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TSA i Arboga 2005-09-24 

     "Lars Höök på AerotechTelub bjuder in TSA till besök på AMPA, antennmätplatsen i Arboga. 
Troligen kan vi också titta på ett mätinstrumentmuseum." 
     Så hette det i den inbjudan som kommit alla TSA-medlemmar till del. Det är obegripligt att 
bara sju nappade på erbjudandet, men de övriga får faktiskt skylla sig själva. För det blev en 
fantastisk heldagsupplevelse! Lars Höök hade ordnat så att vi förutom antennmätplatsen också 
kunde titta på ett museum med både niotons radiobussar m/41 och mätinstrument från såväl 40-
talet som senare år. Efter lunch kom överraskningen Robotmuseet - vi visste inte ens att det fanns! 
  
Så här berättar SM0KDG Dag: 

     Antennmäteriet med sin "robotsilo" för mättornet fick en att tänka på det amerikanska 
robotskyddet som åtminstone fanns förr i världen. Det från underjorden upphissbara tornet 
kunde lyfta ett flygplan och t o m en stridsvagn för antennmätning. Vi borde haft med vår 
KT36XA-beam, som snart skall komma i luften, för att få ett riktigt utbredningsdiagram. 
     Robot Missile Museum var en total överraskning för oss. Mycket spännande och även här med 
guider med mycket gedigna kunskaper. Vi fick ta del av robotarnas innersta hemligheter. 
Verkligen intressant att få lite mer teknisk kunskap om "Sidewindern" som jag flugit omkring 
och riktat mot den lede fi under FV-tiden. Flög då J32B (Lansen sport) och behövde aldrig skjuta 
en skarp robot. 
     Fick även se den gamla fina RM6-motorn (utan EBK) i uppskuret skick. Som en extra förmån 
fick jag ett pass i en Viggensimulator med "påklistrat" TV-spel. Det var inte helt lätt att starta och 
leta upp de fiender som instruktören bullade upp. Hade ju aldrig flugit den typen och efter en 15 
sekunders briefing skulle jag försöka begripa mig på sikte och olika vapensystem. Visste ju knappt 
vad jag skulle sikta med. Därför blev det inte något resultat att skryta med. Kul i vilket fall. Prova 
själva om ni far förbi Arboga någon gång. Man tar en liten slant för simulatorturen. 
 
Tyvärr fotoförbud hos AerotechTelub! 

  
Till vänster Lars Höök, som 
hade ordnat det givande 
heldagsprogrammet. 
 
 
 

 Tack vare den gåva varje deltagare fick kan 
vi nu med god precision mäta våra antenner. 
                          Foto SM5IQ  

 
 

 
Alla utom -KDG, som 
tog bilden, uppställda 
utanför Nalles 
restaurang: fr.v. VIA, 
HBV, CXK. Lars Höök, 
YQF, BF, IQ.  

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                       En raritet från kriget. Det är pulsjetmotorn som sitter på "skaftet" baktill. 
                                                                                                                                            Foto SM0KDG 
 
 

 
 Till vänster våra trevliga guider på Robotmuseet, som drivs ideellt, 
har gratis inträde men tar gärna emot en slant i sparbössan och som 
rekommenderas för den som inte var med på TSA-resan. 
                                                                                         Foto SM0KDG 
 
 
 
 

 
 
Den högra bilden visar Dag riktande 
sitt dödliga vapen mot   fi, allt enligt 
hans egen berättelse ovan. 
                  Foto och montage SM5IQ 

 

 

 

Trådlösa nätverk 

Onsdag den 12 oktober berättade SM0VIA Axel i mer än två timmar om trådlösa nätverk, virus, 
spyware och mycket annat. Ett dussin åhörare bidrog till en livlig diskussion och många frågor. 

 



Kortvågsantennen uppe! 

Mitten av september 2005 

 

Det stora lyftet av antennen, som "bara" väger 68 
pund men är rätt otymplig med sina spretande 
element, måste förberedas. 
 
Fredag 16 - jobb 1630-2000. Undre maströret togs 
upp. Injustering av lager. Bilden t.h. 
                              Foto SM0KDG, vem annars? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lördag 17 - jobb 0930-1500, undre maströret ner, 
både undre och övre upp, hopfogade. 

Bild snett upp till vänster: Vid maströrens sam-
manfogning nedsteg Dag från sin högt uppsatta 

position för att kolla att vi gjorde som han ville.                                                        
                                 Foto SM5IQ 

 
 
 
 
Bilder här bredvid: Längst till 
vänster håller Dag på att passa in 
maströren genom hålet i 
durkplåten i och för koppling till 
rotorlådan i våningen under. På 
andra bilden har så skett. Rören 
väger massor av kilo och är inte 
lätta att hantera. Det röda röret är 
en tillfällig hjälpmast. 
        Foto SM5IQ med 10x zoom 

 
 

Söndag 18 Kulingvarning. 
 

Den följande veckan:       
Kabeldragning m.m. 

 



1 oktober 2005  

 
3 år och 3 dagar efter det att vår kortvågsantenn togs ner på vårt gamla QTH kom den i alla fall 
halvvägs upp i antenntornet. Det var kulingvarning utfärdad så där får den hänga tills vinden 
lugnat ner sig. 

 
Halva lördagen arbetade tre tappra män, SM0KDG, SM0HBV och SM0KCR med att montera ihop, 
mäta och justera antennen. Dessutom borrade de hål i några stora stenar (gatukontorets eller 
skolans?) för att få fästpunkter för den linbana, på vilken antennen skulle dras upp. Vid 15-tiden 
ankom efter upprop på Täby-kanalen ytterligare fyra personer. Antennen placerades i 
utgångsläge.  

 

      Linbanans nedre fästpunkt ordnas                  Linorna trasslas ut ur björksnåren 
                                                     Foto SM5IQ                                                                Foto SM5IQ 
 
 



 
               Uppdrag "Uppdragning" 
             Båda bilderna foto SM0PRY  
 
 
Så här såg antennens färd ut från 
ovan. "Linbanan" är förankrad i en 
sten och säkrad i ytterligare en. 
Antennen dras upp av repet som 
går ut i bildens nedre högra hörn, 
och repet i bakänden är till för att 
manuellt kunna avstyra eventuella 
avvikelser orsakade av den kraftiga 
sidvinden. 
 
                                 Foto SM0KDG 

 

 

 

 

 

 
 

   Antennen förankras vid tornet 
                                        Foto SM5IQ 

När lördagens sol gick ner pekade antennen 
mot zenit, väl förankrad i tornet. Den 
riktningen fick den ha tills Dag ansåg att det 
var tillräcklig lugnt för att dra upp den och 
placera den i ett mera konventionellt läge. 



 

4 oktober 2005 

 

 

Det är tisdag 4 oktober. Hela 
Sverige firar Kanelbullens Dag, 
utom några entusiaster i TSA. 

 

     Beamen, som suttit vertikalt 
förankrad längs tornet sedan i 
lördags, är här på väg upp. 
Dagen är vald därför att 
vindprognosen meddelat 1 
m/s, något som inte är så 
vanligt på hösten. 

 

     Det kritiska skedet när 
tyngdpunkten har kommit upp 
till tornkanten och antennen 
ska "stjälpas" i vågrätt läge 
nalkas. Som vanligt är det 
SM0KDG Dag som befinner sig 
överst och leder operationen. 

              Foto SM5IQ 



     Här har antennen intagit rätt 
position. Det är inte ett avbrutet 
element som Dag håller i handen utan 
ett i hast upphissat verktyg för att ta 
bort lite material som behövdes när vi 
hissade upp beamen. (Bilden till höger) 

                       Foto SM5IQ 
  
  
 
 
 
 
 
 

     I samma ärende ger sig Dag ut på en 
utflykt i horisontalplanet - som om det 
inte räckte med att vara 36 meter över 
marken! (Bilden nedan) 

                         Foto SM5IQ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Söndag 9 oktober regnade det på kvällen, vilket inte 
hindrade -KDG att med hjälp av pannlampa slutföra 
arbetet med 50-MHz-beamen, som nu sitter ovanpå 

vår stora antenn. (Lilla bilden ovan) 

 Inne i värmen satt -HBV och kontrollmätte 
antennerna medan en belåten stationschef -KCR 
följde hans förehavanden.  
                                                              Foto SM0KDG 



Premiär-QSO:n, belöningar och tårta 

     Redan vid ankomsten till det öppna huset 10 oktober 2005 märktes att något var på gång. Två 
tårtor och grovdoppa stod framdukade (bild 1). 
     Sedan stationschefen SM0KCR premiärkört de båda beamarna, både på 50 och 14 MHz, tog 
ordförande Calle -BF till orda och talade vackra och välförtjänta ord om alla som på något sätt 
medverkat till projektets lyckliga genomförande. Antenngruppen SM0PRY, SM0HBV och tyvärr 
frånvarande SM0LQI belönades med gåvor och applåder (bild 2). 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sedan var det SM0KDG:s tur. Ingen har ju lagt ner 
så mycket arbete på antennprojektet som han, bestigit tornet så många gånger, känt varje 
vinkeljärn och varje mutter så väl, lett arbetet och gjort de mest halsbrytande abrovinker 36 
meter över stenhällarna. Sedan hans förmåga att lösa praktiska problem prövats (bild 3) stod han 
plötsligt där med ett konstverk av XYL-BF Karin (bild 4, där fotografen SM5IQ ber om ursäkt 
för att lysrörsljuset ändrat konstnärinnans färger på ett sätt som hon nog inte vill kännas vid). 
Kristina, som under de år projektet pågått inte sett så mycket av sin Dag, fick blomstercheckar 
som ett mycket litet plåster på såren. 
    16 personer kunde vi räkna in, och de bjöds som avslutning på en bildkavalkad där utsikter 
från torntoppen varvades med dokumentära bilder av praktiskt taget varje mekanisk detalj i den 
imponerande konstruktionen.  



JOTA blev antennprov i stället 

     År 2004 hörsammade nästan 25 scouter från tre kårer vår kallelse, som gick ut till sju kårer. I 
år, med samma kallelser utsända, blev resultatet noll (0). SM0RGH, SM0CXK och SM5IQ, som 
avsatte tid för ett varmt mottagande, drog sig tillbaka vid 15-tiden, tröstande sig med att det är 
den goda viljan som räknas. 
     KV-beamen testades under väntetiden på olika band och i olika riktningar. Glädjande var 
s9+20 från Oman, varifrån SK0TM ett par minuter senare "bara" fick s9. 
     Om 6-metersbeamen säger SM0KCR, som körde test i torsdags, att den går bättre än hans 
hemmaantenn. Vi duger tydligen. 
 

Antennen uppskjuten - hänger på en tråd! 

Ständige antenntornsklättraren SM0KDG Dag har 
efter fullbordat värv fått abstinensbesvär men 
hittade lyckligtvis en annan antenn som behövde 
omvårdnad, vår sorgligt försummade W3DZZ. 
Tillsammans med dess ägare SM5XR Karl-
Gunnar har i skrivande stund dess ena (och i 
läsande stund troligen även dess andra) ända fått 
en välbehövlig lyftning. 
 
Till höger ses Karl-Gunnar klar för avfyring - 
kunskaperna sedan pojkåren finns som synes 
kvar! 
"Per aspera ad astra" sade redan de gamla 
romarna, vilket är uttytt ungefär "Sikta på 
stjärnorna så träffar du skogsbrynet". 
                                              Foto SM0KDG 
 

P.S. Latinkunnig person säger att det betyder 
"Genom svårigheter mot stjärnorna" och det är ju OK 
-- svårigheterna består här av björkgrenar.  

 

Röjarskiva hos TSA 24 oktober 

”Här röjs för att få 
luft och ljus” sade 
redan Strindberg. 
Vi röjde för att få 
plats med mera 
grejor. 
Det var fritt fram 
för de närvarande 
att ta med sig av det 
utsorterade. Allt 
från bräder till 
oscilloskop hamnade 
hos dem som (trodde 
att de) bättre 
behövde grejorna. 

Fr.v. SM0WAV -  SM5IQ, SM0YQF -  SM0HBV, SM0JCA, SM0KCR -  
SM0HBV, SM5BF. 
                                                                       Foto SM0KDG 



 

   
 LUCIA 2005 

 

Kaffe, lussekusar, glögg av olika styrka och smak, mandel, russin, pepparkakor, levande ljus! 
 
Ett tjog TSA:are kunde gotta sig åt allt detta och så dök Anna (jr op RGH) upp ur mörkret och 
sjöng så vackert för oss! 
 
Och SM5UH bjöd på tårta, med anledning av sitt dagsfärska fembands DXCC: "Ska ni få ett sånt 
här får ni börja i tid. Jag har hållit på i 70 år!" 
      

 

Anna med moder Ludmila (foto IQ), Lucia på scenen (foto XR), en stolt Ullhund (foto IQ) 
 
 
 


