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Efter ett långt sommarlov drar nu SMHSC igång Lördagsnätet med nybakade bullar varje 
gång.  
 
Bullen pratade tidigare i somras om hur nestorn John Pohlman upprätthöll fullt förtroende hos 
TV-tittarna för sina prognoser. John är sedan länge pensionerad men hans nuvarande kollegor 
har minsann kunnat stoltsera med träffsäkra soliga prognoser som dessutom innehöll mycket 
värme.  
 
Även på nordlig breddgrad har vi i omgångar haft temperaturer över 30 grader Celcius under 
sommaren, vilket även våra flera miljarder myggor trivdes med.  
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Förra veckan gjorde bulle-op med xyl  en utflykt med husbil i riktning gränstrakterna mot 
Norge i SM2/SM3. En del av resan åkte vi på det som kallas Vildmarksvägen, en rundtur via 
fjällen från Vilhelmina till Strömsund.  
 
Vildmarksvägen är den högst belägna asfalterade vägen i landet. Höjdpunkten under resan, 
både bildlikt och bokstavligt, var platån i Stekenjokk som ligger på ca 900 meter över havet.  
 
På den platsen drev Boliden Mineral AB en koppar och zinkgruva mellan år 1976 till 1988. 
Stora mängder av de eftertraktade mineralerna bröts under perioden. Nu 34 år senare vill man 
starta gruvdrift igen på samma plats eftersom efterfrågan på ädla mineraler ökat enormt på 
sistone. 
 
Intressant är att vägen över Stekenjokk bara är öppen för trafik mellan den 6 juni och 15 
oktober. Under vintern ligger vägen nämligen under fyra till sju meter djup snö!  
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Under resan gick det utmärkt att köra radio. En mobilvippa på husbilens tak strålade gott i alla 
riktningar. En intressant iakttagelse var att närstående husbilars LED-lampor började blinka i 
takt med CW-sändningen under QSO.  
 
Bulle-op lät dock inte någon förstå vad som genererade det rytmiska blinkandet. En och annan 
husbilsägare lär nog därför ta sitt fordon till serviceverkstaden för att få sin belysning 
kontrollerad hi 
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Några radiomässiga framgångar kan nog inte konstateras under sommaruppehållet. Det har 
rent ut sagt varit usla konditioner med få undantag. Ett utbrott efter ett annat på solen har stört 
jonosfären med kraftigt norrsken som följd.  
 



Bristen på konds märks också av på statistiksidan på SOCWA, medeltalet för antal QSO per 
dag ligger hittills i år en bit under förra årets notering. Men det tas säkerligen igen när vi nu 
går mot höstkonditioner då även de låga banden tidvis ger goda signaler.  
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NASA siktar nu mot månen igen. Den obemannade Artemis 1 åker dit ca 50 år efter det 
senaste besöket från jorden. Om allt går vägen så planeras en tur runt månen med astronauter 
under 2024.  
 
Allt går igen tänker Bullen – been there, done that som vi säger på tramssvenska. 
 
Undrar förresten om Christer Fuglesang SA0AFS köpt biljett till denna tur? hi  
 
= =  
 
Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och ha en trevlig helg 73/77 och nu dags för QNX?  
 
 


