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Vi som varit med ett tag känner väl alla lite särskilda vibbar för gamla goda Radio Caroline.
En radiostation som startades av en irländsk affärsman vid namn O’Rahilly som surnat till då
Radio Luxemburg inte ville spela hans skivor med Georgie Fame. Radio Luxemburg
sponsrades vid den tiden av andra skivbolag som EMI, Decca och Philips så Georgie Fame
var inte ”in fashion”.
Den tydligt irriterade irländska affärsmannen inspirerades därför av Skandinaviska och
Nederländska piratradiostationer som gjorde lite som de ville. Sagt och gjort, han köpte en
gammal dansk färja byggd 1927 som sedan byggdes om till ett radioskepp vid fartygsvarvet i
Greenore på Irland. Varvet ägdes av affärsmannens far vilket troligen underlättade rent
finansiellt.
Efter att ha säkrat finansiellt stöd döpte han så småningom den maritima radiostationen till
Radio Caroline efter John F Kennedys dotter Caroline. Fartyget fick också namnet MV
Caroline.
Den 28 mars 1964 påbörjades reguljära sändningar på mellanvåg 1520 kHz med ca 20 kW
effekt. Bataljer med myndigheterna stod som spön i backen.
Radio Caroline sänder även idag på mellanvågen, nu legalt och landbaserat på mellanvåg 648
kHz. Stationen hörs fint här uppe i högan nord på aftonsidan. Dock meddelas att man just nu
har problem med kylningen av slutsteget i sändaren så effekten är halverad för tillfället.
Lyssna in och njut av gamla godingar på löpande band. Dock inte med Thory Bernhardt och
Carli Tornehave utan snarare ett lite poppigare snitt.
Ironiskt nog så sänder man nu från en gammal sändarplats som tidigare tillhörde statliga BBC
World Service. Hur är det man säger – när Fan blir gammal så blir han religiös. Detta verkar
vara något åt det hållet hi
==
Nu har det hänt! En asteroid kraschade mot jorden för en dryg vecka sedan och brann upp
innan den nådde Norska havets yta. Turligt nog var den bara ca 2 meter i diameter, men det
gjorde också att den inte upptäcktes förrän det stod klart att den skulle träffa jorden.
Norge klarade sig med nöd och näppe med andra ord.
Bullens gamla stålhjälm M/29 från armén sitter numera på kålhuvudet under all vaken tid hi
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Nya distansrekord har slagits på amatörbanden 134 GigaHertz och 241 Gigahertz. DB6NT
och DK5NJ slog rekord när de överbryggade 157 respektive 98 kilometers distans.
Naturligvis körde de CW för att genomföra sina rekord-QSOn. Mäktigt säger Bullen!
Bullen tänker också att om man går ännu högre i frekvens så blir rekordet till slut att man hörs
runt husknuten hi
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Avslutningsvis, Bullen imponeras storligen av den radiostation Mats SM7GIB byggt upp i
Svedala. I en fin QTC-artikel skriven av Jonas SM5HJZ presenteras stationen och
prestationen under årets CQ WW 160 meter Contest. Mats och SC7DX gänget jobbade in i
det sista innan testen med antenner för att även kunna lyssna efter färsk frukt på bandet
samtidigt som man sände. Imponerande teknik.
Ham radio när den är som bäst, vänner i samverkan som kör radio så det ryker.
Bullen spinner som en katt!
=
Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg!
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