
Hänt våren 2006 
Sammanställt från TSA:s hemsida av SM5IQ  

Stockholms Rävjägare, denna sympatiska avart av radioamatörer,  
höll sitt årsmöte i TSA-lokalen 2006-01-25 

  

  

På SRJ:s årsmöte fastslogs datum för mer än 25 tävlingar under året och utpekades arrangörer 
för var och en av dessa bland de femton närvarande. Överst t.h. sitter P-A och spanar ut 
lämpliga offer, t.ex. någon av Gunnar F., Bosse eller Lars. 
Närmast här ovanför ser vi kassören Gunnar S. (som vann 3.5-MHz-tävlingen på EM 1961 i 
Täby), samt Hans och Olle i glatt samspråk. 
Nederst tittar Håkan efter ytterligare ett pris i poängjaktsserien, som om det inte räckte med 
pokalen, och enda närvarande dam, Jitka, hämtar sitt pris.                 (Text och bild: SM5IQ)  

  



 

Ubåtsradio onsdag 8 februari 
Hur klarar ubåtar sina radioförbindelser i 
u-läge? I övervattensläge? Och hur undgår 
de att bli pejlade? Svenska och utländska 
långvågssändare, ferritantenner för mottag-
ning, KV-antenner för snabbsändningar, 
nät av mottagningsstationer för dessa - 
några militära hemligheter avslöjade inte 
Calle SM5BF, men det blev en lärorik och 
trevlig kväll för de uppåt 20 åhörarna, av 
vilka ett par omedelbart ville bli med i TSA. Bilden visar en del av publiken diskuterande under 

fikarasten. 
Foto SM5IQ  

 
 

 

Sportlovs-
öppet hus 
28/2 

SM5IQ Affe 
pekar ut 
RU9WX's 
QTH för 
besökande 12 
elever och tre 
lärare från 
Byängsskolan, 
medan 
SM0RGH 
Johan loggar 
det rysk-
språkiga 
QSO:t och 
hans dotter 
(vår ständiga 
Lucia) Anna 
kontrollerar 
att han stavar 
rätt  

 
 
 

ÅRSMÖTET 13 MARS 

samlade 20 medlemmar och avlöpte lugnt och utan oenighet.  

SM0YQF Pekkas bilder från årsmötet 2006 finns på nästa sida!  



 
 

 
Alla 20 kom inte med på bilderna - vi saknar åtminstone -OAA och -IQ, och så förstås -YQF 
som gömde sig bakom sin kamera. Observera särskilt hur elegant sekr. sprider skriftlig info. 

 



Hur man tar emot Grimetons sändningar 

 

20 mars berättade SM0UCC Kurt om hur han 
på webben hittade en billig konverterbyggsats 
för låga frekvenser, beställde den från USA, 
byggde ihop den och tog emot SAQ på 17.2 
kHz den 19 februari - allt inom tio dagar! Flera 
i TSA har också beställt byggsatsen, och vill du 
veta mera kan du kontakta Kurt på hans ssa.se-
adress. Ett dussin intresserade lyssnade såväl på 
Kurt som på hans inspelning av Grimeton. 
   

 

Vi besökte Stockholm radio, gamla SDJ 26 april 

Foto Pekka SM0YQF 

   
T.v. - Lägg till fotograf och dra ifrån värd så får du deltagarantalet, inte så lysande 

T.h. - Bord för inkommande och avgående sjö-VHF  
 

   
 

T.v. - Härifrån har man kontakt med bl.a. det civila flyget 
T.h. - Jäktad operatris mitt i smeten 

 
 
 



 

CIMI i Enköping den 16-18 maj 

    Just hemkommen från resa i västerled kan jag förse er med foto med kändisar och det tält som 
Försvarets Historiska Telesamlingar ställt i ordning. Till skillnad mot övrig mer eller mindre 
förståelig high tech som naturligtvis måste presenteras av hurtiga försäljare på engelska och 
fullmatade med en oändlig svada med idel bokstavskombinationer var det gröna tältet en oas för 
svenska pojkar över 60. 
    Det märktes på flera pojkar hur de levde upp när de upptäckte någon kär tingest från förr. 
Grimeton-utsändningen väckte också intresse men tyvärr var signalstyrkan alldeles för svag och 
därtill kraftigt störd. Antennen var inte den bästa med en elkabel cirka 10 meter lång på 3 meters 
höjd mellan höga hus. Det gick till nöds att uppfatta litet av utsändningen. Min lösning med 
inkoppling av 4 meter elkabel direkt till ljudkortet fungerade inte alls. Orsaken okänd men det finns 
en rad möjliga förklaringar. För dålig antenn, för dåligt ljudkort i laptopen jag lånat eller helt enkelt 
för svag signal från SAQ. Vi skulle haft med oss en bättre antenn. 
    I sammanfattning en trevlig upplevelse, många intressanta personer att prata med, mycket 
intressant presentation av FROs samarbete med kraftbolagen och uppbyggnaden av ett 
kommunikationspaket som lär fungera även i extrema situationer. 
    Vår käre ordförande fanns överallt och ingenstans. Ständigt på språng. 

Text och bild SM0VYI Hans 

 Herrar -UCC och -BF  i enköpingsk tältmiljö. 

 

Celest navigering onsdag 17 maj 2006 
    Jan Jannersten (85), oceanseglare, gästade oss och satte oss in i 
konsten att navigera utan GPS - på den ena bilden håller han jorden 
(något förminskad) i sin hand och pekar ut longitud och latitud, på den 
andra bilden demonstrerar han en sextant. Dessutom berättade han 
självupplevda skepparhistorier som fick det 15-hövdade auditoriet på 
riktigt gott humör. 
    Några praktiska övningar att ta solhöjden kunde det inte bli, 
huvudsakligen för att det var mulet, 
för att solen hade gått ner och för att 
vi var inomhus. Men vad gjorde det, i 
sällskap med en oceanseglare som var 

minst lika hängiven sin hobby som vi vår?    

   På den övre bilden skymtar Nautical Almanac, som förutom oändliga 
mängder uppgifter om solens och ett sextiotal stjärnors positioner timme 
för timme året runt innehåller detaljerade råd om t.ex. hur man ska bete 
sig om det råkar bli bbarnafödsel ombord 
   
                                                           Text och bild:  Affe  SM5IQ 



 
 

Amatör av förkrigskvalitet vid god vigör 

SM5UH berättade 3 maj 2006 episoder från sina 70 år som sändaramatör och vart personliga kontakter 
kan leda, och om hur sändaramatörer kan hjälpa varann både med praktiska och andra problem. 

 

  

"Ullhunden" framkallar det förflutna för sin inre syn (t.v.) 

och förmedlar här kunskap om cherokee-alfabetet till publiken (t.h.) 

  

   

En månghundraårig indianpilspets är också resultatet av amatörradion. 

Och så kom v.ordf. Pekka med dygdens belöning till vår kåserande grand old man 

 

Text och bild Affe SM5IQ 



 

Besöket hos Avitec onsdag 7 juni 

 

     Det var en riktigt kall kväll när fem 
förväntansfulla TSA:are letade sig fram till 
Avitec. Vi var alla i 25+ åldern och huttrade i 
snålblåsten och duggregnet. Det var ju sagt att vi 
skulle komma i god tid före 19.00. 
     Fyra något yngre killar däremot tyckte kvällen 
skulle bli toppen. De startade grillen en bit ifrån 
Avitecs lokaler och hade bullat upp med en massa 
marinerat kött och rejält med vin.  
     Det mest spännande under vårt besök var 
tjuvlarmet som vi startade av misstag. Frågan var 
hur många vakter som skulle komma rusande. Så 
blev tyvärr inte fallet utan larmet tystnade efter en 
tid och det gjorde vi också. Värden vi väntade på 
visade sig vara i England så det fick bli en visning 
av Avitec via deras hemsida i hemmets varma vrå. 
            TSA:s utsände reporter sm0vyi  

 

 

TSA:s loppmarknad 
17 juni 2006 

    
 Den högsta masten inom synhåll när man 
anlände till hemvärnsförrådet i nordöstra 
Enebyberg, det var soppkökets skorsten. 
Egentligen heter typen Alfa-kök men kallas 
ofta för "Lotta-kök", eftersom det är en lätt 
modell som kan bäras av två lottor. Den här 
typen har finskt ursprung, förklarade Titti, 
som tillredde och serverade ärtsoppa som 
den värsta skolköks-matmamma. Och 
ärtsoppan smakade gott i det varma (27.5°) 
vädret, och även om någon saknade den 
varma punschen så dög det bra med den 
svala saft som serverades. 
 
    Hur bär man sig åt för att få sådan service 
från hemvärnet? Fråga Janne SM0MRQ, 
som står med ena foten i TSA och den andra i 
hemvärnet!  
 
    Janne var också den, som tillsammans med 
Bengt SM0HBV hade organiserat evene-
manget och släpade bord och lådor med 
prylar till gräsmattans skuggigaste hörn.  
 

 
                                   Text och bild  SM5IQ 



 

    Folk strömmade till, och vi 
noterade att de kom åtminstone 
från innerstan, södra förorterna, 
Lidingö och Ekerö, och en 
synnerligen ovetenskaplig och 
slumpmässigt utförd enkät visade 
att de nåtts av informationen via 
SSA-bullen resp. aktivitets-
kalendern på SSA:s hemsida.  
Men varför fanns det nästan inga 
besökare från TSA?  

 

    Kommersen tog fart, och 
kunderna grävde fram små men 
ack så användbara grunkor ur 
lådorna, övervakade av Bengt 
SM0HBV som visste allt om allt, 
nästan. Det såldes även en del 
dyrare saker, men hur mycket 
netto loppmarknaden gav är i 
skrivande stund okänt. Än en 
gång har några få med flitigt 
arbete åstadkommit klirr i TSA-
kassan!  

 



 

    Men visst fanns det möjlighet 
att dra sig undan från det alltmer 
kommersialiserade amatörlivet 
och med en uppäten ärtsopps-
tallrik i handen meditera över att 
Täby Sändaramatörer faktiskt 
har sina goda sidor ibland.  
Här är det Classe SM0MPV som 
gör just detta.  
 

 

 

 

 

 

 
    SM5IQ ber om ursäkt för både 

text och bilder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 


