
CW-bullen den 4 mars 2023 
 
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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Hade häromdagen ett härligt CW-QSO vännen Mats RM2D/SM6LRR. Det var verkligen high 
speed så det visslade om det. Mats berättade att han nu körde med mycket trivsam paddel från 
nyckelmakaren Valery RA1AOM i St Petersburg.  
 
Valery berättar i sin biografi på QRZ.com att han under militärtjänsten i Sovjet utvecklade en 
stor kärlek för morsetelegrafi. Så stor att han numera inte bara är en mycket skicklig operatör, 
han bygger också fantastiska CW-nycklar och manipulatorer av alla de slag. Allt dessutom av 
mycket hög kvalitet.  
 
Ta gärna en titt på RA1AOM på QRZ.com, där finns bedårande bilder av flera av hans 
produkter.  
 
Som man brukar uttrycka sig – lyllo Mats RM2D!  
 
Han har verkligen hittat en CW-nyckel av bästa klass. Bild och video av Mats nyckel på vår 
hemsida efter bullen.  
 
Bullen är lite avunds hi 
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Bullen noterar att det nu pratas en hel del om norrsken i media. Bilder av norrsken visas 
dagligen på TV-kanalerna. 
 
Vi hams vet att norrsken gör att kortvågen oftast dör ut samtidigt som det ges möjligheter till 
långväga kontakter på VHF genom att vrida antennen norrut och studsa radiovågorna mot 
norrskenet.  
 
Under väldigt lång tid har radiofyren SK4MPI varit en ovärderlig hjälp för VHF-hams att få 
en indikering på att norrskenet medger trafik på 144 MHz.  
 
Man kan lugnt säga att fyren SK4MPI är bästa den norrskensindikatorn man kan tänka sig i 
Europa, både genom både sin placering och det sätt antennerna är riktade.  
 
Men den är även en viktig indikator för andra typer av vågutbredning som exempelvis tropo, 
meteorscatter eller sporadiskt E. 
 
Att hålla en radiofyr i kontinuerlig drift under decennier är ingen lätt uppgift. Som ni säkert 
läst i QTC så har fyren i relativ närtid både moderniserat rent tekniskt samt flyttats till ny 
sändarplats.  
 
Alla inblandade i detta arbete förtjänar stort beröm. Inte minst gäller det vår vän Jan SM4HFI 
som även är den som rapporterat om arbetet i QTC. 
 



Radiofyrar ger likt vanliga fyrar ute i kustbandet indikationer som kan användas på olika sätt. 
För vår del skvallrar den kontinuerligt sändande SK4MPI om spännande öppningar på VHF 
som annars kanske skulle gå oss förbi eftersom de flesta bara sitter och lyssnar utan att ropa 
CQ.  
 
Bullen tackar Jan och övriga inblandade för servicen, världsklass! 
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Avslutningsvis noterar Bullen i veckan att oraklet GW Persson nu börjar ifrågasättas om han 
inte ibland vänder kappan efter vinden när han uttalar sig i media. 
 
Bullen har ingen åsikt i det fallet, ett orakel må väl också kunna ändra sig när verkligheten 
slår till. 
 
Det blir många klick på webben även då, finns väl ingen som inte vill veta vad Leif GW 
tycker hi 
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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?  
  
 


