
CW-bullen den 12 november 2022 
 
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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Det är inte bara utbrott på solen som kan skapa avbrott i kommunikationen. I början av 1800-
talet utvecklade svensken Abraham Niclas Edelcrantz ett kodsystem för visuell optisk 
telegrafering med hjälp av 10 stycken luckor. Luckorna kunde ställas på kant så de inte syntes 
eller på bredsida så att de syntes på långt håll. Genom att använda en särskild kodbok kunde 
meddelanden tydas.  
 
Edelcrantz system var dubbelt så snabbt som det franska chappe-systemet a liknande karaktär. 
En viktig kommunikationslinje hos oss gick från fyren på Söderarm via Vaxholms fästning till 
slottet i Stockholm och sedan vidare till Drottningholms slott. Via systemet skulle man kunna 
varna för fientliga angrepp från vattnet.  
 
De optiska telegrafstationerna manövrerades och observerades av vakter. Det var ett 
ansträngande arbete att med kikare hålla kontinuerlig uppsikt på motstationens 
luckor/signaler. Ouppmärksamhet bestraffades hårt! Och nattetid och vid dimma blev det 
självklart förbindelseavbrott! 
 
Bullen tänker på vår moderna tid när vakter, eller som vi kallar dem DX-jägare, under all 
vaken tid håller koll på DX-clustret för att inte missa en rar station. Ouppmärksamhet hos 
dem bestraffas också, men nu med NOT IN LOG och uteblivet QSL-kort!  
 
Med Bouvet Island aktiv på banden inom kort är det nog många DX-vakter som kommer att 
vara på alerten, även nattetid. Och de vill självklart inte att utbrott på solen ska stänga ner 
banden under de 22 dagar expeditionen är aktiv.  
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SMHSCs CW-bulle på lördag morgon är för oss en självklar klassiker. Dagen bulle-op har 
inte riktigt klart för sig hur många bullar som sänts genom åren, men många hundra har det 
blivit.  
 
En annan långkörare på lördag morgon var den klassiska Frukostklubben med Sigge Furst. 
Första sändningen var den 9 februari 1946  och många sändningar gick från Karlaplansstudion 
i Stockholm publik och gäster i lokalen. 
 
Efter ett kort avbrott i början av 50-talet så höll Sigge sedan låda varje lördag ända fram till 
1978. Allt som allt blev det 680 Frukostklubbar som sändes.  Etern ska bära fram en hälsning 
till dig heter det i trudelutten man sjöng. 
 
Och vem minns inte Kaffe-Petter och Enslingen på Johannesskäret, två klassiska karaktärer i 
programmet. 
 
Bullens egen Kaffe-Peter är dagens operatör som alltid vid QNI sitter med en kopp Zoegas 
Skånerost och avslutar efter QNX med en påtår Zoegas Skånerost tätt följd av en tretår bara 
för att inte tappa skärpan inför dagens övriga göromål.  
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Bullen berättade häromsistens om Thor Heyerdahl och hans resa till Polynesien. Ett äventyr i 
den högre skolan kan man säga, med radio som viktigt framgångsfaktor.  
 
En tämligen udda kändis som bosattes sig i Polynesien var skådespelaren Marlon Brando. 
Han ville komma bort från allt ståhej i Hollywood och hyrde därför en atoll på Tahiti där 
avsikten var att skapa ett miljölaboratorium. Så blev det inte, men nu finns ett ekologiskt 
lyxhotell på ön, kallat The Brando.  
 
Brando är för övrigt känd i våra kretsar som KE6PZH och FO5GJ på amatörbanden. Dock 
Silent Key sedan flera år.  
 
Bullen, som hört Brando/FO5GJ på banden när det begav sig, undrar om det är någon av er 
som har hans QSL-kort på väggen månne?  
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Bullen noterar att det nu bara är 50 dagar kvar till SKD/ Straight key day!  
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Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och ha en trevlig helg 73/77 och nu dags för QNX?  
  
 


