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Öva på telegrafin!
Numera finns det många möjligheter
a� öva telegrafi både på banden och
nätet. Jag skriver medvetet öva. En
idro�sman tränar medan en musiker
liksom en telegrafist övar!
I senaste numret av SCAG (138, 2010)
informerade Rune SM5COP om Fabians DJ1YFK hemsida http://lcwo.net/
som har många möjligheter till övning av telegrafi. Du kan öva a� ta
emot enkeltext, kodgrupper, callsigns, eller QTC´s . Du kan själv välja
tempo och e�erhand mata in vad
du tagit emot. Programmet talar om
hur många rä� eller fel du ha�. Helt
interaktivt!
Det finns också statistik på vad andra
användare har få� för resultat. Det
finns även en CW kurs enligt Koch
metoden där tecknen sänds i högre
hastighet medan teckenmellanrummen är längre. Logga in på Fabians
hemsida och registrera dig med användarnamn och inloggnings lösen.
E� annat alternativ är a� lägga in e�
eget WORD dokument som konverteras till telegrafi av Fabians program.
All användning är helt gratis i sann
amatöranda!
Det finns också möjlighet a� lyssna
på CNN´s nyheter konverterade till
telegrafi. Man kan välja mellan två
hastigheter 40 takt med ”snabba
tecken” men längre teckenmellanrum eller i normal 120 takt http://
w4car.org/w/2009/08/listen-to-cnnvia-cw/ Fungerar inte länken sök på
CNN CW så kommer du rä�.

På banden finns det e� otal olika bulletiner som sänds regelbundet. Vi har
den svenska The Swedish High Speed
Club (SMHSC) som sänder en bulletin varje lördag kl 08.30 SNT på 3537
kHz. Man börjar med incheckning
ca 08.00. Innehållet är mycket varierande men o�a av allmänt intresse.
FRO http://www.fro.se/cgi-bin/
fro.pl?id=224 sänder olika övningstexter i varierande hastighet under
alla veckodagarna på 3563 och 7089
kHz. Tyskarna har också e� stort
antal bulletiner och nät på 80 och 40
meters banden. Varje måndag kl 19.00
SNT kan man lyssna till och också
checka in på AGCW´s måndagsnät
(den tyska motsvarigheten till SCAG).
De startar kl 19.00 SNT på 3573 kHz.
Vill man öva olika hastigheter (30-140
takt) finns det möjlighet den första
lördagen i varje månad kl 16.00 SNT
på 7032 kHz. Denna sändning är på
engelska. Senare på lördagen, kl 22.00
SNT, sänder man på tyska. Frekvensen är då 3555 kHz. Som SM0OY nyligen påpekat finns det också franska
telegrafiövningar. Måndagar och
onsdagar kl 20.45 SNT på 3514.5 kHz.
De�a är bara e� litet urval. Den bästa
övningen är a� själv vara aktiv på
banden!
SM7CMY Peter Montnémery
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Reparation av finnpinne
Hur ly�er man en 42 meters
mast på e� enkelt sä� – och
varför? Av Rune SM5COP
Min ”finnpinne” har stå� nu
i över 14 år och ge� mig mycket glädje på banden. Plötsligt kunde jag inte rotera den
längre för kedjan till utväxlingen hoppade av. De�a hände
i november 2009 strax innan
vinterns riktiga antåg. Mycket
funderande och dividerande
har gå� åt under vinterns
lopp men i juni 2010 kände
jag mig mogen a� ta itu med
problemet. Det visade sig a�
ena kuggkransen låg 10 mm
fel i höjdled och det var till
en början osäkert om varför.
Senare fick jag fram a� felet
var förslitning i bo�enlagret av
masten.

Alltså! Jag hoppades a� inget
allvarligt gå� sönder och den
förhoppningen besannades. Då
var det a� ly�a masten stående
så a� jag kunde komma åt
bo�enlagret för reparation och
sä�a in nya kulor.

För a� ly�a masten använde
jag två järnspe� som jag bultade ihop med kra�iga pla�järn.
Därtill använde jag två domkra�er på björkkubbar. Använde även delar av en delad
björkkubbe för a� förankra det
hela e�er ly�et så inget skulle
kunna hända medan jag behövde komma åt bo�enlagret.
Min amatörgranne och vän,
SM5ICW Styrbjörn, hjälpte mig.
Som den minnesgode kanske
kan erinra sig när de�a läses
strax innan vinterns antåg så
var det enormt varmt och torrt i
juni. Vi bestämde oss därför a�
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starta tidigt på morgonen för
a� hinna göra jobbet innan hettan blivit alltför olidlig. Vi hade
tur. Hela jobbet med a� ly�a
masten, rengöra, byta kulor
i lagret, fe�a in och återställa
allt tog högst en och en halv
timme.
Jodå, vi lossade lite på staglinorna även om det kanske
inte hade behövts. Själva ly�et
var bara dryga 5 centimeter.
Nu snurrar masten igen och
jag hoppas a� det skall hålla
många år till.

Nästa nummer av
SCAG NL 140
vårutgåva
Stoppdatum är
25 februari 2011
planerat utskick v12
Etik och Trafikmetoder
för Radioamatören
Man kan tycka a� det inte
borde behövas men den som
är aktiv på amatörradiobanden
och speciellt intresserad av DX
upprörs av den dåliga disciplinen som förekommer. Det är
lä� a� vara anonym när man
stör och därför kommer man
undan.
E� sä� a� försöka stävja de�a
ohyfs är information och vädjan. Under senaste tiden har
en kampanj påbörjats med
stöd av IARU International
Amateur Radio Union och
individuella aktioner. Den uppmärksamme har redan se�
a� på SSA:s hemsida finns en
länk till den svenska versionen
av Etik och Trafikmetoder för
Radioamatören. Läs den och
informera om den på din lokala
klubb!
SCAG NL no 139 • 5

Vinterns telegrafinyckel
Den 4 okt. 2008, hade Södertörns
Radioamatörer / SKØQO, sin
årliga ”Prylmarknad” och platsen
de�a år var Fredrikgymnasiet /
Haninge. Ca. 300 personer kom
på besök, för a� se på allt mellan ”ANTENN OCH JORD” som
bjöds ut till försäljning.

Hos SKØQO fanns då den CWnyckel som SMØAGP / Seth
Myrby skänkt till radioklubben.
När SMØGOO / Olle Hermansson
fick se den, kände han direkt igen
”nyckeln” och kunde berä�a hur
den varit hans arbetsredskap under tiden som telegrafist på M/S
Brasil (se artikel på nästa sida).
Nu var telegraferingsnyckeln till
salu och priset den skulle säljas
för, var sa� till 1000:- SM5CBV /

Bruno Appelgren, var mycket intresserad a� få köpa ”nyckeln” och
villig a� betala utsa� pris. Men…

SMØGOO / Olle Hermansson
menade a� 1000:- var lite för högt
och erbjöd Bruno a� få den för
500:- Pengar och ”nyckel” by�e
ägare och fr.o.m. den 4 okt. 2008,
finns den berömda CW-nyckel hos
SM5CBV. Den kommer a� pryda
sin plats och flitigt användas,
speciellt vid SKD (Straight Key
Day) en tävling där det gäller a�
telegrafera ”snyggt och vackert”
(bedöms av övriga som delt.) med
CW-nyckel eller som den också
brukar kallas…”handpump”.
(Elektronisk nyckel (bugg) är då
inte tillåten.)
73 de Bruno SM5CBV

Foton på din telegrafinyckel!
Redaktionen tar gärna emot fotografier på telegrafinycklar som kan
vara av intresse för NL:s läsare och SCAG:s medlemmar.
Berä�a gärna en kort historia om din nyckel! Skicka gärna underlag
per e-post: sm5kri@gmail.com Postadress m.m. finns på sidan 2
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M/S BRASIL / SJQT
Fartyget byggdes 1943 av AB
Götaverken i Göteborg och sjösa�es den 23 feb. 1943.
Dimensioner:
129 x 17 x 8 m. Dwt 7550 ton.
Maskineri:
2 st. 6-cyl. Götaverkendieslar på
8800 hk.
Fart: 16,0 knop.
Radiostation:
ST300 LV & KV mo�agare. CWnyckel på marmorpla�a.
Passagerare:
I endast 1 kl hy�er, 12 st.
Brasil levererades den 17 sept.
1943 till Rederi AB Nordstjernan
i Stockholm. Fartyget låg tidvis
upplagt eller insa� i linjetrafik tills
andra världskriget upphörde.
Brasil sa�es då in på Sydamerikalinjen till Buenos Aires, Rio
de Janeiro via Antwerpen för
lastkomple�ering och via Las
Palmas för bunkring. Last till
Sydamerika var huvudsakligen
papper och pappersmassa och
på hemresan hudar och kö� från
Argentina, bananer och kaffe från
Santos och Rio. Även på hemresan bunkring i Las Palmas. Vid
årsski�et 1947/48 fick fartyget ny
destination och ny radiotelegrafist
redan vid ankomsten till Göteborg. SMØGOO / Olle Hermans-

son, mönstrade på den 13/12 1947.
Bra radioutrustning i fartyget. Allt
fab. Standard Radio.
Det blev en trevlig kustresa via
Stockholm och längs norrlandskusten med vändpunkt i Kramfors där temp. hade stannat på
-35 ° C och via Kotka i Finland
tillbaka till Göteborg. De flesta
med galoner hade sina äkta
häl�er med. Min kom ombord
med bogserbåt i Skutskär. Vi fick
nämligen inte ligga vid kaj under
helgdagarna. Bogserbåten hade e�
hårt jobb a� hålla isränna öppen
mellan kajen och Brasil.
E�er lastkomple�ering och embarkering av passagerare och en
del ommönstringar avgick Brasil
med destination Valparaiso i Chile
via Antwerpen förbi Azorerna,
Curacao för bunkring, genom
Panamakanalen och söderut till
hamnar i alla mellanliggande
länder. I Chile var det högsommar! Casinot i Vina del Mar tog
gärna emot våra allmosor. Man
kunde t.o.m. spela med bussbiljetten som insats. Ingen av oss tre
som besökte kasinot tog den
chansen! Hemresan med last av
chilesaltpeter och frukt gick utan
några problem.
Jag Olle / SMØGOO mönstrade av
i Göteborg den 13 april 1948.
Forts på sidan 11
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Notiser om telegrafi i korthet
Samuel Morse, the father of the
morse code (and our telegraphy
for ever) lived between 1791 and
1872. And because 220 years of his
born (2011) and 140 years of his
death (2012) are near, I suggest
to all cw clubs – members of the
EUCWA
– lets move one big action how
denote this rounds numbers of
this historical years ...
Furthermore I suggest for this two
famous anniversaries separable
two awards for working only
cw and only for Clubs members
which are EUCWA members ...
Lets move, lets form one for this
action team and lets make anything great – 2011 and 2012 y are
near ...
CWFE
CTC chairman/CTC ECM
Den – 9A3FO
Results for the Swiss HTC QRP
Sprint for 2010 (conducted in September 2010).
The top three scores were from:
HB9DST, Paul (174 points)
PA7UL, Paul (172 points)
OK2BWJ, Petr (128 points)
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These three receive the official
HTC Anniversary coffee mug as
a prize. In total there were 28 logs
submi�ed from roughly a dozen
countries. This is becoming a truly
international CW contest.
Thanks to everyone for their participation and support. We look
forward to seeing you in 2011 at
the Swiss HTC QRP Sprint.
73 Paul HB9DST
EUCW Communications Manager
for the Helvetia Telegraphy Club
HB9HTC
NAQCC
October Sprint
The second NAQCC European
sprint saw 18 logs submi�ed - a
significant increase since last time!
EV6DX won with 352 points, followed by UU7JF with 171 points
and OZ8A with 168 points.
November Sprint
Unfortunately, participation was
significantly down on last month’s
sprint. Despite only four entries,
compared with last month’s 19,
the results was very close and all
participants scored very highly.
PA7PYR came first with 100
points, followed by RW3AI with
96 points, UU7JF with 78 points
and EV6DX with 48 points.
website: www.naqcc-eu.org

Utdrag ur senaste EUCW bulletinen, nr 3/2010
Det som är inaktuellt i tid är
inte medtaget i denna spalt av
utrymmesskäl. / red
EUCW Fraternizing QSO Party
2010
Results of the EUCW Fraternizing
QSO Party 2010:
A - Members QRP
Place Callsign Score Club
1. RW3AI
24 RU-QRP
B - Members Low Power
Place Callsign Score Club
1. IK2RMZ
1296 AGCW
2. DL2FCA
798 AGCW
3. OH7QR
620 AGCW
Next EUCW FP which will take
place May 7-8, 2011. Please mark
it in your calendar, promote the
party in your club and join us
again.
73 Joe DK7VW
Contest calendar -Dec 2010
QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint (QRP ARCI)
19.12.2010 2000-2359 UTC
h�p://www.qrparci.org/content/
view/8108/118/
9th HST World Championship
2011

will take place in October 2011, in
Bielefeld, Germany. Futher details
are expected from DARC and will
be published in the next bulletin.
New EUCW member
Since there were no objections
received, - ATCC - Amateur Tosno
Contest Club
h�p://www.atcclub.narod.ru/
index.html is our latest member
club.
I am proud to note we have 3 new
members accepted this year: Marconi club, Essex CWC, and ATCC.
73, Ivan LZ1PJ
ON5ME-EUCW 160m contest
sponsored by the French EUCW
Society, the Union Française des
Telegraphistes, UFT. As the 1st
of January 2011 happens while
the first weekend , the contest is
postponed this year to the second;
so the dates and time are for 2011 :
Saturday January 8th from 20h00
to 23h00 utc and Sunday 9th, from
0400 to 07h00 UTC.
The rules are the same as they
were in the previous events.
This year we welcome the Italian
Marconista Society. It had been
included in the multiplier list.

9th HST World Championship
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Köp vår unika T-shirt!
Nu kan du köpa SCAG:s vackra Tshirt av kassören! Betalning genom
a� sä�a in 150 kr på vårt plusgiro 83
61 33-9 Glöm inte a� skriva vem du
är (anropssignal) och önskad storlek!
Tröjan kommer med posten inom
några dagar. I priset ingår frakt (SM).
För övriga DXCC tag gärna kontakt
med kassören för pris.
Bild på tröjan finns på vår hemsida.

SCAG

Redaktionellt
Vintern är här, kyligt, isskrapa, motorvärmare, behöver byta bilba�eri
snart, rejält påklädd när man är ute.
Vi får hoppas det inte dröjer länge
innan våren kommer åter!
NL är beroende av bidrag, denna
gång fick jag gjort tolv sidor, men jag
hade gärna se� fyra till, men inkorgen med bidrag är nu tom. Hjälp till
med mer bidrag! Glöm inte heller
medlemsavgi�en för nästa år!
Vi hörs igen i vår med e� ny� nummer av NL!

73 de SM5KRI

Färg: blå
Storlekar: XL och XXL
Pris: 150 kr (SM)

SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi
SCAG skall verka för ett gott uppförande och god trafikkultur på
amatörradiobanden.
SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra telegrafifärdigheten hos radioamatörer.
SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få
goda internationella relationer.
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Forts från sidan 7
På Brasils senare resa, som gick
till Buenos Aires/Rio, gick Brasil
på hemvägen på en mina strax
norr om Hanstholm i mycket hårt
väder. Maskinrummet var intakt
och kaptenen beslöt a� sä�a full
fart mot Göteborg. Ombord fanns
60 personer, besä�ning och passagerare. Bogserbåtar mö�e vid
Vinga. Fartyget gick in i docka och
man kunde konstatera svåra bottenskador och e� hål på 2 x 6 m.
Fartyget reparerades i Göteborg.

I augusti 1968 kantrade Brasil när
hon låg i Finnbodas torrdocka och
såldes 1971 till Carnival Shipping
i Panama för 265.000 USD.
Slutet för Brasil blev upphuggning
i Taiwan år 1976, men hon hade
ju hunnit med a� frakta många
ton kaffe, bananer, chilesaltpeter
till Sverige och avlämnat många
ton papper / pappersmassa och
e� antal Volvobilar i Sydamerika.
– Nu vet vi vad den fina CW-nyckeln SKØQO fick som gåva av
SMØAGP / Seth Myrby varit med
om! TACK!
73 de Olle/GOO+@

Hej!
Ti�a på det här!
h�p://www.qrz.com/db/sv2kbs
73 de Kjell, SM5CCE

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 140 vårutgåva:
25 februari 2011
Välkommen med ditt bidrag!

planerat utskick v24
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Practicing telegraphy
Repair of an antenna tower by SM5COP
A Telegraph key by SM5CBV
Notices of telegraphy in brief

SKD - SSC
SNART är det ny� år! Uj uj så fort det går.
SKD kommer på nyårsdagen - som vanligt.
Jag hoppas a� både ni och jag kommer vara med.
SSC, dvs SCAG Sprint Cup följer i februari, den sista måndagen
i månaden. Reglerna finns redan nu, litet i skymundan, under
länken “Rules SCAG Sprint Cup” i spalten till vänster på vår
hemsida www.scag.se Lika så reglerna för SKD.
Läs reglerna, ta fram pumpen och var med!
Sänd logg + kommentarer till:
Please send your log and comments to:

scag@scag.se
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