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Vi är inne i april månad. Den första dagen i månaden får man verkligen se upp så att man inte 
blir lurad! Tro med andra ord inte på alla calls du ser på DX-clustret idag. 
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Bullen hittade en annons häromdagen där någon önskade köpa en antenn som tydligen heter 
Hygain Penetrator. Vilken namn på en antenn, ”Genomträngaren!” Klart att alla ska ha en 
sådan antenn, tänk om den verkligen finns att köpa.  
 
Det gör den, dessutom finns tydligen en guldvariant kallad Golden Super Penetrator Antenna. 
Föga förvånande är det en variant för 27 MHz där man behöver hjälp av lite guldflagor för att 
tränga igenom. 
 
Hygain är ingen okänd tillverkare av antenner, där finns ett rejält utbud. Vi minns Hygain 
Explorer, det vill säga ”Utforskaren”. Bra namn.  
 
Och sedan har vi Hygain Discoverer eller ”Upptäckaren” på svenska. Klart man vill ha en 
sådan, kan ju finnas mycket att upptäcka på banden som man inte tidigare känt till hi 
 
Hur trist är det då inte att ha en antenn som heter W3DZZ, VS1AA, G5RV eller bara 
Doublet ?  Klart man får problem, på direkten, det saknas något.  
 
Nä, då bör vi nog satsa på något som har finess. Tillverkaren MFJ säljer en antenn som heter 
Cobweb Wire Dipole. Vad vore bättre än att sätta upp en spindelnätsantenn i trädgården? En 
sådan torde fånga alla signaler som flyger förbi och leverera dem klart och tydligt i 
hörlurarna. 
 
Allting går att sälja med mördande reklam sjöng man när det begav sig, kom och köp 
konserverad gröt! Selling snake oil säger anglosaxerna. 
 
Bullen nickar igenkännande och trivs med sin hembyggda VS1AA och en tillika hembyggda 
vertikalpinne utan namn hi 
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Nästa helg firar vi påsk och då blir det ingen bulle på påskafton.  
 
På påskafton år 1722 klev en holländsk sjökapten och hans besättning i land på en vulkanö i 
sydöstra Stilla Havet. Ön fick därefter namnet Påskön.  
 
Ön är känd för sina stenstatyer huggna ur ur vulkanen Rano Rarakus båda inre och yttre 
sluttningar.  
 



Vår egen globetrotter, nu tyvärr silent key, Erik SM2AGD, senare SM0AGD besökte i början 
av 90-talet Påskön för att köra radio därifrån. En av hans klassiska expeditioner. Bild av 
honom och hans Heathtkit transceiver vid stenstatyerna kom självklart på första sidan i QTC. 
 
Erik fick en form av hjältestatus bland DX-are då han under 80- och 90-talet genomförde 54 
olika expeditioner. En mycket speciell sådan var år 1982 då han körde från Howland and 
Baker Island och Canton Island i Söderhavet. Av administrativa skäl räknades det som två 
olika DX-länder på samma ö.  
 
Erik körde SM0AGD/KH1 ena dagen och T31AE nästa dag.  På väggen hade han en skylt 
med sina calls som han vände på beroende på vilken dag det var för att komma ihåg vilket call 
han skulle använda. 
 
Erik är som sagt Silent Key, han somnade in i juli 2018 vid 84 års ålder.  
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Avslutningsvis, vi närmar oss med raska steg Radiomässan i Eskilstuna i mitten av april. 
Förhoppningen är naturligtvis att det skall bli ett välbesökt evenemang där gamla och nya 
prylar kan byta ägare samtidigt som ett och annat möte avhålls. Helst ser vi antalet besökare 
sträcka sig över 1000 nu när de flesta restriktioner är lyfta.  
 
Som jämförelse noterar Bullen att den japanska hamradiomässan i Tokyo i augusti räknar med 
fler än tjugofem tusen besökare på lördagen och tio tusen på söndagen. Så såg det i alla fall 
förra året.  
 
Bullen funderar över hur man lyckas sälja varmkorv med bröd och kaffe till så många 
besökare? Eller är det kanske kall sushi och pinnar som gäller där borta? hi 
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Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och 73/77 till er alla 
 
CW is King – länge leve kungen hi 
 
Nu dags för QNX?  
  
 


