CW-bullen 220910

Det började med en åskknall åtföljd av pyrotekniska effekter när det sista kvarvarande röret i
mitt L4B gick till himlen och förvandlade mig till en QRP-man men så kan man ju inte ha det
så jag letade vitt och brett efter ett par nya eller gamla 3-500Z som rören heter i Eimacs
version
Ett tips ledde till RF Parts men de vägrade exportera till Europa så i min nöd lade jag ut ett
bete på DX Radio i förhoppning att komma över ett par gamla slutkörda exemplar
Det tog bara några dagar för en gentleman i Grillby att reagera. Han erbjöd hör och häpna ett
par matchade exemplar från Penta i USA, de befann sig i originalkartonger med obrutna sigill
direkt från fabrik och hittills orörda av människohand
För bra för att vara sant men det var det faktiskt
Fort i med rören och trycka på nyckeln och genast spottade Draken dvs L4B ur sig en full
gallon utan att blinka och lyckan var fullständig
Ett av mina första QSOn blev med argentinska flottans övningsfartyg Libertad alias LU8AEU
/ MM med opr Gabriel på väg till Rio de Janeiro efter en sejour i Karibien. En underbart
vacker fullriggare, kolla på qrz.com Och med en besättning på 200 man plus 150
marinkadetter hur dom nu fick plats
Det har varit fantastiska conds mot både Nord- och Sydamerika särskilt i början av sommaren
med kanonsigs på 20 och ibland även på 15 och 10, särskilt på nätterna
Tyvärr är det många som har pippi på att köra så många QSO och länder som möjligt, det är
5NN och goodbye men med tre element och lite pulver kan man överrösta den kören och ha
riktigt roligt på banden
Nästa projekt blir att likt CEW köra bullen per duoband. Det enda som fattas är en antenn för
40 meter förutom loopen för 80
73 all hands de SM0AIG Ingemar

