
CW-bullen 221105 
 
SK0HSC med operatör Ingemar SM0AIG  
 
Tror jag lärde mig cw genom att lyssna på nyhetssändningar på kortvåg plus pipen på 
amatörbanden därtill förledd av en granne SM3EP som hade Gävles första och största cubical 
quad som han manövrerade med en bilratt i taket på shacket 
 
Genom att sommarjobba på I14 Kungliga Helsinge Rememente fick jag tillgång till deras 
amatörstation SL3AF och blev den första svenska medlemmen i HSC som hade bildats någon 
månad tidigare. Hedersmannen Rolf SM7BVO kom in som god tvåa. 
 
Detta var 1951 och jag var 14 år 
 
Senare samma år gick den första HSC-testen i slutet av december och jag deltog som SL3AF 
med ett 60-tal QSOn  
 
Bakgrunden till detta radioaktiva paradis var ett sommarjobb i en kiosk framför markan där 
jag sålde glass snus och herrtidningar till bassarna 
 
Jag har fått tag på den gamla loggboken från 50-talet och där kan man se att 80 meter sjöd av 
liv särskilt på kvällarna till skillnad från dagens stilla och tomma band  
 
En som jag hade många och långa QSO med var HA4SA ett call med en härlig rythm på cw  
 
Ufb QRQ står det i loggen.  
 
Laci med QTH Budapest drog till USA när ryssarna gick in 1956, fick jobb på National Radio 
och blev sedermera känd som W1PL 
 
50-talet bjöd på allt utom TV så enda konkurrensen var Sveriges Radio med Frukostklubben 
som flaggskepp  
 
80 meter var därför knökfullt med aktivitet och rent allmänt så var det helt andra konditioner 
än idag. 
 
Hela Duropa dånade in på 80 metr om kvällarna och var man uppe med tuppen så kunde man 
njuta av 599 plus från västkusten i USA. 
 
Det gick som tåget trots att vi bara hade en longwire för alla band  
 
Med KH6YL kammade jag hem WAC och var den ene Europe han hörde 
 
Apropå HSC- testen så går den imorgon kl 1400 – 1700 utc på 10 till 80 meter med den mesta 
aktiviteten brukar utspelas sig på 40 meter o80m. test msg medlemssnummer i hsc eller nm 
för icke medlem 
 
Den station vid hade på Kungliga Helsinge Regemente var för att signalisterna skulle öka sitt 
kunnade i telegraf men det gick också att mehjälp av    testa komma på AM och NBFM 
 



Förvånansvärt vilka conds var på den gamla goda tiden troligen en god solcykel för på 20 
meter fick vi bara ut ca 25w i antennen med det med råge  
 
När jag mitt HSC diplom med nr 68 augsti 1951 så stod det to old man kungliga helsinge 
regemente det stod det i callbooken 
 
Det var allt för dagen. 


