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Igår inföll fredagen den trettonde. Hoppas alla klarade sig igenom den utan missöden.  
 
En sådan otursförföljd fredag kan inträffa en till tre gånger per år och har naturligtvis sitt 
ursprung lång tillbaka i tiden. Och åsikterna varierar om varför talesättet uppstått.  
 
I den nordiska mytologin berättas om hur svekets och ondskans gud Loke kom som den 
trettonde gästen till ett fredagsgästabud i Valhall där han sedan lurade den blinde Höder att 
skjuta sin egen bror Balder till döds med en mistelpil. Sicket oflyt för Balder hi 
 
Men vi som inte är gudar har tydligen utvecklat ett riskbeteende som märks av i statistiken. 
Ett stort försäkringsbolags statistik visar att det sker sju procent färre olyckor fredag den 
trettonde jämfört med en vanlig fredag. 
 
Bullen myser över att ha tagit sig igenom denna luriga dag utan eldavbrott i nyckeln.  
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På tal om eldavbrott, radiostationen W6RO på det klassiska fartyget Queen Mary är QRT för 
tillfället. Anledningen är att det företag som underhållit Queen Mary har gått i konkurs. 
Fartyget ligger sedan länge vid kaj i Long Beach i Kalifornien där det har varit en stor 
turistattraktion under många år.  
 
Fartygets historia är synnerligen spännande. Under trettiotalet fraktades de rika och berömda 
fram och tillbaka över Atlanten på detta lyxfartyg. Och under kriget gick hon under namnet 
Grey Ghost, fraktandes ca åtta hundra tusen militärer till och från olika uppdrag. Efter kriget 
fraktade hon sedan ett stort antal nyblivna europeiska fruar till militärer över Atlanten till sina 
nya hemländer i USA eller Canada innan hon sedan återgick till att bli lyxkryssare igen.  
 
För att så småningom landa vid kaj i Long Beach och förvandlas till ett lyxhotell.  
 
Fartygets call i tjänst var GBTT men nu är det som sagt radioklubben W6RO som hörs på 
kortvågen. Vi får hoppas att QRT-perioden blir kort och att det går att finna finansiärer som 
kan underhålla denna diamant i marin historia.  
 
Bullen funderar på om ett bidrag via PayPal skulle hjälpa, men avvaktar i nuläget hi 
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Dagens bulle-op tog som meddelats paus förra lördagen och lämnade depeschkontoret i Luleå 
för att åka till Gotland. Resan gick som vanligt smidigt, bilen rymdes på färjan och medhavd 
radioutrustning kunde nyttjas för flera CW-QSOn som SM2CEW/1/p 
 



Ett SOCWA-QSO på 40m med Tony SM4NSS avrundade aktiviteten på banden innan kosan 
styrdes mot Luleå igen.  
 
Att resa utan en radio i bagaget fungerar inte för Bullen. Alltid lika kul att dra ut en tråd i 
snåren och sniffa i luften från ett nytt QTH. Bingo när det blir CW-QSO med kända kompisar 
dessutom! 
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Sex veckor kvar till SKD! Handpumpen bör redan nu inoljas, inställningar kontrolleras och 
kontaktytor rengöras 
 
CW is King! 
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Det var allt för idag, tack till alla lyssnare. 
 
 
73/77 de Bullen alias Peter SM2CEW  


