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För många av oss ett den moderna tidens diffusa och

lite skrämmande påfund" Något som kan hålla ett va-
kande öga på oss, något som gör nss obehövliga på job-
bet.

Men frarnftirallt något obegripligt, ftirbehållet en€x-
pertdominerad maffia $om ser ut att kunna bli framti-
dens rnaktelit.

De här funderingarna är inte originella. Men lägg
fram dem ftir Stig Sandströrn, ftirträfflig kollega och
redigerare å detta blad, och han skakar på huvudet:

- Så komplicerat är det faktiskt inte. . "
Stickan vet vad han talar om. I hobbyrummet hemma

på Blockvägen har han nämligen på egen hand byggt en
videoterminal.

Att det rör sig i det sand-
strömska hjärnkontoret har de fle-
sta av oss på Norran klart för sig,
och att tankarna inte säilan irrar
kring elektroniska problem är
också uppenbart. Rykten har med
jämna mellanrum berättat om de
mer eller mindre fantastiska hem-
byggen som vuxit fram under drygt
20 år i amatörradiobranschen.

Sedan lästejag ännu mer och ännu
mer. . .

Sedan konstruerade han ett eget
dataminne.

Det låter enkelt och behändigt,
men tog ett halvår och innebar en
oherrans massa s k nitar.

O Minnet gör
rutinjohb

- Men man lär av misstagen!
Och allt går egentligen att lära sig.

Nu fungerar apparaturen per-
fekt. Än så länge rör det sig om
ett, enligt Stig, ganska litet data-
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minne, men det räcker i alla fall för
att han ska kunna programmera in
beskrivningar av den egna statio-
nen och annat smått och eott som
amatörradiokolleger runi om i
världen är intresserade av.

Sånt trycker Stickan -På en tion-
dels sekund in på en bildskärm och
på det tangentbord som också in-
går i,,anläggningen skriver,,han se..
dan ned den mindre rutinrnäbsigiit
informationen

O Hela jorden
På så sätt brevväxlar'han över

hela jorden - både till amatörsän-
dare med vidhängande teleprinter
och sådana som lagt sig till med
bildskärm.

- Har tidigare själv haft en tele-
orinter. men den slamrade så för-
baskat och dessutom luktade det
olja. . .

Med hjälp av antennen - som
kan vridas inifrån hobbyrummet

- tar han in hela världen. Har
kommunicerat med folk i 200 av
jordens cirka 320 länder.

- Man får åtminstone lära sig
en del geografil.Och det handlar
inte bara orn rutinsamtal * det
har hänt att jag brevväxlat i tim-
mar med killar i USA och Austra-
lien. Förr eller senare måste man
träffas. . .

C Nyhetsbyråer.
Men på bildskärmen kan han

* En av fiirutsättningarna fiir Stig Sundströms datoriserade ra-
dioqmatöriserande dr den hiir sntennen - 2I meter hög. ()nder-
verket ör av Jinskt fabrikat.

i [r I-p"nerad
I I Och när rnan konfronteras med
I lmaskinparken blir man lika för-

| | virrad som imponerad.

i lr Där finns etr linjärt slutsteg.

i lr oar finns en hembyggd an-

I ltennavslämningsenhet (fråga inte
| | hur den fungerar. . .)

i lr Oa, finns sändare. motragare

I loch oscilloskop.

lf Oar finns antennomkopplare .

: lr Där finns en oherrans massa

! | andra egenlabricerade underlighe-
I ter, samt ute på gården en antenn
I av vidunderligt format - 2l meter
I hög och försedd med både långa

I och många spröt.
I Fast så långt handlar det ändå

I om. låt vara mycket avancerat,
I men dock konventionellt radioa-
I matöriserande.
I Och egentligen skulle det ha

I stannat vid det.

I - fug lade faktiskt av 1969. . .

'l

lO Problem med r,vggen
I Men.något år senare behagade
I ryggen gå sönder. Ett diskbråck
I blommade ut under cn minnesvärd
lresa till Arjeplog (undertecknad
I hör fortfarande stönen från baksä-

Itet. . .) och efter en massa krånsel
Itvingades Stjckan till två års sjuk-
lskrivnin_g.
i - Och då måste jag ju ha nå-
I gonting att göral'Annars hade jag
I blivit tokig!'
I Så Sandström tog steget in i da-
taåldern.

- Det började med att jag läste i
en engelsk tidskrift om dataminne.
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också ta in de stora nyhetsbyråer-
na,

- Från 18-tiden och 12 timmar
framåt sänder Reuter och AFP för
fullt. Det är faktiskt något annat
än vårt eget TT

Det hela kan i princip drivas hur
långt som helst. Nästa steg skulle
kunna bli att sända bilder.

- Men det har iac inte utrust-
nirtg rför.'DCt'k'rav! f ex b lt $low;
scan.

Nästa projekt är i stället en ut-
vecklins av dataminnet. I fullbor-
dal skiök skd def innehålla fCin
minnen som vart och ett har kapa-
citet för tusen ord - eller rättare
sagt tusen kombinationer av ettor
och nollor. . .

- Att göra kretskortlayouten är
ett enormt jobb. Dels är det petigt,
dels tar det tid.

O Hemdator nästa?
Eftersom ryggen läkt till sig och

Stickan åter fått till heltidsjobb får
intb hobbyn lika stort utrymme.
Men åndå smider han planer på ett
nytt projekt - en hemdatorlEn li-
ten tryckning med pekfingret skul-
le kunna ge fullständiga uppgifter
om den egna villaekonomin och
annat.

- Jag vet åtminstone i princip
hur man gör. . .

Fotnot: Helt unik är inte Stig
Sandströms anläggning - men
nästan. F{ittills har endast en hand-
full svenska radioamatörer tasit
klivet in i dataåldern.

* nqittt projekt ör ett ut-
vidgat dataminne - innelail-
lande fe m o liks minne se nhet et
Stig Sandström demonstrerar
kretskortslayouten till en av
dem.
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