CW-bullen 19 mars 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
==
Det lackar mot vårdagjämning! Imorgon vid pass halv fem på eftermiddagen knakar det till i
jordaxeln så att vi på norra halvklotet under sex månader får dagar som är längre än nätterna.
För oss hams så betyder det också att vi går från vinterkonditioner till mer sommarbetonade
konds där de låga banden är tämligen tysta under dagtid. Det är D-skiktet som ställer till det
för oss, speciellt på 80 och 160m där rymdvågen stundtals dämpas helt. Självklart beror det på
solens kraftiga inverkan på jonosfären.
Bullen tänker att det kanske inte är så illa, nu när dagarna blir längre så passar det också bättre
att lämna shacket och gå ut och njuta av frisk luft och solsken. Då är det inte bara D-skiktet
som förstärks utan huden skapar D-vitamin av solens strålar så att vi mår bättre och rustar oss
för mörkare tider.
Vi kan alltså lägga vitaminpillren åt sidan och istället njuta av en glass ute i solskenet.
Men vårt land är långt. Utanför fönstret vid Bullens depeschkontor i Luleå ligger snön
fortfarande djup så det bästa sättet att spendera dagen utomhus är på en renfäll vid en varm
och skön brasa över vilken korven halstras så att fettet dryper längs grillpinnen.
Mums säger Bullen. Och på fredag är det våffeldagen, ännu en högtid på året. Våfflor med
hjortronsylt och grädde, gärna ute i solskenet, prima det också!
==
Bullen har noterat att det bubblar ute i landet bland medborgare som enklast betecknas som
seniorer. Insändare finns i alla dags- och veckoblad nuförtiden. Det handlar om att
musikutbudet i Sveriges Radio P4 inte är anpassat för seniorer. För mycket dunka dunka helt
enkelt.
Ett argument mot dunka dunka är att yngre förväntas vara endera i skolan eller på jobbet och
då lyssnar de inte på P4. Det argumentet håller, dessutom streamar de musik från andra källor
än Sveriges Radio.
Bullen ställer upp på upproret och kräver mer låtar i P4 av Thory Bernhard, Cacka Israelsson,
Carli Thornehave, Brita Borg, Lasse Löndahl och Johnny Bode!
==
de SK0HSC/2 CW bulletin station
==
Det är nu bra precis en månad till World Amateur Radio Day. Redan nu finns stationer med
specialsignaler igång för att fira vår egen dag. Har de suffixet WARD så vet du att du firar dig
själv när du har QSO med dessa stationer.

Hyvens tänker Bullen! hi
==
Avslutningsvis, det hävdas den som är musikalisk och spelar instrument lättare lär sig CW.
Dagens bulle-op har aldrig lärt sig spela instrument sedan han bryskt fråntogs en blockflöjt
under musiktimmen i småskolan. Det lät för tydligen för illa h e e
Men CW lärde sig gossen ändå hi
Inom kort lägger vi ut länken till ett fantastiskt CQ på dragspel på vår hemsida, missa inte det!
=
Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg!
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