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de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW  
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På grund av hur storhelgerna ligger i almanackan detta år så blir dagens bulle den sista för 
året. Att Tomten är i antågande tror åtminstone alla barn. De älskar den rundlagde mannen i 
vitt skägg och röda kläder.  
 
Vi lite äldre har en annan hållning till tomtar.  
 
Vi minns också snacket om hustomten, en grå filur som var mer skygg och smög omkring i 
mörkret runt gårdarna hela året. Han var en lättretad liten gubbe som kunde ge människor en 
rejäl spark i baken om de misskötte sina djur eller gårdar. Att dela ut julklappar var otänkbart 
för honom. På julen var det i stället han som skulle belönas med gåvor. Fick han inte gröt med 
en rejäl klick smör så kunde han bli riktigt arg. 
 
Låter lite som surstöten Edsel Murphy, håller man inte honom på gott humör så går det mesta 
fel. Murphys Lag säger nämligen att allt som kan gå fel, kommer att gå fel.  
 
Hur många har inte haft Edsel sittande på axeln när man sett det ena efter det andra gå fel, 
utan att man förstår varför.  
 
Bulle-op har i alla fall fortlöpande besök av Edsel Murphy i shacket. Vid hans senaste besök 
så upphörde switchning av antennreläer att fungera, mitt under en contest.  Ni har säkert 
liknande upplevelser av Edsels besök hi 
 
En sak är säker – en foliehatt skyddar inte mot Edsel Murphy! 
 
= = 
 
Tittade här om kvällen på ett fantastiskt program om svenske nobelpristagaren Svante Pääbo 
och hans helt otroliga upptäckter genom kartläggning av arvsmassa.  
 
Förutom vår koppling till neanderthalare har han spårat en hittills helt okänd hominin som 
kallas denisova. Och sett att korsningen mellan oss homo sapiens, neanderthalare och 
denisova påverkar vår förmåga att motstå infektioner idag.  
 
Bulle-op lutade sig tillbaka i TV-soffan och funderade över hur allt detta är möjligt att få 
fram. Men kom i alla fall fram till att utan en egen insats och ett rejält mått av driv så blir det 
inget.  
 
Precis som när vi gick ut på jakt efter DX på banden långt innan DX-clustrens tid. Då vi 
själva sökte upp rara stationer att försöka få kontakt med. Ju bättre utväxling på VFO-ratten 
och ju smalare filter desto noggrannare kunde banden avsökas. Och med lite extra 
underrättelser från Geoff Watts DX Newsheet så hade man en klar fördel i arbetet.  
 
Svante Päävo skulle nog ha varit en mycket god DX-räv om han varit radioamatör. Helt utan 
något som helst behov av DX-cluster hi 
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Vi närmar oss slutet av året för SOCWA. Många av er som lyssnar ligger långt upp på 
topplistan. Hittills i år har mer än tolv tusen QSOn genomförts med en medeltidslängd på 19 
minuter. Det betyder att vi hört klingande SOCWA CW på banden under fyra tusen timmar 
sammanlagt! 
 
Bullen är både glad och imponerad över detta i tider när andra typer av kommunikation 
tränger sig på och vill ta plats. Så ni som kämpat med SAX QSOn förtjänar stort beröm. 
 
Bullen har sagt det förr och det gäller än -  CW is King! 
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Avslutningsvis, nu bara är 15 dagar kvar till SKD/ Straight key day! Innan dess infaller både 
Julafton och Nyårsafton med allt som hör därtill.  
 
Bullen vill därmed tacka er för årets alla höjdpunkter på lördag morgon och samtidigt önska 
God Jul och Gott Nytt År! 
 
CW is King! 
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Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och 73/77 till er alla 
 
Nu dags för QNX?  
  
 


