
CW-bullen den 10 december 2022 
 
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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Bullen har hörts ända nere i Egypten! Så här skriver vännen Robert SM0TAE efter en lång 
bussresa där nere i sanden: 
 
Bullarna från SMHSC  finns ju att "ladda ned" och det är jättebra. Nu 
senast blev de en stor räddning då jag och XYL under en veckas resa till  
Egypten åkte buss mellan Hurghada och Kairo som tog 8 timmar i vardera  
riktning, för att få se museet och pyramiderna. Efter ett tag var det skönt  
att sätta på lurarna och koppla av med klingande CW. 
 
Tnx Robert!  
 
Bullen spinner som en katt när du berättar om nöjet att lyssna på SMHSC-bullar under den 
långa bussresan i Egypten. 
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Häromdagen hörde bulle-op W1WCC på 15m CW. Callet är bekant och naturligtvis kopplat 
till den tidigare kustradiostation WCC vars trafik på banden upphörde 1997.  
 
WCC har kallats den största kustradiostationen i världen och hanterade som mest ca 1500 
meddelanden per dygn och körde på alla band upp till 22 MHz. 
 
Chatham Radio/WCC etablerades 1914 på Cape Cod i Massachusetts nära Atlantkusten. På 
platsen byggdes ett flertal hus, både för utrustning, administration och för de som skulle 
arbeta där. Även ett hotell med 15 rum var avsett för operatörerna som kom dit för att jobba.  
 
En synnerligen imponerande antenn byggdes också upp, bestående av sex master som var 
drygt 100 meter höga. Ett tydligt landmärke på Cape Cod som syntes på långt håll. 
Denna antenn var en flat top Marconi-design från början av 1900-talet. Den gick dock inte så 
bra som beräknat så den ersattes så småningom flera trådantenner i endast en mast. De 
trådarna täckte alla frekvensband och antennerna blev kvar till början av 50-talet. ´ 
 
Därefter byggdes nya master upp, bland annat ett torn som utgjorde en 100 meter lång 
vertikalantenn för 500 kHz. Den placerades mitt i ett närliggande så kallat salt marsh, alltså ett 
träsk. WCC hade likt många kustradiostationer kontinuerlig passning på 500 kHz under alla år 
stationen var aktiv.  
 
På platsen byggdes på 20-talet även upp två Alexanderson-sändare, liknande den som idag är i 
bruk i Grimeton. De två sändarna hade var sitt call, WSO och WRQ och var avsedda för point 
to point trafik mot Norge och Tyskland.  
 
Via WCC har trafik genom åren bland annat gått till luftskeppet Hindenburg, Amelia Erharts 
flygäventyr samt Amiral Byrds polarexpeditioner. För att inte tala om meddelanden till och 
från alla fartyg de haft kontakt med.  



 
Ett otal hams har jobbat som vid WCC. Numera finns W1WCC och WA1WCC radioklubb i 
lokalerna och de är aktiva på de flesta ham-bands. Framförallt på CW.  
 
Titta gärna in på deras sida på QRZ.com. Där finns också länk till klubbens hemsida där 
aktivitet på banden visas i en digital kalender.  
 
= =  
 
= =  
Något som glatt oss under året är CW-spalten i QTC. Vi fick just decembernumret av 
tidningen och som vanligt presenterar Håkan SM5OCK info och bilder med CW i högsätet.  
 
Bullen skickar ett stort tack till vännen Håkan för hans jobb under året med CW-spalten.  
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Avslutningsvis, Bullen noterar att det nu bara är 22 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?  
  
 


