CW-bullen 12 mars 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
==
Dagens bulle op har en faiblesse för att lösa korsord i alla dess former. Inte för att tävla utan
mer för att bekämpa konstruktörens finurligheter och samtidigt allmänbilda sig.
Gillar även frågesport i olika former. Har sagt det förr, på startsidan för QRZ.com finns
dagligen ett quiz med 10 frågor som alla handlar om radio. Perfekta frågor för oss som har
hållit på med radio under många år. Efter tionde frågan jämförs ditt utfall med övriga som
svarat på frågorna. Anonymt är det dessutom hi
Som de säger i reklamen, try it you will like it.
==
På den lokala radioklubben i Luleå står sedan några dagar en radiomottagare modell MT-600
och pryder radiobordet. Denna klassiker till mottagare är jag säker på att de flesta av er någon
gång rattat på, endera i det militära eller så i det civila som radioamatör.
Mottagaren MT-600 kom till försvarsmakten redan 1953. Den ingick i ett antal mobila system
som Ra 600, Ra 610, Ra 620 och fanns även i flertalet fasta radioanläggningar.
Vi pratar om en tung pjäs. När dagens bulle-op skulle lyfta upp radion på radiobordet så var
det nästa så att livremmen runt midjan där musklerna sitter sprack hi
Radion väger modiga 30 kilo men med lite inflation känns det som minst 50 kilo nu för tiden.
En modern transceiver som Elecraft K3 svingar man lätt mellan två fingrar, men denna pjäs
vill man genast släppa ner på grund av tyngden.
MT-600 innehåller 15 rör som alla har beteckningar som vi inte hört talas om i andra
sammanhang. W81, D63 och Z77 är några av rören, hur många har sådana i sin junkbox?
Klubbens exemplar av MT-600 fick i onsdags en ny nätsladd och slogs på för första gången
sedan drygt 30 år. Den gick igång omedelbart och efter en minut hördes Radio New Zeeland
på 7390 med kanonsignal i högtalaren. Inget konstigt tycker några, men när Bullen talar om
att det var med en antenn för 144 MHz så inser man att mottagaren är känslig.
En skön bekantskap tänker Bullen, förhoppningsvis har den rxen många år kvar i livet på
klubbens radiobord. Och tänkt vilken tjänst den gjort Försvarsmakten under decennier.
==
de SK0HSC/2 CW bulletin station
==
Bullen noterar att i takt med att de flesta ham bands nu är öppna så trivs även
radiohackspettarna på kortvågen. IARU Region 1 Monitoring system noterar att det just nu
förefaller vara fyra nationer som hackar på banden. De är Ryssland, Kina, Cypern och Iran.
Stationen på Cypern har vi tidigare behandlat, den är brittisk. Att det finns en i Iran var nytt
för Bullen.

Det är relativt förståeligt att dessa radarstationer som ser längre än till horisonten är i fullt
bruk just nu med tanke på kriget i Ukraina.
Bullen tycker dock att det är ruttet att de smutsar ner våra fina ham bands men inser samtidigt
att det finns många som har det mycket sämre just nu än vi som hör knatter på banden. De
riktiga stackarna hör knatter från maskingevär istället. Hu så hemskt!
==
Avslutningsvis, kul att se att längdskidåkarnas avslutning av världscupen i helgen går av
stapeln i skidornas Mecka dvs Falun. Ett klassiskt skidparadis med lång tradition.
Vem minns inte alla klassiska lopp som Åke Strömmer och Assar Rönnlund refererade från
Falun? Det var tider det.
Bullen trivs tillsammans med skidentusiasterna i Falun!
=
Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg!
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