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Detta är en lite speciell bulle eftersom den inte kommer att sändas på kortvåg utan den finns 
att lyssna på via vår hemsida.  
 
Anledningen till att vi inte sänder på kortvåg denna lördag är att det samtidigt pågår den årliga 
Radiomässan i Eskilstuna. Radiomässan med den berömda loppisen kryddas detta år även av 
några årsmöten vilket gör att många, kanske till och med de flesta av Bullens incheckare 
befinner sig på plats i Eskilstuna. 
 
Men Bullen viker inte ner sig för det, det går lika bra att lyssna på oss denna gång via 
SMHSC hemsida istället för på 3537 och 7037. 
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En riktigt eldsjäl för bevarandet av CW på banden är vår egen Håkan SM5OCK. Förutom att 
han är riktigt aktiv på banden så är han också redaktör för CW-spalten i QTC, sekreterare i 
SCAG och dessutom projektledare för Radiomässan som klubben SK5LW står som värd för. 
 
Håkan började lära sig telegrafi på våren 1982 och hans mål var självklart inställt på C-cert 
genom avläggande av telegrafi- och skriftligt prov hos Televerket i Västerås. Provet gick 
perfekt, inga fel i något moment. En tid senare damp certifikatet ner och signalen SM5OCK 
var bokad för Håkans del.  
 
Resten är historia. En historia som är mycket intressant i många avseenden. Du kan ta del av 
den på SSAs hemsida under fliken för distrikt 5. Sök efter SM5OCK så får kan du läsa 
artikeln om Håkan och hans resa i livet. Vad gäller amatörradio så står det helt klart att CW 
har alltid haft en särskilt plats i Håkans hjärta.  
 
Den gamla devisen brukar säga att säger att äpplet inte faller långt från trädet. I detta fall 
känns det därför logiskt att Håkan är spaltredaktör för den mycket uppskattade CW-spalten i 
QTC!  
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På samma plats på SSA hemsida, d v s fliken för distrikt 5, finns förresten en liknande artikel 
om vår nestor och CW-fantom Rune SM5COP.   
 
Rune berättar där på ett fängslande sätt om sitt liv som radioamatör med början som liten 
grabb uppe i Korpilombolo i Tornedalen och ett brinnande radiointresse. Att bli certifierad 
radioamatör i de trakterna på den tiden var sannerligen inget man blev utan detta brinnande 
intresse.  
 
Rune och hans fru Heide SM5NZG tjänstgör förresten som funktionärer vid Radiomässan i 
Eskilstuna idag.  
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Det finns fler spaltredaktörer i QTC som har en faiblesse för CW. I senaste numret av 
tidningen så skriver vännen Eric SM6JSM om vårt SMHSC-nät på lördagarna. Precis som 
Eric säger så är vi ett gäng som gillar ”klingande CW” i lite högre takt och det var kul han gör 
reklam för vårt koncept.  
 
De tips han ger om att lyssna via hemsidan och vid behov även sänka hastigheten lockar 
säkert några fler till vårt vattenhål på nätet.  
 
Tack Eric! 
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Avslutningsvis, ni noterar att detta blev en lite speciell bulle eftersom den inte går ut på 
bandet i vanlig ordning. Men CW kan som sagt avnjutas även via andra medier än etern. 
 
Bullen hoppas att alla säljare och köpare vid Radiomässan känner sig nöjda efter dagen och 
att de årsmöten som hålls avlöper smidigt och i gott samförstånd. Nytt verksamhetsår – nya 
möjligheter i amatörradions värld!  
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Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg!  
 
Påsken nästa! 
 
73/77 de Bullen alias Peter SM2CEW  


