
CW-bullen 5 mars 2022 
 
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
 
= =  
Imorgon är det åter dags för klassikern Vasaloppet. En skidtävling med anor, det första loppet 
anordnades år 1922. Det borde alltså vara det hundrade loppet i år men genom åren har tre 
lopp ställts sin av olika orsaker.  
 
Ett namn på en vinnare som verkligen etsat sig fast i minnet är Janne Stefansson. Han har 
vunnit sju Vasalopp, endast slagen av Sixten Jernberg som vunnit nio lopp. Janne vann sitt 
första lopp år 1962. 
 
Hans taktik var enligt honom själv rätt enkel, inga krusiduller, kör full fart från början. Häng 
av så många som möjligt redan i första backen!  
 
Janne berättar att han dock en gång sparade rycket till Evertsberg. Därefter var det sedan 
ospårat ända fram till målet i Mora. Vilken hårding. Ingen av dagens fantomer skulle väl ge 
sig av i ospårad terräng längre.  
 
Janne Stefansson lever fortfarande, är 86 år och åker skidor. 
 
Bullen tänker därför att man kanske skulle börja satsa på Vasaloppet, det verkar ge en lång  
livslinje hi 
 
Under tidigt 70-tal var det några som försökte sig på att köra ham radio medan de åkte i 
fädrens spår. Timo SM5CVH var väl en av dem vill jag minnas, han hade en tung 
radioutrustning på ryggen som fungerade sisådär. 
 
Imorgon lyssnar vi som vanligt efter 7S4VL som SK4KO brukar aktivera på 80m under 
Vasaloppssöndagen.  
 
= =  
 
Det går inte att bortse från det faktum att kriget i Ukraina påverkar det mesta just nu. För vår 
del, även om det hörs några Ukrainare på banden så är det enligt presidenten förbjudet att 
sända för alla hams i landet. Och IARU Region 1 vädjar nu till oss att inte rapportera 
Ukrainska stationer på cluster eller sociala medier då det kan leda till att deras liv riskeras.  
 
De så kallade hackspettarna d v s over the horizon radars hörs smattra mest hela tiden på 

kortvågen. Av någon underlig anledning så befinner de sig ofta på ham-banden vilket är 

något förbryllande. Men det kanske är mindre störningar där så det går lättare att ta emot 

ekon, vem vet.  

 
Och på DX-clustret har det under veckan florerat många meddelanden med koppling till 

kriget, inte minst har herr Putin fått sin beskärda del av glåporden. Vi noterar dock att de 

flesta sysops nu verkar ha lagt in filter så att dessa meddelanden inte ska visas. De skapar 

bara ännu mer fientlighet på detta forum.  

 



Som sagt, Bullen känner sig för sin del illa berörd av det meningslösa kriget, må det ta slut så 
snart som möjligt. 
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Förmodar att fler än dagens bulle-op fått den årliga räkningen från PTS. I räkningen anges att 
vi betalar årsavgift enligt radioutrustningslagen om 11 riksdaler. Dessutom en avgift enligt  
lagen om elektronisk kommunikation på 312 riksdaler.  
 
Vad de 11 kronorna för utrustningen står för har Bullen inte koll på, men de betalas gladeligen 
hi 
 
Radio är kul, alltså får det kosta lite tänker Bullen, dessutom beläggs vi inte med kostnader 
för moms som många andra nöjen gör! 
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Avslutningsvis, visst kommer ni ihåg att det finns ett varningssystem för alla asteroider som 
passerar jorden på nära håll. Idag händer det på riktigt nära håll när EO 2022 passerar på 
samma avstånd som månen befinner sig.  
 
Men i torsdags medan ni sov så passerade en bumling i full fart mellan oss och månen. Tur att 
vi har Bruce Willis som kan åka till asteroider och spränga dem om det ser ut att bli en 
kollision hi 
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Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg! 
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