
CW-bullen den 25 februari 2023 
 
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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Efter lång frånvaro från shacket så känns det mycket bra att återigen kunna vara QRV och 
leverera en SMHSC-bulle. Vårterminen är igång med andra ord, trots att det är full vinter i 
norr medan det blommar hos många av er nere i södra delen. Vårt land är sannerligen avlångt.  
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Det stora samtalsämnet under januari var naturligtvis expeditionen till Bouvet Island. Bullen 
kan konstatera att expeditionen utsattes för helt osannolika prövningar för att alls kunna 
komma igång på banden.  
 
All planlagd överföring via helikopter och zodiac av tonvis med utrustning från fartyget till ön 
fick skrinläggas på grund av vädret. Och operatörerna fick istället flyta iland iklädda 
räddningsdräkter via en lång draglina i den iskalla oceanen då det inte gick att sjösätta 
gummibåtarna! 
 
Från ett litet tält på stranden kunde man efter ändlösa strapatser till slut aktivera 3Y0J med låg 
effekt. Livet i tältet vid havets strand utan värme var nog allt annan än bekvämt.  
 
Att då dessutom bli utstörda på sin frekvens av idioter runt om i världen kan inte heller ha 
varit någon humörhöjare.  
 
Enligt uppgifter lyckades man köra nitton tusen QSOn, trots stundtals otroliga QRM på 
expeditionens QRG. Med tanke på alla strapatser expeditionen utsattes för så är det en 
imponerande siffra.  
 
Hoppas några av er finns i loggen, det lär nog dröja lång tid innan någon ger sig på ett nytt 
försök att landstiga på ön för att köra ham radio. 
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Det har pratats väldigt mycket i media om högt flygande ballonger den senaste tiden. Några 
ballonger har till och med skjutits ner då de uppfattats som ett hot av något slag, framförallt i 
Nordamerika.  
 
Radioamatörer har sedan länge gillat att skicka upp ballonger med någon form av 
radioutrustning som payload. Oftast GPS plus APRS-sändare för 2m och 70cm, men även 
SSTV-kameror har förekommit. 
 
Hams i Canada skickade under åren 2000-2012 upp en serie ballonger, alla med namnet Björn 
eller snarare Bear. Den sista nådde rekordhöjden 36 kilometer innan den sprack och skickade 
utrustningen till jorden via fallskärm.  
 
En ham-ballong med callet K9YO-15 sköts i dagarna ner av en F-22 tillhörande Canadas 
luftförsvar. Den hade en WSPR-sändare på HF som amatörer runt om i världen lyssnade efter. 



Radioklubben i Illinois som ägde ballongen kanske får en påhälsning nu från 
Försvarsdepartementet hi 
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Avslutningsvis, Bullen vill passa på att tipsa om QSO med HS0ZME alias SM6NT Lars som 
är QRV dagligen på de högre banden. Oftast ca 37 kHz upp från bandkanten.  
 
Lars blir kvar till början av april i värmen och uppskattar verkligen ett QSO med SM. Blir det 
dessutom kryss i SOCWA så är lyckan total. 
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CW is King! 
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Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och 73/77 till er alla 
 
Nu dags för QNX?  
  
 


