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Som bullen tidigare berättat så pågår en jakt på utökat utrymme på våra ham-bands för de som 
väljer att låta sin PC sköta all trafik. Det vill säga de som kör digitala moder.  
 
Starka krafter inom ham-radio vill minska utrymmet för CW och till viss del även SSB. Man 
vill kunna ta av nedre delen av banden för att digital kommunikation ska kunna breda ut sig.  
 
Bullen motsätter sig kraftigt dessa tankar, speciellt nu när CW-delen på banden fylls av 
stationer, allt naturligtvis beroende på de förbättrade konditionerna.  
 
CW är ett sätt att konversera med människan bakom nyckeln i den andra änden av ett QSO.  
 
Digitalt är ett sätt att samla callsigns till diplom genom att en PC gör allt jobb. 
 
Det vore oförlåtligt om våra förtroendevalda inom ham-organisationerna skapar sämre 
förhållanden för CW till förmån för PC till PC kontakter.  
 
Någon djävla ordning får det väl vara inom ett parti sa den gamle partiledaren Hermansson en 
gång i tiden. 
 
Någon djävla ordning får det väl vara på banden ryter nu Bullen i modern tid!! 
 
= = 
 
Det finns ett nätverk av entusiaster som oförtrutet jobbar vidare vecka efter vecka, månad 
efter månad, år efter år för att vi ska kunna få glädje av deras tjänster. Det handlar naturligtvis 
om hantverket med mottagning, sortering och distribution av våra QSL-kort via byrån.  
 
I toppen av trädet hittar vi allas vår Hasse SM0BYD som fortlöpande även hinner med att 
skriva rapporter på SSA hemsida.  
 
Men trädet består av många individer runt om i landet som alla har ett enda mål och det är att 
vi ska få våra QSL-kort levererade så smidigt som möjligt.  
 
Varje gång vi besöker radioklubben i stan och ser hyllan på väggen full av inkomna QSL-kort 
så sänder jag och klubbkompisarna en tacksamhetens tanke till dessa entusiaster.  
 
Att sortera kilovis med kort, först i distriktsordning och sedan på respektive mottagningsställe 
är ingen snabb affär. Ibland sammanfaller sorteringen lokalt med något av våra onsdagsmöten 
på klubben och då kan man med egna ögon se hur mycket tid det tar att sortera korten.  
 
Även om det idag finns moderna sätt att skicka kort digitalt så framstår det som solklart att 
papperskort är ”the real deal” som det heter på tramssvenska! 
 
Ett exempel på  volymer, RSGBs QSL-byrå hanterar årligen drygt en och en halv miljon 
QSL-kort. Vet inte vad SSA hanterar för volym, men stor är den, utan tvekan. 



 
Hade vi inte byrån så skulle varje kort till utlandet kosta 24 kronor i porto. Och sannolikt 
skulle vi inte få särskilt många sända till kort från utlandet där kostnaderna liknar de svenska.  
 
Bullen sänder därför ett gigantiskt tack till gänget som jobbar ideellt i alla delar av kedjan av 
vår QSL-hantering.  
 
Som det heter sedan gammat: The final courtesy of a QSO is to send a QSL-card. 
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Avslutningsvis, i veckan inträffade en gigantisk explosion på baksidan av solen. Ett utbrott 
som skickat iväg otroliga mängder plasma ut i rymden, dock i riktning från jorden denna 
gång. 
 
Kan tänka mig att tramspellen Elon Musk hukade sig när han hörde talas om detta i rädsla för 
att Solcykel 25 skulle skicka fler av han satelliter att brinna upp i atmosfären. 
 
Stackarn, han lär nog sova dåligt de kommande sju till åtta åren då solen bubblar som bäst på 
himlavalvet och miljardinvesteringarna i rymden brinner upp. 
 
Bullen ler i mjugg  
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Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg! 
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