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Det lackar mot jul, imorgon är det andra advent. Glögg och pepparkakor med andra ord.  
 
För många hams betyder det också att man hör grannarnas julbelysning i sin radio, utöver alla 
andra elektriska störkällor som finns i grannskapet. 
 
Men nu när både kraftnätoperatörer och regering börjar tala om bortkoppling av kunder under 
timmar av hög belastning i vinter så kanske det är dags att ladda ett batteri som kan driva 
riggen i flera timmar.  
 
På så sätt kan man luta sig tillbaka i shacket och njuta av störningsfri mottagning på alla ham-
bands så länge all julbelysning och andra eldrivna störkällor slocknat hos grannarna.  
 
Prepping har hittills mest handlat om att se till att man har mat och dryck om man skulle bli 
utan el och vatten. Nu lägger Bullen till behovet av ett stadigt batteri som kan driva riggen 
också! 
 
För tänk om eltillförseln bryts just vid bulledags en lördag morgon, bullen vill man under inga 
förhållanden inte missa! 
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Den 24 december 1922 var dagen då den första radioamatörsändningen från Europa hördes i 
Nordamerika.  
 
Det handlade då om RSGB-stationen 5WS som fanns i södra London. Detta lyckosamma 
försök var det tredje i raden för att överbrygga Atlanten.  
 
Nu i december så firar man i Storbritannien hundraårsminnet av denna bedrift genom att 
aktivera flera stationer med calls som användes vid de transatlantiska proven.  

Ett sådant är 5WS som nu naturligtvis är G5WS i enlighet med dagens anropssignaler. Andra 
calls som hörs i luften är G5AT, G6XX och G6ZZ. 

Det intressanta med G6ZZ är att callet användes när man utförde de första testerna att köra 
radio från ett rullande järnvägsekipage år 1924. Garanterat störningsfritt, ingen 
kontaktledning på lokets tak utan det var ånga som drev loket. 

Alla stationerna som är aktiva nu i december kommer dock att nyttja modern radioutrustning 
och inte gamla MOPA-sändare från förr hi 
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Vi bor i ett avlångt land. I onsdags gick solen ner vid Treriksröset i Norrbotten för att inte gå 
upp igen förrän den 12 januari.  



 
Ingen ko på isen, i Bullens värld betyder det fina möjligheter till DX-QSO på de låga banden, 
dygnet runt. Såvida nu inte solen spyr ut plasma som ändå hittar jonosfären i norr där den blir 
till norrsken som stör ut banden.   
 
Fast å andra sidan, det finns ju norrskensturism nuförtiden som vi också måste värna. Folk 
betalar stora pengar för att komma hit upp och se den vackra auroran dansa över himlen.  
 
För några veckor sedan besökte en hamkollega med familj från Österrike orten Abisko för ett 
par dagars norrskenssafari.  Han meddelade överlycklig att de aldrig sett något så vackert som 
norrskenet de såg under andra natten. Värt alla pengar de lagt ned på vistelsen lät han 
meddela.  
 
Fint tänker Bullen, någon som i alla fall tjänar på eländet hi! 
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Avslutningsvis, Bullen noterar att det nu bara är 29 dagar kvar till SKD/ Straight key day!  
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Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och ha en trevlig helg 73/77 och nu dags för QNX?  
  
 


