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de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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Den 81-åriga ensamseglaren Jeanne Socrates VE0JS/MM drabbades av dåligt väder nyligen 
när hon skulle göra en kortare seglats i Kalifornien. Jeanne är känd som den äldsta person som 
någonsin ensamseglat jorden runt, utan assistans. Hon var aktiv på 20m under hela den resan. 
 
Denna gång var dock målet med seglatsen att hälsa på vänner i San Francisco när kraftiga 
vindar under två dygn skadade båten, inklusive hennes radioutrustning. Till slut fick hon dock 
kontakt med hams på 40m som kunde ge henne det väder och tidvatteninfo för San Francisco 
Bay som hon behövde för att med endast förseglet uppe kunna surfa på vågorna in under 
Golden Gate bron till marinan i Berkely. 
 
Väl i hamn sa Jeanne att hon inte tyckte detta var något särskilt nödläge, hon hade ju vänner 
på 40m som assisterade henne med den info hon behövde för att klara biffen. 
 
Vilken hårding till seglare tänker Bullen som parkerar roddbåten vid bryggan så fort det 
blåser lite ute på fjärden hi 
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I skenet av dagens höga elpriser så prisar de flesta sina LED-lampor. Lampor som i princip 
kan stå lysande dygnet runt utan att ägarens elräkning påverkas. 
 
Men Bullen höjer nu ett varningens finger. För andra gången på relativt kort tid har det visat 
sig att LED-lampor inköpta på IKEA övergår från att bara skicka ljus till att även dra iväg en 
kraftig brusmatta på HF-banden! 
 
Bulle-op noterade i veckan att S-metern stod parkerad på S9 plus 10 dB på grund av ett 
konstant brus på 160m och 80m. Med bärbar FT-817 med en kort bladantenn kunde den 
brisande lampan snabbt lokaliseras. Den lyste som vanligt men brusade också kraftigt på 
banden.  
 
Så Bullens tips, om du har störningar, kolla alla LED-lampor du själv äger, det kan vara du 
som stör dig själv.  
 
Troligen hade dock Ingvar Kamprad varit kritisk till LED-produkter som stör samhällsnyttig 
kommunikation.  
 
Ur LED är tiden tänker Bullen. 
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Få saker är så vackra som antennmaster med antenner för ham-banden. Bulle-op gjorde förra 
veckan ett nedslag hos vännen och CW-fantomen Erik SM1ALH i Ljugarn på Gotland.  
 



Erik har två höga master på tomten, master som tidigare tjänstgjort i byggbranschen som 
bygghissar. Han är med andra ord välförsedd med antenner för alla band. Inte undra på att han 
loggar det mesta han hör på banden.  
 
Men den absolut högsta mast av samma typ, dvs från en bygg-hiss, som jag sett stod nere vid 
Atlantens kust just utanför Gambias huvudstad Banjul. Det var naturligtvis Britt Wadner och 
Radio Syds mellanvågsantenn, en lång snygg vertikal. Jag besökte platsen i slutet av 1975. 
Masten som sände ut Radio Syd rasade så småningom ner och skrotades och radiostationen 
stängdes 1996. 
 
Men en vacker mast var det, som dessutom gav Radio Syd en otrolig räckvidd på 
mellanvågen.  
 
Man tager vad man haver sa Kajsa Varg hi 
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Avslutningsvis, om ni har missat det, glöm inte att kolla 10m! Under veckan har det varit 
kanonkonditioner mot hela världen på eftermiddagarna. Ett CQ på bandet ger snabbt napp. 
 
Bullen rekommenderar med andra ord fiske på höga band nu när solen visar sig från sin goda 
sida. Som jänkarna sa under solcykel 19 år 1959 – a few watts and a wet noodle will take you 
around the world! 
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Bullen noterar att det nu bara är 74 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?  
  
 


