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Ledaren
Jag har den senaste tiden suttit i flera möten som handlat om
krissamband. Det får inte vara
främmande som radioamatör a�
hjälpa till vid olika krissituationer.
Vi har ha� e� styrelsemöte där vi
bl a diskuterade hemsidan, ev en
ny tävlingsform, e� diplom för
hedersmedlemmar och vi kommer
eventuellt a� ta fram en tröja för
medlemmarna. Vi har planerat a�
ha årsmötet i samband med SSAårsmöte i Täby. Mer information
om tävlingen och en kallelse till
årsmöte kommer på hemsidan.
Jag har få� frågor på om det
blev någon sammanslagning
SCAG och SM-HST. Vi föreslog
en stadgeändring där SM-HST
skulle kunna gå in som en sektion
under SCAG. Det framgår klart
i årsmötesprotokollet från 2006.
Sektion HST skall bildas och en
sektionsledare skall ingå i styrelsen. Sektionsledaren utses inom
sektionen. Då inget namn förelåg
vid årsmötet kunde ingen fysisk
person väljas in.
Vid nästkommande årsmöte
skulle då en person kunna väljas
in som ledamot i SCAG styrelse.
E�er årsmötet 2006 hade SM-HST
e� möte där man bestämde a�
inte ingå som sektion i SCAG och
där står vi fortfarande.

Det förekommer fortfarande
länder som kräver telegrafifärdighet. Post och telestyrelsen
utfärdar inte dessa intyg längre.
SSA har därför få� möjligheten a�
skriva sådana intyg. Det kan vara
bra a� veta vid tillfälliga besök till
länder som kräver telegrafikunskap.
SCAGs uppgi� är a� främja telegrafikonsten – All telegrafi.
SM6CTQ / ordförande

Redaktionellt
Hej!
Vintern har slagt till med full kra�
här i Västerås, lite småkyligt så
man längtar till a� få komma ut i
naturen med QRP-riggen.
Tyvärr är det väldigt tunt med
bidrag till de�a nummer, desto
mera lite mer från föreningen
istället.
Trevlig läsning och väl mö� på
årsmötet önskar NL-redaktionen
73 de SM5KRI
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Nyårsdagens SKD - resultat

Foto: XYL Bri�-Marie.
SKD New Year’s Day 2009
The results are ready. For all who
worked SM7BUA it was a great honour. Mats has the most beautiful hand
keying fist of us all this winter!
SKD this winter was as nice as always. 42 logs have been sent in.
In these logs there are 78 different
call signs from 17 countries.
Of these 42 logs 37 have five or more
received marks. Congratulations!
The over all remark is that the hand
pitch is improving. Great!
1
2
3
4
5

SM7BUA
SM0GOO
SM0AOM
SM5AZS
SM5RN
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4,65
4,61
4,60
4,60
4,52

SM5DXR
LA5FH
SM4SEF
SM3XUD
OH6DC
SM7BVO
SM7LZQ
SM6CLU
SM4OY
SM5OUU
SM5XAX
SM0AIG
SM6BHQ
CT4CH
SM7FDO
SM5CBV/p
SM6CSB
OH7QR
LA7JS
SM0XG
SM5BKK

4,50
4,44
4,41
4,40
4,39
4,37
4,36
4,36
4,35
4,33
4,29
4,23
4,18
4,16
4,15
4,11
4,10
4,06
4,02
4,02
4,02

SM2EKA
SM6BZE
SM4YPG
SM7DDR
SM1CXE
SM6BUV
SM6HDY
SM5BXC
SM7VRJ
SF4J
SM0NFA

4,00
3,98
3,96
3,94
3,93
3,90
3,83
3,81
3,69
3,57
2,98

LZ1PJ
PA1BBO
SL3ZR
SM1TDE
SM7CFF

log ok
log ok
log ok
log ok
log ok

The SKD Winter Comments 2009
KOMMENTARER FRÅN NYÅRSDAGENS SKD 2009 - e� urval
COMMENTARIES FROM THE SKD
ON NEW YEAR’S DAY - a selection
** In their original language **
SM6DHY
Bra konditioner i eter och på operatörer!! Tyvärr ej så aktiv här pga
“olika uppdrag” hi
73 es Go� Ny� År de Leif
LA7JS
Svaga condx här hos mig , och inte så
många Qrv som under midsommarskd. Men skoj är det i alla fall. FB a�
höra så mycket fin “musik” från alla
handpumparna. Bästa 73’s de Kjeld

PA1BBO
Hello and best wishes for 2009. My
station: Kenwood TS-440, G5RV junior, Classic Junker Key. In the evening
of januari 1st, I’ve tried to make some
SKD QSO’s. Only 1 station worked,
and during this QSO it went in the
QRM. But for me, a morse beginner, a
succesfull start of 2009!
73 de Bert
SM7FDO
Genomgående fin CW och
svårbedömt. Var lite tunt med stationer stundtals tycker jag.
73 de Lars-Erik i Aneby
LA5FH
Radiostasjon: IC-765, 100 W. Ant.:
2x10m dipole, up 7 m, flatkabel
feeder. Nøkkel: “Swedish model”
Godt Ny� År, og takk for fine QSOs.
73 de Yngve i Larvik
SM7VRJ
Kul a� vara med, SKD:n är alltid lika
trevligt! Jag körde QRP med min K2:a
och en RA 200 nyckel, 5Wa� till en
windom FD4. 73 de Per-Gunnar
SM5BKK
Stn: Icom 751 och 80w till dipol på
80m. Några noteringar ur min logg:
OH6DC Jari, Telegrafinycklarnas
mästare! Denna gång med Legonyckel! SM0XG Karl, QRP med 5w rigg
i table�ask. SM3DBU Leif, Samma
klara och kalla WX som här. OH6FA
Andreas. SM5OUU Linus, 5w från
FT817. SL3ZR Lars-XUD. SM1CXE
Roland, Trevligt återseende, länge
sedan sist!
73 es gf 2009 de Kurt
SCAG NL no 132 • 5

SM7BUA
Rig: ICOM IC 781, 150 W, Under vissa
QSO PA:SB 220 600W Antenn: G5RV,
Key: trimmad Swedish Key

“handpumpen”- i lugnt tempo. Det
var litet festligt köra Lissabon i SKD
på 10 MHz. 73 o God Fortsä�ning de
Lasse i NKPG

Jag hade bara tillfälle a� vara QRV
under förmiddagen och fram till ca
14.30. Tyckte det var lite glesare med
stationer i år än tidigare, eller var helt
enkelt konditionerna norrut sämre?
För a� försöka nå lite längre norrut
körde jag med PA, kanske hjälpte det
lite. Jag saknade många kända signaler med duktiga cw-operatörer.

SF4J
Körde med min nya IC 7000, 75 wa�.
Ant: dipol, LME nyckel. IC:n gick
verkligen bra på cw. Det är ju trevligt.
Men visst är den en stn för portabelt
bruk. 73 de Lennart i Kumla

För mig har det blivit en lika viktig
tradition a� köra SKD som för andra
a� bränna nyårsraketer. Vi får hjälpas
åt a� hålla cw-grytan kokande! Bifogar som tradition också e� foto från
dagens aktivitet, se ovan.
Har jobbat lite med a� redigera samman e� antal av de cw signaler som
jag kunde spela in vid SKD på nyårsdagen. Inga call finns med, bara lite
olika “handstilar”, som kan vara kul
a� lyssna till. Vet inte om det är av intresse för er a� lyssna till? Det ska bli
kul a� höra vad ni tycker. Ljudfilen är
4 MB 73 de Mats i Ljungby
SM7DDR
Mycket svårt a� bedöma dessa cwproffs. Det blev en trevlig nyårsdag,
var ute med hunden” Hugo” mellan
varven. En skön avkoppling e�er
julhelgen. Önskar alla en god fortsättning på det nya året.
73 de Jan i Tygelsjö
SM5AZS
Lika trevlig tillställning som vanligt!
Bara synd a� man inte kör o�are med
6 • SCAG NL no. 132

SM6CSB
E�er många års slöande körde jag
litet CW med handpump nu idag.
Glädjande nog verkade de flesta
begripa min CW, och mässingspumpen funkade bra.
73 de Harald
SM1TDE
Från Erics blogg: - Nyårsdagen är
synonymt med SKD, Straight Key
Day. Jag fick ihop e� helt CW-QSO
med handpumpen. Tack SM4OY, som
jag hade en trevlig pratstund med på
80m. Det var bra aktivitet av vad jag
kunde höra den korta stund jag lyssnade över bandet.
73 de Eric på Licksarve Farm, To�a.
SM7BVO
Tack för en trevlig dag med handpumpen i högsätet. Det är inte speciellt lä� a� skipa rä�visa bland alla
dessa skickliga hantverkare. Må bäste
man vinna. Lycka till med Handpumpsdagen framöver och e� Go�
Ny� År 73 de Rolf i Huskvarna
SM5XAX
Roligt QSO var det med CT4CH i
Lissabon på 30 meter. Fick e� tips av
SM6CLU a� Bengt låg där. Jag trodde

aldrig a� min bredbandsantenn
funkade på de�a band. Fick svar e�er
första anropet och det gick bra a� läsa
honom. Som alltid är det kul a� köra
CW med handpump på SKD-dagarna, och det har blivit en kul tradition.
I år hade “tävlingen” konkurrans av
det fina vädret, men för min del var
valet inte svårt. 73/88 Ulla i Gryt
SM6BHQ
Conds “oroliga” med stundtals
kra�ig QSB. SM6BUV kördes först
med 579/579 vare�er han försvann
e�er e� par minuter.
Best 73 de Henry i Alingsås
SM0NFA
Som tidigare år mycket svårt a�
avgöra vem som har den bästa “handstilen” då det finns flera parametrar
som man omedvetet tar subjektiv
hänsyn till, som t ex hastighet, tecken
och-eller avstånd m m. De flesta
sänder fullt godkänt. E� tack till alla,
arrangörer och deltagare.
73 de ZTIG
SM7LZQ
Körde med REX-nyckeln, “The Swedish Key”. Rig IC-756 PRO III, ant
G5RV. Trevligt a� få kontakt med en
SKD-station i Bulgarien på 20 meter, LZ1PJ. Många har mycket god
handstil och trivs tydligen med CW
via manuell nyckling liksom jag själv.
Tyvärr blir det ju nästan bara vid
SKD man kör helt manuellt. Väl mö�
igen till sommaren! 73 de Thorbjörn
i JKPG
OH7QR
SKD 2009 Rig: FT-897D 100W Ant:
14+10 MHz - doublet, 3.5 MHz loop.

Nyckel: “The Swedish Key” nr 2289
Tack för SKD “test”. Kul a� höra så
många som körde med “handnyckel”. En fin “handstil” är liksom
musik.Go� Ny� År till er alla de
Erkki
SM1CXE
Verkade vara något mindre antal
deltagare denna gång. Condsen på 80
meter var i alla fall bra. Hörde ingen
SKD på de andra banden. Och hörde
ingen annan av SM1:orna heller.
73 de Roland i Bu�le
SM6CLU
Det blev 20 långa fina QSO, standarden har absolut höjts Alla QSO var
på 80m utom Bengt i Lissabon som
var på 10 MHz. 73 de Lennart
SM0XG
Kul övning, men jobbigt med handpump. Riggen ATS-3B byggd i en
Fishermans Friend-ask, 3W till dipol.
Under sista QSO:et blev jag alldeles
degig i handleden och längtade tillbaka till min gamla vibba!
73 från Karl-Johan i Hägersten!
SM5CBV
Först önskar jag alla en god fortsättning på det nya året och så vidare...
Jag var till en början (mina första
tre QSO) portabel på QTH Vålarö, i
samma lekstuga jag disponerade under SKD midsommaren 2008. (Har tidigare visat den på bild.) Det blev lite
för kallt med -7,2° C och ingen värme
i stugan. Det resulterade i mestadels
korta tecken i kombination med
skallrande tänder. Fick senare därför
låna min broders svärfars arbetsrum
(se bif. bild) och fortsa�e däruti
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med y�erligare några QSO. Kunde
tyvärr sedan inte ägna så mycket tid
till SKD som jag tänkt mig. Huset
innehöll nämligen e� antal personer
som påkallade viss uppmärksamhet.
Fick ihop tot. 11 QSO vilket är lite i
underkant. Men sådan är ibland den
krassa verkligheten!

Bifogar två bilder, varav den ena
föreställer mig i upptinad skepnad
och den andra min portabel-rig och
den gamla Öller-nyckeln som orsakat
mig värk i högerarmen och vidare
upp till örsnibben på samma sida. Så
blir det när man normalt använder
bug vid CW-trafik. Men - det sägs a�
övning ger färdighet, så jag kommer
därför tillbaka vid SKD-dagen under
midsommarhelgen 2009.
Vålarö ligger på N 58gr 43’ 32”,25 E
17gr 16’ 07”,48 dvs JO88PR Rig IC706, 20 m lw med AH-4
Ha det så go�, bästa 73 de Bruno
LZ1PJ
name Ivan Ivanov, QTH Sofia, Bulgaria Rig: TS-850S, ant: GP (7-14-21-28
MHz), 25m UP hand key: RFT (Junkers clone) Hi all SM-hams. This was
my first participation in SKD and not
the last - I hope. I enjoyed it, although
I expected more activity. Unfortunately I have no antennas for 80/30m
8 • SCAG NL no. 132

at the moment, so my participation
was limited to 40/20m only. 40m was
extremely noisy at my side, so possibly I just didn’t hear well. Anyway, it
was fun. I had not touched a straight
key for quite long, so in the beginning
it was not easy to do quality keying
(hi), but soon I was back to rhythm.
As far as I understand the rules, I
give a mark for the other party’s keying, just in the log. A station insisted
on giving this on the air. Please edit
the rules and make this clear. Happy
New Year to everyone.
73 de Ivan, EUCW President
SM6HDY
Bra konditioner i eter och på operatörer!! Tyvärr ej så aktiv här pga
“olika uppdrag” hi 73 es Go� Ny�
År de Leif i Stenungsund
SM4YPG
De�a var andra gången för mig a�
delta under SKD, alltid lika trevligt
a� köra pump. Hade inte så många
qso:n men det var roligt a� springa
lite till och från och delta när en
stund fanns över till SKD.
73 de Lars i Borlänge
OH6DC
Tack för trevliga QSO! Nyckeln var
byggd av Lego-bitar. Roligt a� “leka”
med den i SKD, trots a� handstilen
kanske blev lite barnslig.73 de Jari
Alla resultat och fler kommentarer
finns på SCAG:s hemsida:
h�p://www.scag.se
- redaktionen

Insändare
Tack för NL 131, intressant med
alla nycklar som avhandlades. Ha�
många handpumpar i mina dagar,
men nu till en annan sak. Vi hade i
Stockholm, på den tiden det begav
sig, en radiokomponent-affär som
he�e WASA Radio som jag anlitade
ganska o�a för egenbyggen etc.
Där hade man en dag i skyltfönstret
en amerikansk Wibroplex, Blue Racer
Standard. Visserligen hade jag se�
den i Amerikanska handboken, men
första gången på så nära håll.
Observera de�a var 1947, och den
betingade det övervaldigande priset
48;-, men e�er e� tag blev den min.
Jag har den än idag. Någon gång runt
49 - 50, byggde jag min första el-bug.
Som har följts av flera typer. Så kan
det gå.

Silent Key
Dear QRPer,
Hartmut “Hal”, DJ7ST, passed away
on 9th January a�er falling ill with
leukaemia and fighting it in vain for
over two years.
Hartmut founded the QRP Contest
Community and enriched us QRPers
with its contests and his ideas. We
will miss him, his ideas, and his subtle humour. Our thoughts are with
Hartmut’s family.
Lutz, DL1RNN
Please accept some delays in progressing with logs.
Via SM1TDE Eric

SM7BGB Rolf

Material till NL-redaktionen

Redaktionen tar gärna emot bidrag i form av artiklar, bilder eller annat som
kan vara av intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar.
De flesta filformaten accepteras. Skicka gärna underlag per e-post:
sm5kri@gmail.com Postadress m.m. finns på sidan 2.
Stoppdatum för kommande NL är:
NL 133 sommarutgåva: 18 maj 209
planerat utskick v24
NL 134 höstutgåva:
17 Augusti 2009 planerat utskick V39
Välkommen med ditt bidrag!
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ÅRSMÖTE 2009
Medlemmarna i SCAG kallas härmed till
ordinarie årsmöte.
När:
Var:

Lördag 18 april 2009 kl 10.00, lokal: Stockholm
Täby Park Hotel, i samband med SSA:s årsmöteshelg

DAGORDNING
1. Uppgörande av närvarolista och kollationering av rösträ�.
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman,
som jämte ordföranden justerar protokollet.
3. Godkännande av dagordningen och frågan om årsmötets
stadgeenliga utlysande.
4. Styrelsens verksamhets- och kassaberä�else.
5. Revisonsberä�elsen.
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
7. Val av styrelse.
8. Val av revisor och revisorsuppleant.
9. Val av valberedning.
10. Behandling av styrelsens förslag.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Fastställande av årsavgi�.
13. Nästa årsmöte.
Väl mö� önskar styrelsen
gm Eric - SM1TDE
Sekreterare
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Scandinavian CW Activity Group,
Balansrapport
2008-01-01 till 2008-12-31

Scandinavian CW Activity group,
Resultatrapport
2008-01-01 till 2008-12-31

Tillgångar
Pgiro Sverige
Nordbanken
S:a Tillgångar

Intäkter
Diplomavgi�er
Medlemsavgi�er
S:a Intäkter

Eget Kapital och skulder
Eget kapital
Förutbet medlemsavg
Eget kapital
S:a Eget kapital

19633
34376
54009

-10226
-39899
-50125

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
-909
S:a Eget kapital och skulder -51034
Beräknat resultat

2975

876
16436
17312

Kostnader
Newsle�er
-2928
Kontorsmateriel (kuvert)
-4036
Porto
-4633
Diplomkostnader (plake�er)-1478
Bankkostnader
-627
Internet
-355
SCxAG
-138
Bilersä�ningar
-1360
S:a kostnader
-15555
Resultat före avskr
och finansiella poster
Räntor

1757
1218

Ne�oresultat

2975

REVISIONSBERÄTTELSE
Vid granskning av Scandinavian CW Activity Group (SCAG) räkenskaper
för tiden 20080101 – 20081231 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och
kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och
behållningen på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen
har föreningens värdehandlingar uppvisats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll
finnes enligt min mening icke anledning till anmärkning, varför undertecknad
föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfa�ar.
Västerås 20090206,
Krister Eriksson, SM5KRI
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SCAG verksamhetsberättelse
Newsle�er
Under året utkom fyra utgåvor
av Newsle�er. Vår nye redaktör
SM5KRI har gjort e� jä�ejobb med
NL som verkligen har få� ny� liv.

Verksamhetsberä�else för The
Scandinavian CW Activity
Group 2008.
Styrelse
Ordförande SM6CTQ
Vice ordförande SM0OY
Kassör SM5CCE
Sekreterare SM1TDE
QRP-manager SM5GRD
Redaktör NL: SM5KRI
Medlemmar
Under året har föreningen ha� ca
150 medlemmar från sex olika
länder. SM har störst representation.
Föreningens grundare SM5TK utsågs till vår första hedersmedlem.
Möten
Årsmöte avhölls i samband med
SSA:s dito i Vårgårda den 26 april.
Elva medlemmar var närvarande.
Styrelsen har samverkat via e-post
och telefon.
12 • SCAG NL no. 132

Tyvärr är bidragsmängden till
KRI inte den allra största; hjälp
honom!
Anropssignalerna SCxAG
Under året har ingen av våra signaler aktiverats.
Totalt har det med SCxAG-signalerna körts nästan 24000 QSO
sedan starten i mars 2004. QSLmanager är SM6CTQ.
Tävlingar
Straight key day (SKD) var som
alltid vår populäraste aktivitet och
under årets två aktivitetsdagar
deltog e� hundratal, dock inte alla
med loggar.
SM7BUA vann både på Midsommardagen 2008 och på Nyårsdagen 2009.
Mats har väl förtjänat den nya
SKD-plake�en!
SKD-manager har varit SM0OY.
Diplom
Dipommanager har varit OZ5RM.

Hemsidan
Webmaster har varit SM0OY, som
låtit hemsidan vara under ständig
förändring. Alla rekommenderas
e� besök; bl.a. kan det läsas om
telegrafihistoria, vår förenings
ärevördiga dito samt SKD. Antal
besök under 2008 var c:a 3500.
För The Scandinavian CW Activity Group
SM1TDE
Eric Wennström
Sekreterare

Mer telegrafi från Stockholm!
Följande sker i samma konferensrum (Stockholm) på Täby
Park Hotel den 18/4:
09:00 - 09:50 “FRO - CW”
10:00 - 12:00 SCAG möte
12:10 - 13:00 SMHSC möte
Som ni ser så är det CW som
gäller i e� rum, Lars SM0OY
kommer a� berä�a lite om
CW aktiviteterna som sker
inom FRO.
- SM0OY

Ökad aktivitet på 80
m cw-delen
Som många medlemmar i SCAG
troligen redan har uppmärksammat, pågår det tidvis intensiv
kommunjakt på CW-delen på
80-metersbandet. Mestadels är det
en fröjd a� lyssna på fin telegrafi.
Ibland blir operatörerna kanske
alltför ivriga och sänder i hand (?)
på varandra. Men till slut får alla,
som har tålamod, kontakt med
den rara station de önskar.
Jag tycker a� de�a initiativ från
Linköpings Radioamatörer är värt
stor heder! Jag hoppas a� fler och
fler ansluter sig till denna telegrafibevarande skara. Om ni kör
med handnyckel, vibroplex, kniv,
elbugg eller dator - det är lika
mycket värt. Bara ni kör!
Jakten ger oss också möjligheter
a� prova med mobila antenner,
temporära stationsplatser, provisorisk kra�, oanade störningar
och mycket annat KUL! Jag skulle
tro a� när våren snart är här, då
kommer den mobila och portabla
trafiken öka märkbart.
Väl mö� på 3540 +- några KHz.
Eller varför inte på Top Band? CW
så klart!
Lars SM0OY
SCAG v Ordf
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Information från styrelsen
Möte med styrelsen för SCAG i
Karlsborg 2009-02-04
Närvarande:
Kjell Nerlich SM6CTQ Ordförande,
Lars Nordgren SM0OY Vice ordf
Kjell Edvardsson SM5CCE Kassör
Bild: SM0OY, SM6CTQ, SM5CCE
Dessutom deltog:
Krister Eriksson SM5KRI
Redaktör NL
Nåbar per telefon:
Eric Wennström SM1TDE Sekreterare
1. Ordförande öppnade mötet
2. Diskuterades ”tröja med emblem”.
Förslaget, med en överstruken
mikrofon, rönte ingen entusiasm.
Tröjan bör ha en bild med e� positivt
innehåll, en CW-nyckel i stil med den
som används på våra plake�er och
på hemsidan föreslogs. Kjell och Kjell
skall undersöka möjliga leverantörer
av en sådan. Lars påpekade a� SCAG
används som slangu�ryck för heroin
i ”det stora landet i väster”. Det låter
ju inte särskilt uppmuntrande! Han
har få� e-mail med förfrågan!
3a. Diplom för SKD skickas till alla
som sänt in log. Plake�er utdelas
e�er midsommarens SKD.
4. Hemsidan diskuterades i särskild
ordning mellan Lars och Krister. Krister hade flera goda förslag.
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5. Lars har få� förfrågan om fler QSOparties. Kanske med 2 timmarspass?
Frågan begrundas.
6. Ekonomin är god.
7. SM5TK är föreningens enda hedersmedlem. Han har inte få� något
diplom som bevis på värdigheten.
De�a skall utredas och flera förslag
på framställningssä� ventilerades.
8. Diverse frågor beträffande medlemsregistret avhandlades.
9. Stadgarna ses över beträffande
hedersmedlem. Förslag: Styrelsen
nominerar och årsmötet beslutar.
10 Mötet avslutades
Vid pennan
Kjell Edvardsson, SM5CCE

Vårens telegrafinyckel
På omslaget finns en “Very
early elaborate Canadian ‘Foster’ straight lever key”
This key is labeled: FOSTER,
TORONTO and it appears to
be a very early key made in
the 1850s
- Red

En telegrafinyckel
Den här telegrafinyckeln ser ut som
många andra benchernycklar. Men
den här har en liten historia!

Bob Locher, W9KNI, är konstruktör
och tillverkare av Benchernyckeln.
Han har berä�at a� han blev ägare
till en mekanisk verkstad, och a�
där fanns en otrolig massa små
ståldetaljer som var tillverkade för
något projekt som blev nedlagt. Han
började ti�a på delarna och fundera
på vad dom eventuellt skulle kunna
användas till. Slutet på den processen blev Benchernyckeln. Den blev
mycket populär och finns nu på operatörsbordet i många tusen amatörradiostationer världen över.
Jag hade många radiokontakter med
Bob och vid e� tillfälle berä�ade han
a� han skulle komma till Sverige för
a� försöka intressera någon för a�
sälja nyckeln. Jag erbjöd honom a� bo
hos mig i Mälarhöjden, och han dök
upp på kvällen e�er si� besök hos
ELFA.
Då berä�ade han a� han skulle åka
färja till Helsingfors nästa dag till en
möjlig återförsäljare i Finland., och

sen kom han tillbaka för y�erligare
en na� innan han återvände till USA.
Vi hade mycket a� prata om, ”DX och
sånt”. Som många kanske vet så har
Bob också skrivit en bok om DX-ing,
”The Complete DX`er”. Den innehåller mycken visdom om DX-andets
svåra konst.
Då Bob skulle resa hem erbjöd jag
mig a� skjutsa honom till Arlanda.
Tyvärr var den enda bil som då stod
till förfogande en folkvagnsbubbla
av äldre modell som tillhörde en
av mina söner. Bob är en fullvuxen
person! Både längd och bredd är väl
tilltagna, och jag var lite fundersam
om han verkligen skulle komma in i
passagerarsätet!
Jodå, det gjorde han., och till Arlanda
kom vi också. Som avskedspresent
fick jag den telegrafinyckel som han
demonstrerat i Stockholm och Helsingfors. Sedan dess är det den jag
använder så go� som varje dag. Min
fru Margareta kallar det jag gör för
a� ”klia bugg”!
Den där folkvagnsbubblan ja, den
gav upp andan dagen därpå, när min
son och en svåger var på väg ut till Ingarö. Svårt a� säga om det var resan
till Arlanda som blev för mycket, men
motorn gav upp och bilen hamnade
på bilskroten några dagar senare!
Kjell, SM5CCE
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VERY EARLY CHARLES WILLIAMS
(Boston) CAMELBACK KEY:
This is a fine example of the camelback
keys made by Charles Williams in Boston.
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