
Våren 2005 

TSA besökte KB 12 januari 2005 

 

Här några av SM0KZZ:s många 
bilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ser vi nästan alla sitta och vänta 
på information. 
Alla utom SM0KZZ som tog bilden, 
SM0ZT som kom 30 sekunder senare 
och XYL-XR som effektivt skyms av 
sin OM.  

     

Här är rollerna ombytta - SM5XR får 
hålla sig i bakgrunden medan XYL 
konverserar vår förträffliga guide. 
Till höger: SM5BF iförd sin 
tänkarmössa försöker få 
deltagarantalet att stämma.  

 

I de djupa källarvalven förvarades 
den s.k. Djävulsbibeln, ett krigsbyte 
från trettioåriga kriget, präntat under 
1200-talet på flera hundra 
åsnepergament i format 50x90 cm. 
Så vandrade vi upp något tiotal 
våningar och betraktade genom 
ljudisolerat glas de flitiga besökarna i 
läsesalarna, som dock inte fick störas 
av fotoblixtar.  

 

En märklig dörr (ja inte den som 
skymtar i vänstra kanten, det ser vi 
ju vart den går....). Det är insidan av 
dörren till tjänsterummet för den 
förste chefen i det KB som byggdes 
1877. Han och hans närmaste man 
tålde inte att se varann, men ibland 
måste de ju tala med varann, och 
telefonen var inte uppfunnen. Vid 
sådana tillfällen fällde chefen 
(Klemming, tycktes på en tavla 
huvudsakligen bestå av vitt hår och 
vitt skägg) ned den som en lucka 
utformade övre dörrspegeln och 
kunde på så sätt få akustisk kontakt 
med underhuggaren utan att behöva 
se honom.  



"Elevens val" i Byängsskolan en succé! 

 
Det började 27 januari med att Affe 
SM5IQ berättade om likström och 
växelström, frekvens, radiovågors 
färd genom rymden och joniserade 
skikt med mera. (Foto SM5XR)  

 
Nästa gång berättade Hans SM0HGS om strömmens färd 
genom ledarna och här åskådliggör han resistans (tror 

jag). (Foto SM5IQ, liksom de följande)  

 
Fjärde lektionen var det SM0HGS 
tur igen. Fyra tjejer kom en kvart i 

förväg och kastade sig över 
datorerna  

 
Hans delade ut lysdioder, motstånd, kondensatorer, 

transistorer (de mörka fläckarna på bordet) och muntlig 
info.  

 
Så mättes och kollades det, trådar 
snoddes ihop enligt schema - målet 
var en grej med växelvis blinkande 

lysdioder  

 
Att löda för första gången i sitt liv kräver koncentration!  



 
Olle SM0KON lär ut rävsaxens hemligheter innan man drar ut i den djupa nysnön för att leta 

upp två dolda sändare 

Kom du direkt hit från en sökmotor och saknar den ljusgula innehållsförteckningen till vänster? Klicka i så fall (inte 
annars!) här: Home 

  

Nils SM0ASW kåserade 19 maj 2005 
om sina äventyr som filmfotograf för UR i Etiopien, Tanzania,Irak, Florida och 
Egypten. 
     Det var kanske lite ovanligt med en torsdag, så tyvärr gick många miste om ett 
verkligt intressant och medryckande kåseri med massor av unika bilder. T.v. Nils 
och hungriga hyenor (Foto SM5IQ), och t.h. filmar han ormar och människor i 

Tanzania.  

 
 

  

 

Brittiskt besök 19 maj 
    G4JVG, Steve, besökte ofta TSA under 
sin långa vistelse i Sverige hösten 1986. 
Steve, som nu avancerat till chefredaktör 
för RadCom, besökte TSA vid lunchtid 
torsdag 19 maj. Tre man från TSA hade 
mött upp, och SM0KDG:s bild visar Steve, 
Calle SM5BF och Affe SM5IQ. 
    Besöket avslutades med lunch. 
    Snart flyttar Steve till Malaysia, och då 
kanske det dröjer mer än 19 år mellan 
hans TSA-besök.   

 
Kom du direkt hit från en sökmotor? Klicka i så fall här: Home 

 



 

Nostalgikväll med SM5IQ 27 april 2005 

 
Ett tjugotal personer genomled under 1 tim 

45 min Affes muntliga memoarer, 
illustrerade via två TV-skärmar med 83 

stillbilder från 1924 och framåt, 13 
ljudsnuttar från 1937 och framåt, och 3 

filminslag. Här nedan några av 
stillbilderna. 

(Bilderna ovan och till höger har Pekka 
tagit)  

 

 
Ett av rören i mottagaren på högra bilden  

 
Kvällens kåsör år 1924  

 
Med likström i väggen men med möjlighet 

att fördubbla ransonerade kWh  

 
Goda antennmöjligheter på KTH:s branta 

tak. 
SM5MU Erik Bergsten (nu SM6DGR) var en 

ovärderlig bekantskap när man ville ha 
publicitet för amatörradion  



 
FRO Gottskärsläger 1947: De allra första 

försöken med rävsaxar  

 
Reportage för Dagens Eko 1948. En man 

gör sig hörd genom att imitera hund i 
bakgrunden  

 
SM5GQ och SM5IQ kör 70 cm Ingmarsö-
Stockholm 1947. SM5-1145 (nu SM7BPB) 

håller gärdsgårdsstören med antennen  

 
Samband i fjällvärlden 1950 (telegrafi på 
kortvåg): kombinerad antennavstämning 

och strumptorkning.  

 
Svartsändaren Black Peter jagas av 

Aftonbladet och SM5IQ  

 
Rävjaktsreklam i TV 1956, mottagen på en 

ELFA byggsats-TV  



 
Sovjetunionens hjälte Ernst Krenkel, signal 
RAEM, hälsar på SM5IQ:s 1st junior op på 

Täby IP 1961  

 

 
På den tiden kammade man in priser här 

och var  
 

En XYL-SM5IQ-idé: FN:s barnår firades 
genom TSA-insatser  

 
SM0YQF Pekka tog de båda sista bilderna   

  
Tillbaka? Stäng då den här sidan! 

Eller kom du direkt hit från en sökmotor? Klicka i så fall här: Home 
Utlagd 2005-04-27 

 
 
 

 



 
 

SM5IQ svarar för den respektlösa texten 
 

  

 

  

 

Temakväll "Griddipmetern" 11 april 2005 
Griddipmetern, som för ett halvsekel sedan var oumbärlig för den byggande sändaramatören, vart 
har den tagit vägen? Det kunde SM0KON Olle inte svara på, men han berättade hur den funkar 
och visade hur man mäter på kretsar och antenner. Ett sextontal åhörare lyssnade, tittade och 
provade. 
  

  

 

 
Kom du direkt hit från en sökmotor och saknar den ljusgula innehållsförteckningen till vänster? Klicka i så fall (inte  

Världsarvets signaler nådde TSA! 
SM0VYI Hans tog emot SAQ i Danderyd 

Efter att utan framgång ha provat med en mindre antenn förvandlade Hans sin tomt till en 
loopantenn med hjälp av 250 m ganska klen ståltråd (!), konverterade 17.2 till 3517.2 kHz, 
petade in det som kom ut från transceivern på datorns ljudkort och fick med hjälp av ett 
gratisprogram fram detta  

 

SAQ:s hemsida 

 



 

 

 

Sambandet 30 juli 
Presenterat här kl 18 samma dag tack vare bilder från Hans SM0VYI. 

Bengt -HBV håller ordning på hästarnas tider medan ett av de vilda djuren försöker 
lägga ett hovsamt krokben för okänd kontrollant ute i terrängen. 

  

 

 

 

Fieldday hos SM0LQI 

 
Fyra deltagare kring dukat bord (foto SM5XR, montage SM5IQ) 
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