CW-bullen den 22 oktober 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
==
Kommande natt så ställer vi om klockan till Svensk Normaltid eller vintertid i folkmun.
Bulle-op gillar faktiskt att vi leker lite med tiden över året, speciellt kul är det att ställa om till
sommartid eftersom sommar klingar bättre än vinter.
För oss som jobbat färdigt och numera är tärande så spelar det egentligen inte så stor roll vad
klockan är, förutom när vi loggar i SOCW och säkerställer minst 10 minuters QSO hi
Nere i Australien har de tre tidszoner, western, central och eastern time. Det roliga down
under är att central time skiljer sig en halv timme från de andra två, inte en hel timme! Hur
obegripligt är inte det tänker Bullen?
Men som aussies säger till varandra – no worries mate! Det reder sig med andra ord.
I vårt land har politikerna inte tänkt färdigt ännu huruvida vi ska överge nuvarande skifte till
sommartid. Kossor med flera stör sig tydligen på förskjutningen.
Bullen har det dock enklare, vi drar igång när klockan visar 08.00 varje lördag oavsett hur
tiden i övrigt är justerad.
No worries mate!
==
På banden hör vi denna höst massor med expeditioner igen efter lång torka på grund av
Covid. Fler lär också komma igång under hösten, vinter och vår.
Som ni minns nämnde Bullen häromsistens att förberedelser för superexpeditionen till Bouvet
Island pågår för fullt i Norge.
En som för 75 år sedan gjorde en verkligt imponerande resa med radio i bagaget var Thor
Heyerdahl med sin flotte Kontiki. Callet var LI2B.
Flotten var byggt på 9 balsastockar från Equador och seglade med sex mans besättning under
101 äventyrliga dagar från Callo i Peru till Raioia i Polynesien.
Det fanns ingen regelrätt radiohytt ovanpå stockarna, men man hade i alla fall med sig en
National NC-173 mottagare och sände med en Brittisk spionradio från WW2. De drevs av
handvevade generatorer. Operatörer var Knut och Torstein, två av motståndsrörelsens
radiooperatörer under kriget.
Utrustningen utsattes för hård prövning ute på öppna havet men fungerade hela resan. Trots
att mottagaren blev dränkt i saltvatten vid ett tillfälle och delar av radion fick ligga på däck
och torka i solen.

I Kalifornien var det den kände DX-räven Frank W6AOA (silent key) som på 14142 kc/s höll
kontakt med LI2B och försåg dem med väder- och navigationsdata.
National Company var inte sena att skryta över sin NC-173 mottagare i annonser. National
citerade ofta Knut Hauglands ord när Kontiki anlänt till Polynesien då han sa käckt och glatt
meddelade All is well!
Knuts ord resulterade också i att ett stort räddningspådrag ställas in. Flotten hade nämligen
inte hörts av på några dagar.
Vilket äventyr tänker Bullen, med rör-radio i bagaget dessutom! Precis som det ska vara.
==
Avslutningsvis, forskarna meddelar att isen i Arktis nu börjat växa till igen efter sommaren.
Dock ligger mängden is långt under det 40-åriga genomsnittet. Återstår alltså att se om även
Mälaren fryser till i vinter så de som åker långfärdsskridskor får sitt lystmäte tillgodosett.
==
Bullen noterar att det nu bara är 65 dagar kvar till SKD/ Straight key day!
==
Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och ha en trevlig helg 73/77 och nu dags för QNX?

