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Efter ett minst ett par sekel där safari jämställts med resa till Afrika för att titta på eller jaga 
storvilt så vänds nu blickarna allt mer mot norrskenssafari uppe i norra delarna av vårt land.  
 
Entusiaster från hela världen beger sig framförallt till Kiruna för vidarebefordran med 
hundsläde ut till olika platser i vildmarken där man kan bevittna Fröken Auroras viftande med 
kjolen på himlen. Ju mörkare på himlen desto bättre ser man skådespelet. 
 
I veckan skickade solen massor med plasma mot jorden vilket gav ett fantastiskt norrsken som 
kunde ses över hela landet, även ända nere i Skåne. 
 
NAC-testen på 6m på torsdagskvällen öppnade därför upp för massor av långväga QSO via 
norrskenet. 
 
Vad som dock är riktigt intressant att notera är att sista dagarnas utbrott på solen har skickat 
plasma som till och med slagit ut 40 stycken satelliter som superkändisen Elon Musk skickat 
upp i rymden. Den kraftiga solvinden skickade ner 40 av 49 satelliter som sändes upp förra 
veckan så att de brinner upp i atmosfären!  
 
Multimiljardären och rymdmannen Elon Musk, mer känd för sitt bilmärke Tesla, besegrades 
med andra ord av solcykel 25 innan den ens tagit rejäl fart. Snacka om fiasko! 
 
För om det är något vi kan vara säkra på så är det att förra veckans solstorm bara anses 
vara ”a fart in space” jämfört med vad som komma skall. En änglafjärt med andra ord som 
multimiljardären med sitt imperium inte rår på.  
 
Dags med andra ord att återigen ta på foliehatten eller stålhjälmen när solen stormar så att 
man inte får amerikanskt rymdskrot i huvudet. 
 
Bullen spinner som en katt med ett litet hånflin på läpparna när multimiljardären nu mött sin 
överman i Old Sol. Pengar löser inte alla problem, basta! 
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Den välskrivna ledaren i senaste QTC av vår egen Jens SM0HEV tände Bullens nyfikenhet. 
Där talas om hur man framgent ska kunna avlägga digitalt HAREC-prov för att bli 
radioamatör. Intressant utveckling.  
 
Redan nu finns det möjlighet att på PTS hemsida digitalt avlägga övningsprov för 
amatörradiocertifikat för att kolla sina färdigheter. 
 



Sagt och gjort, Nicke Nyfiken alias Bulle redaktören klickade sig fram genom de drygt 80 
frågorna där alla svarsalternativ för respektive fråga måste bedömas. Ett riktigt högskoleprov 
för amatörradiocert med andra ord.  
 
Tro det eller ej men Bulle redaktören klarade båda avsnitten med väl godkänt resultat!!  
 
Fast det kändes faktiskt som en ny svettig uppkörning dryga 50 år efter att det första provet 
avlades av den yngling som då sedemera blev SM2CEW med C-cert hi 
 
Upplevelsen rekommenderas starkt, sök på amatörradio på PTS hemsida och kör provet för att 
se om dina färdigheter i regelverk och teknik fortfarande håller måttet. 
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Avslutningsvis, imorgon är det som sagt World Radio Day som anordnas av FN och 
UNESCO.  
 
Vi kör några CW QSO för att hedra vår käre vän radiovågen som burit så många viktiga och 
även triviala meddelanden jorden runt genom åren. Och många av oss som jobbat med radio i 
olika former  har även haft radioplattformen som inkomstkälla, kan det bli bättre. 
 
Länge leve radion! 
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Tack alla lyssnare, ha en skön helg!  
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Nu dags för QNX?  


