25 elever, mest 
oceanseglare, 
deltog i höstens 
teknikkurs. Men 
inte bara andlig 
spis – även 
materiell sådan 
serverades. Kok- 
stek- och 
serverings-
kunniga TSA-
are turades om 

att betjäna eleverna – till 
höger har ordförande Calle 
just stekt en portion gägga.  
Ovan t.h. ser bibliotekarie 
Nisse till att smörgåsbordet 
hålls fullmatat (eller kollar 
han att ingen tar för 
mycket?).  
De 24 sittplatser vi kunde 
erbjuda räckte, eftersom 
några alltid var på jakt efter 
mera att lägga på tallrikarna. 

  

  
Byängsskolan lånade ut en 
lektionssal, och SM0NEJ 
Thomas kunde leda sin 
nittonde (!) certifikatkurs  
 

 
De som klarat sig (nästan alla) fick 

senare en WINLINK-genomgång av 
SM0JCA Erik (lilla bilden t.h.) 

 

 

T.h. ses 23 av eleverna med  
sin lärare i höstsolens sken 
  

 

SM0YQF Pekka tog de flesta 

bilderna, SM5IQ Affe en eller 

annan 



Nytt från tornet hösten 2004 

Rapport lördag 4 september  
 

Till lördag 4 september var det utlyst en 
"fieldday" för uppsättning av 160-
metersantenn, men ingen infann sig – 
lyckligtvis, eftersom det inte fanns trådar 
eller linor eller isolatorer. Däremot kom 
SM0KDG som klättrade och SM0PRY 

som plåtade, så nu sitter undre 
plattformen på plats. Den femarmade 
antennliknande figuren 36 m upp i 
masten är Dag/KDG. 

 

 

Rapport söndag 5 september 

 
Förr aktiv på 36000 ft över marken är Dag nu minst lika  

aktiv på 36 m höjd. SM5IQ plåtade honom med 10x zoom. 

 
 
  Rapport fredag 24 september 
 

I bakgrunden arbetar SM0LQI Kurt, svarvar, borrar, fräser, svetsar. 
Det är en otrolig massa prylar som ska till för att allt ska funka. Kurt 
kan genom sina känningar få tillgång till verktygsmaskiner lite här och 

var. Ibland måste andra 
anlitas, men detaljerna nedan 
t.ex. lär bli varmförzinkade 
gratis.  

-KDG tog de här tre bilderna 

 

 

 

 

Rapport maj 2005 

 
I SM0KDG:s trädgård står en mockup av tornets överdel.  
Här ser vi Bengt SM0HBV och rotormaskineriet, bägge  
än så länge markbaserade.  
Foto SM0KDG  


