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Välkomna till ännu en seans på 3537 med förhoppning om att konditionerna ska 
bjuda på förlig vind. Dagens opr har inte möjlighet att köra duoband som 
SM2CEW men förhoppningsvis ska det fungera ändå 
 

Härom sistens berättade jag om fantastiska konditioner på 20 meter i riktning mot 
den amerikanska kontinenten både nord och syd vilket ledde till många härliga 
QSO:n.  
Men inte bara det, det var också fina öppningar på både femton, tio och sex meter. 
På 50 MHz även kallat The Magical Band lyckades Peter SM2CEW på kort tid 
köra ihop Worked All Hams i OK som just då hade kontakt med jonosfären.  
 
Själv har jag såvitt jag minns aldrig uppträtt på detta band, jag visste inte ens att det 
fanns på mina 756:or hi 
 

Nåväl, uppmuntrad av Peter började jag leta efter signaler på 50 MHz men hur i 
fridens namn hittar man en interlokutör på ett band som sträcker sig över hela 2 
MHz?  
Det blir ett långt resultatlöst vevande på VFOn i stället för glada QSON. 
 
Min vän Göran SM0YPT, älgjägare speedway-fantast och fd redaktör påpekar det 
paradoxala i att ett till synes tomt 50 MHz band kan rymma ett myller av stationer 
men att de ligger samtliga på nästan en och samma frekvens 
 

Den snabbtänkte har redan gissat att vi talar om FT8-folket som fattat tycke för sex 
meter pga dess svårförutsägbara och påstått magiska egenskaper 
 

Ja, nu hör jag hur det mullrar uppe i Luleå men fakta är fakta och YPT råder mig att 
skaffa en lite modernare Icom-7300 med panorama där man kan se i realtid vad 
som händer på hela bandet.  
 
Displayen och Panoramat i mina 756:or är inte mycket att ha så det är bara att dyka 
ner i plånboken. Men just nu har Limmared kö på pytsen ifråga 
 

Nåväl efter ovannämnda kanonconds dog både 20 meter och högre band i någon 
vecka pga någon otrevlig burst eller kanonad från solen. Egentligen ska man ju 
kolla sånt på Solar Ham och Space weather report så man inte tror det blivit fel på 
riggen 
 

Men lo and behold som Shakespeare brukar säga, plötsligt igår kväll/natt var det 
full rulle 20 meter igen och det gick som smort att köra både DX och närliggande i 
alla väderstreck 
 

Bland många andra var CT7AZT en engelsman från Cornwall som efter pensionen 
från jobbet att lägga undervattenskablar på havsbotten har flyttat till bergen i norra 



Portugal i trakten av Oporto. Där matar han exklusiva hos oss rödlistade fåglar 
särskilt en praktfull sort med en stor färgglad plym på huvudet som jag just nu 
glömt namnet på men som fordom häckade ända uppe i södra Sverige 
 

Martyn talar entusiastiskt och lyriskt om ett lokalt vin vid namn Alvarinho som ska 
vara något alldeles enastående, ja närmast att jämföra med poesi. Opr har lyckats 
uppbringa en flaska och återkommer med en recension. Fast nu ska man veta att 
just engelsmän och vin är en något speciell historia hi 
 

För den som tycker att det är för tjatigt med rag chew rekommenderar jag en 
snabbis med Jan S51DX som har satt i system att avverka den ena kontakten efter 
den andra på rekordtiden 10 sekunder såvida inte motstationen saboterar genom att 
börja bokstavera eller komma med något annat ovidkommande. Namn QTH och 
rapport – allt avverkas sekundsnabbt  
 

Jan skriver på sin hemsida att han redan förra året uppnådde en ”milestone” genom 
att ha kört femhundratusen qso , nästa milestone borde då vara en miljon. Dock kan 
det finnas en eller annan hundraåring som uppnått samma resultat under sitt 
leverne. Här krävs forskning 
 

Och nästa helg återkommer Peter med sitt duoband från Luleå – ett alltid lika 
vinnande koncept 
 

Ha det så skönt och glöm för allt i världen inte SKD eller Straight Key Day på 
midsommardagen. Själv hade jag tänkt tjuvträna genom att börja köra SOCWA i 
QRSS men frågan är om jag pallar. Hur som helst finns alla reglerna på scag.se 
 
 
 
 


