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Det händer spännande saker på solen i dessa dagar. En rejäl så kallad X-flare exploderade i 
onsdags och skickade en mängd materia mot jorden med storm i det geomagnetiska fältet som 
följd.  
 
Solens antal fläckar är också långt högre än vad som förutspåddes för bara ett år sedan. Det 
märks inte minst på 10 meter, bandet öppet mot DX-land allt som oftast just nu. 
 
Men som vanligt så påverkas låga band negativt och signalerna inom landet är stundtals svaga 
eller icke existerande.  
 
Bullen gillar när det bubblar på banden men inte när det stormar i jonosfären. Just nu är det 
blandat radioväder att vänta.  
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Nummersändningar har alltid fascinerat kortvågslyssnare. Framförallt under kalla krigets 
dagar då banden var fulla av nummersändare, som sände både på CW och på telefoni.  
 
En som stack ut var en polsk nummersändare som faktiskt använde ett parti ur Hugo Alfvens 
Midsommarvaka som anrop under några minuter i början av sin sändning. Svensk Rapsodi 
nummer ett för stor orkester kallades stycket och det gick i tonart moll.  
 
Nummersändare fanns på den tiden, liksom nu, på bägge sidor om den gamla Järnridån. Ett 
enkelt kännetecken om vilken riktning sändningen kommer ifrån är att väst på CW oftast kör 
en vanlig nolla alltså ”0” medan öst sänder en förkortad nolla ”T” i sina krypterade 
meddelanden. 
 
När nätbunden trafik som 3G/4G/5G inte fungerar så lirar kortvågen precis som den alltid 
gjort. Har man bara har koll på vågutbredningens dynamik så går det oftast att få igenom ett 
meddelande. Och det har nummersändarna, de ändrar alla sina frekvenser enligt MUF-
kurvornas variation över året.  
 
I skenet av dagens tragik i Ukrania är det inte så konstigt att nummersändare nu hörs både här 
och där på banden, vissa låter till och med som de gjorde redan på 60-talet.  
 
CW forever även där med andra ord. 
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En radioamatör i Frankrike har nyligen dömts till fängelse för att ha uppfört sig illa på ham-
banden. Med tydligt angivande av sitt call har använt profant språk så till den milda grad att 
han även fick sin utrustning beslagtagen när gendarmerna arresterade honom. Någon månad 
senare köpte han ny utrustning och fortsatte sitt tilltag.  



Nu sitter han på vatten och bröd under ett år, dessutom ska han betala fem tusen Euro i böter.  
 
Men bäst av allt tycker Bullen det är att han förbjuds att bli radioamatör igen. Basta! 
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Summits On The Air firar i dagarna sitt 20-års jubileum. Tänk vilken smart ide det var att 
starta detta friskluftskoncept. Åtskilliga äro de hjältar som släpat radioutrustning med sig upp 
till toppen på en höjd bara för att få några QSO med SOTA-jägare världen över. Vår egen 
Jaan SM0OEK är en av dem som ofta tagit sitt pick och pack till högre höjder. CW only för 
honom och de flesta andra.  
 
Respekt säger Bullen! 
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Avslutningsvis, nästa lördag händer det saker i Eskilstuna. Radiomässa, SSA årsmöte och 
SCAG årsmöte bland annat. På grund av befarat manfall ställer Bullen därför in sändningarna 
och återkommer med full kraft på Påskafton om inte någon påskkärring lockat med sig Bulle 
op till Blåkulla hi 
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Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg! 
73/77 de Peter SM2CEW  nu dags för QNX? de SK0HSC/2 


