
CW-bullen den 11 mars 2023 
 
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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Bullen har i dagarna tagit del av ett synnerligen intressant initiativ. Det handlar om att 
Internationella Amatörradiounionen IARU Region 1 vill förmå FN-organet UNESCO att 
definiera morsetelegrafi som ett världsarv. 
 
Kunskapen om och färdigheten att kommunicera med handsänd morsetelegrafi har sedan 
1800-talet ända fram till inte allt för länge sedan varit oerhört viktig för mänskligheten.  
 
Denna effektiva form att kommunicera är naturligtvis hotad nu när andra sätt 
kommunikationssätt tagit över. Radioamatörerna är sannolikt de som bäst håller den historiskt 
viktiga morsetelegrafin levande och av den anledningen vore det inte fel att upphöja statusen 
till ett världsarv enligt IARU Region 1. 
 
Morsealfabetets kod fastställdes år 1865 och har därefter administrerats av Internationella 
Teleunionen ITU. Morsetelegrafi har genom åren använts i alla länder i världen och icke 
sällan var avgörande framgångsfaktor vid olika händelser, ex vis vid katastrofer, olyckor eller 
i krig.  
 
Nationella tillägg till den i övrigt internationella morsekoden finns i flera länder, inte minst 
hos oss i SM genom våra å, ä och ö.  
 
I några medlemsländer, Tyskland, Belgien och Nederländerna, har man redan lyckats få gehör 
på nationell nivå för detta kulturella initiativ. Nu återstår att få fler att påverka UNESCO i rätt 
riktning så att statusen världsarv uppnås för morsetelegrafin. 
 
Bullen har minsann sin åsikt klar, CW is King, länge leve kungen!   
 
Och Samuel F Morse mullrar nog belåtet i sin grav hi  
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Ett synnerligen fullmatat ex av QTC nådde bulleredaktören i veckan. Först en lång och för 
mig tråkig artikel om hur man slangar data från sin radio till ett gäng datorprylar i shacket för 
att kanske få någon annans dator att skicka ett ultrakort meddelande som ger QSL-kort i 
digital form. Jaha!? 
 
Men sen! En fullständigt bländande läsning från Håkan SM5OCK om hur man via handpump 
pratat med varandra om ditten och datten under SKD på Nyårsdagen. Social interaktion av 
bästa tänkbara kvalitet! 
 
Beskrivningen av långa QSO där man verkligen lär känna varandra och utbyter information 
värmer ända in i själen. Ingen dator till dator där inte! 
 
Och därefter bläddrar man fram till en fullständigt fascinerande och lång berättelse från 
Conny SM5ATP om hans resa i livet genom åren, med CW i blodet så det bara bubblar om 
det.  



 
Conny säger att det till 99 procent är CW som gäller! Bullen spinner som en katt hi 
 
All denna läsning på grund av en fråga i Håkans ufb CW-spalt till läsarna om en dunderklump 
till manipulator som Dan SM3MTQ ställde.  
 
Hade förresten själv en sådan dunderklumpsmanipulator från Svebry i början av 70-talet.  Den 
var kopplad till en POP-bugg som SM3AVQ beskrivit i QTC. Men Svebryklumpen gick nog 
till metallåtervinningen så småningom tror jag, även om minnet sviker lite på den punkten hi 
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Avslutningsvis, helt kort, hittills i år har 1000 timmar SAX-QSO avverkats, medeltid per 
QSO på 20 minuter. Fortsätt i den riktningen, 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?  
  
 


