
Våren 2012 hos TSA
Sammanställt från hemsidans ”Aktuellt” av Affe / SM5IQ, juni 2012

Nu är det ännu lättare att hitta till TSA. SM0OTX har designat, låtit tillverka och satt upp de vackra
skyltarna, som SM0KDG plåtade.

Öppet-hus-måndagarna började 9 januari med tårtfest!

Ett stort grattis till Viktor och Björn som legat i hårdträning och avlade certifikatprovet efter halva
kurstiden. Två nya signaler kommer snart i luften. Övriga fyra kursdeltagare kommer säkert att klara
provet med glans när tiden är inne och det ser vi också fram emot.
Viktor passade på att fira genom att bjuda på tårta och tog hjälp med serveringen av sina tre trevliga
döttrar.

Viktors två äldre döttrar hjälpte till med tårtserveringen.
Affe och Vera var äldst och yngst på klubben i måndags.

Text och bild SM0KDG/Dag



Emigranterfarenheter 16 januari

TSA:s egen SM0XKT Arne (även KA9ZPY) gav oss med
hjälp av 80 bilder och i viss mån av XYL Britt-Marie en
föreställning om hur det är att som emigrant komma till
USA och leva och arbeta där i över 40 år. Mycket jobb och
korta semestrar, byta hus och anlägga ny trädgård lite då
och då....

Förra veckan var det nycertifierade Viktor SA0BYA som
bjöd på tårtor, och denna gång var det SA0BXI Björn som
dukade upp hembakade blåbärs- och björnbärspajer. Ett
tjugotal besökare njöt både av denna förplägnad och av
Arnes livfulla framträdande.

Text och bild SM5IQ/Affe

Kinesisk minihandjagare 23 januari!

"Egenheter med UV-3R" hade SM0UCC Kurt satt som rubrik på sitt framförande av denna mycket billiga
apparat (under $50). Det fanns många egenheter.
De åhörare som så önskade kunde i sina USB-minnen få med sig program och filer för UV-3R.

SM0HSW Christer Olsén, ordförande i föreningen "Sveriges Öga och Öra", berättade 13/2 för inte mindre
än 30 åhörare. Han avslöjade många f.d. hemligheter, och det blev en hel del frågor från publiken, som
nu vet allt om illegalister och brevlådor och hur man värvar folk till spionyrket.
Läs gärna mera om föreningen "Sveriges Öga och Öra" här!

Foto SM0KDG, text SM5IQ



Miniatyrsändare 27 februari

Som en uppföljning på det förra föredraget fick vi möta materielförvaltaren i "Sveriges Öga och Öra"
Johan Öhgren, som kom fullastad med prylar och bilder från Acquris. Avlyssnings-, kamera- och
videoutrustning i miniformat visades upp. En kamera som såg ut som en knapp som ingen kunde
misstänka vara annat än just en knapp, mikrofoner som passar för avlyssning genom betongväggar och
tjogtals andra grejor. Allt i miniformat, jämför med tändstickorna på bilden (de är riktiga, innehåller
ingen elektronisk utrustning, tror vi. Eller? Lite konstiga ser de ju ut...).

30 namn i gästboken, det betyder 30+ åhörare.
Text och en bild SM5IQ, en bild SM0KDG

Sportlovsbesökare
Vi brukar göra reklam för att skolungdom ska besöka

oss, men den här gången var det en årskurs 3 i
Byängsskolan som undrade om den fick komma. Och
visst fick den!

Classe -MPV ordnade trots dåliga conds kontakter med
bortresta TSA:are, Nisse SM3MRS i Hälsingland och
Janne SA4ANS och Eva SA4BLY i urskogen mellan
Värmland och Dalarna.

-KDG var med och tog bilden.

Mässfall 12 mars blev fall framåt tack vare inhoppare

Vad som har hänt föredragshållaren är okänt. Hoppas han är oskadd.
1915 började 23 besökare bli oroliga, men då dök SA0BXI Björn upp som pausfågel och berättade om

vad han berättar för andra om amatörradio, och om den kurs för både nya och gamla som börjar hos oss
i april.

Under tiden laddade SM0VIA Axel upp och underhöll oss sedan i drygt 1½ timme med sina
erfarenheter från många vistelser i Antarktis och Arktis. Han berättade om sälar och pingviner, om
flygtransporter och isbrytarfärder. Allt improviserat runt en enda bild, Googles Antarktis-karta. (Röst ur
publiken: "Jag känner inte igen mig på kartan, åt vilket håll är norr?")

Text: SM5IQ



Årsmötet 2012-03-19

Årsmötet förflöt lugnt, alla omvaldes och alla beviljades
ansvarsfrihet av de 20 närvarande medlemmarna.

Ovan föredrar Pekka/SM0YQF styrelseberättelsen,
flankerad av mötesordföranden Nisse/SM0MRS och kassören
Dag/SM0KDG. Ovan t.h. har revisorerna Eva/SA0BLY och
Janne SA0ANS intagit scenen.

Till höger sköter Vera bildväxlingen medan pappa
Viktor/SA0BYA berättar om den praktiska fortsättningskurs
för nya eller måttligt nya amatörer m.fl. som planeras.

Här fanns årsberättelsen som WORD-dokument och som pdf.
Här fanns också det justerade årsmötesprotokollet som pdf.
Men den servicen bjuder vi inte på i den här
vårterminssammanställningen!

Text och bild Affe/SM5IQ. Utlagt 2235 samma kväll

GPS 26 mars

Mikael Lindgren från TopCon berättade om GPS, hur man med hjälp av tre
av de 24 ständigt aktiva satelliterna får fram en någorlunda noggrann
position, hur man med en fjärde satellit gör bestämningen exaktare, hur
man klarar den nödvändiga synkroniseringen mellan satelliternas tid och
mottagarens tid, hur man vid mycket noggranna mätningar (några cm)
kompenserar för vågutbredningsfel i atmosfären.... Resten får du googla
fram själv om du inte var en av de 20 åhörarna!
Det blev lite om "street views" också.

Text och bild SM5IQ / Affe



Elektronrör 2 april med Bengt Grahn, SM0YZI

Bengt har skrivit en bok i detta ämne, utgiven av RSGB, tjuvläs
lite!*) TSA har nu ett exemplar med författarens dedikation. Bengt
berättade om en del avsnitt i boken, ritade kurvor och underhöll
även de 20 åhörarna med en webbaserad film*) om hur man
bygger sitt eget radiorör i källaren, förutsatt att man har
utrustning för det.

Text och bild Affe / SM5IQ

*)
Det var när det här låg på Aktuellt-sidan som vi kunde bjuda på länkarna!

SM0OTX's Collinssamling 23 april

Villiga medhjälpare bar ner hundratals
kilo Collins-apparater och SM0OTX
Gunnar berättade för de 24 åhörarna
om Art Collins, hans liv och verk, och om
de många apparater som lämnat
fabriken i Cedar Rapids, Iowa. Till höger
ser vi honom med en av de äldsta
apparaterna, en ART-13.

Text och bild Affe / SM5IQ Utlagt samma kväll kl. 2145

Mikrokontroller och digitala lösningar på analoga problem 7 maj

Joakim SA0AYU berikade vårt vetande. Då allt
fler funktioner flyttar in i integrerade kretsar
behövs ofta en mikrokontroller som styr allt-
sammans och agerar spindeln i nätet. Joakim
visade hur man kan använda en mikrokontroller
och moderna gratis utvecklingsverktyg för att
lösa ett tämligen analogt problem: att lyssna på
rundradio. Allt funkade utom själva mottaga-
ren, men radio hade vi ju hört förut.

Drygt 25 namn återfanns i gästboken, dock satt några inlåsta på planeringsmöte för vår fieldday.
Text och bild Affe / SM5IQ



Radiodag på Rindö Redutt 26 maj 2012
TSA fieldday med SM0-inslag

Efter ett intensivt, flera månader långt förarbete av SM0OTX Gunnar, SM0KDG Dag och SM0UCC Kurt kom
äntligen pingstaftonen med strålande sol, 20° och friska fläktar från det omgivande havet. Redutten är en
befästning som skulle komplettera Vaxholms kastell och byggdes på 1860-talet. Den ligger några hundra
meter från Rindö färjeläge, som på några minuter nås från Vaxholm. Men denna dag skymdes de gamla
byggnaderna av tält och antenner, som TSA med lite hjälp från några andra klubbar hade satt upp.

Det var mycket som skulle göras i ordning. Repet var inte till för att hålla publiken borta
utan för att hindra att folk ramlade ner i vallgraven.

Antennerna vajade 30 meter över havet och med fri sikt åt nästan alla håll – idealiskt för VHF och UHF

Redan före den officiella öppningstiden kl. 10 var specialsignalen 8S0DAY i luften
från flera stationer och på flera band. Det blev 143 QSO allt som allt.



Classe SM0MPV körde 14 MHz från sitt färgglada tält…

…och SK0MG-gänget körde VHF och UHF från sitt tält

Robban SM0TAE basade över den välbesökta informationen
där diverse nyttig litteratur kunde inhandlas



I reduttens mörka valv hölls välbesökta föredrag om Vaxholms kastell (Torsten Dahlén),
Kustradio (SM0AOM), Agentradio under kalla kriget (SM0HSW) och Radiohistoria (SM5HP)

Ann SM0ZEU (tvåa fr.v.) som kökschef Frisk luft blev det ont om när grillbasen Viktor
tillfredsställde alla materiella behov SA0BYA eldade. Obs det moderiktiga förklädet!

Bakom disken fanns stora lager läsk och lättöl och
ett ”smörgåsbord” med lök, tomat och dressing av
olika sorter för hamburgarna.

Och de gick åt!



TSA-folk kändes
igen även om de
vände ryggen till

SA0AIB Per rättar tipspromenadens svar.
Frågorna kom från ESR, som också hade
skänkt några priser.

Det var inte bara radioamatörer på redutten denna soliga dag. Det beräknade antalet ”vanliga människor ”
uppgick till omkring 250! Detta berodde dels på en intensiv reklamkampanj på hemsidor, i lokal-tidningar, i
en folder spridd i hundratals exemplar och på stora affischer och banderoller (upp till 1 m2), dels på att ett
evenemang på Oscar Fredriksborg hade lockat flera tusen personer till Rindö.

Många lyssnade på föredrag, alla kollade in radiotrafiken, en del provade radiopejlorientering/rävjakt, och
så många vi hann få personlig kontakt med matades med propaganda för vår fantastiska hobby.

XYL SA0AUK Saga verkställde lotteridragningen Andra priset var en provtur i Volvo C30 Electric, som
SM0DHH vann SRS-skänkta IC-T170E SM0WAV med goda Vattenfallskontakter ordnat fram

En liten subskriberad efterfest avslutade dagen för många. Men ett tappert gäng
fortsatte till sena kvällen och även dagen därpå, pingstdagen. Visst är det tur för
oss andra att det finns sådana människor i TSA?

Text SM5IQ Affe, bilder SM0DOU Gunnar (9) och SM5IQ (8) 73!



Sju skrönor, alla med radiovågor i illegalt sammanhang

I måndags 21/5 blev det trångt på klubben. Drygt 25 personer hade samlats
för att lyssna på sanna skrönor framförda av Affe SM5IQ
Affe, en av TSAs grundare, som såg dagens ljus en torsdag för drygt 32800
dagar sedan, har haft amatörradiiolicens i hela 73 år. Detta som info till alla
yngre i klubben.
Trots den aktningsvärda åldern berättade han måleriskt om händelser ur
hans rika liv som specialist inom radioteknikens område.
Affe blev kändis som omslagspojke på veckotidningen Lektyr redan 1951 då
radiospioner skulle pejlas. Aftonbladet "high-jackade" honom året efter för
att med tidningens eget amfibieplan jaga svartsändaren Black Peter (övre
bilden). Trots ett negativt pejlresultat drog AB på stort och påstod att
sändaren låg i Kramforstrakten. Inte ett spår av sanning alltså.
Även SÄPO har nyttjat Affes kompetens men också senare hindrat att ett
utvecklingsprojekt salufördes. - Polismakten tog hans kunskaper i tjänst vid
Norrmalmstorgsdramat 1973 då Clark Olofsson förskansat sig med gisslan i
en bank. Uppdraget blev att fixa en störsändare och förhindra att rånarna
kunde avlyssna polisens verksamhet via radio. Till tack blev Affe bjuden på
stor bankett och förärades Stockholspolisens medalj.
Även försvaret har anlitat Affe i jakt på spionflygare vid norska gränsen i
Värmland.
Även utomlands hade ryktet spritts och han blev t ex inbjuden till ett bergsråd i Helsingfors för att
undersöka varför känslig information läckt ut. Med stor list och kanske en smula tur löstes även detta
fall.
Avslutningsvis överlämnade Affe klubbens första protokoll till nuvarande ordförande Pekka SM0YQF
(nedre bilden).

Text och bild Dag / SM0KDG

Backuppa mera! SA0BKW Stefan Rahn 28 maj

De allra dyrbaraste filerna säkrade på en CD? Hela hårddisken klonad på en extern dito? Synkroniserad
backup i "molnet"? NAS? Backuppa backupen? 2.5"
hårddisk till backup? Vi fick höra mer om detta, och
Stefan (bild till höger) lämnade många tips och
rekommendationer!

Så nu är det bara att göra det där som ibland inte
blir gjort förrän det är för sent.

Som extra krydda serverades "certifikattårta"
av SA0BZM Madeleine och SA0CAG Gunnar (bilden
till vänster visar Madeleine med OM SM0XHJ Johan
och jr op).

Text och bild Affe / SM5IQ

Alf
Text Box
Tyvärr saknas text och bilder från de många onsdagskvällar där SA0BXI Björn och SA0BYA Viktor med hjälp av bl.a. SM0UCC, SM0HGS och SM0MPV körde sin "Praktikkurs" för nycertifierade och mer erfarna sändaramatörer. Man behandlade allt från hur man gör ett anrop och sätter upp en enkel antenn till contestkörning och SDR.



Våravslutning på Kvarnberget 11 juni

SMHI hade utlovat klart väder, 14° och svag vind denna måndagskväll, och det var precis vad det blev.
Trots att UEFA (detta är inte en rysk anropssignal) hade valt att förlägga Sveriges första match i fotbolls-
EM till just denna kväll, samlades ett betydande antal TSA:are på en av de få relativt mast- och kabelfria
ytorna på bergets topp, där bara en markbaserad yagi blandade sig med våra fötter. Den från fieldday på
Rindö redutt kände grillmästaren Viktor serverade hamburgare och en och annan korv, och det fanns
massor av accessoarer att blanda upp dem med. Burkade drycker och TSA-bryggt termoskaffe fanns
förstås också att tillgå.

Och när de materiella behoven tillgodosetts beundrades antennparken och det inre av det hus, som
TSA en gång sålde till Kvarnbergsföreningen för en krona.

Ett stort tack till de ganska få kamrater, som jobbat och slitit, inhandlat och transporterat varor och
tillbehör, och inte minst städat upp efteråt.

Text och bild Affe / SM5IQ

Härmed avslutar jag min på hemsidesnotiser baserade serie ”Kavalkad 2004-2012” (med spridda inslag ända från 2001).
Den kanske kan vara ett litet bidrag till en del av TSA:s historia. Ska det bli någon fortsättning får andra ta vid!

Affe / SM5IQ


