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Bullen kommer till er idag från myggriket Norrbotten. Myggans ihållande inande låter som 
någon som konstant stämmer av sin rigg på din frekvens. Flera myggor låter som om många  
konstant stämmer av riggen på din frekvens. Outhärdligt säger många och Bullen instämmer. 
 
Redan år 1994 gjorde en forskare vid dåvarande Luleå Tekniska Högskola en beräkning av 
antalet myggor i Norrbotten. Han kom fram till att det ett normalår finns 312 miljarder 
myggor i Norrbotten.  
 
Forskaren säger i sin rapport också att det finns lika många kilogram mygg i länet som 
kilogram människor! Vi är ju ett glest befolkat län med liten befolkning, men ändå är det så 
man baxnar.  
 
Myggornas sammanlagda matförbrukning i kilo är lika mycket som vikten av sex miljoner 
människor. Vilken tur att myggorna inte bara slukar människor utan även annat ute i naturen.  
 
Myggorna utgör en mycket viktigt del i näringskedjan. Tolv miljoner kilo mygg slukas av 
fåglar, fiskar och insekter under en sommar i länet. 
 
Små individuella tal blir stora när de aggregeras! 
 
Bulle op lägger just nu på dubbla lager av US622 myggmedel innan han går utanför huset. 
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Nu har solfläcksstatistiken för månaden maj presenterats av NOAA i USA. Antalet solfläckar 
ligger mer än dubbelt så högt som forskarnas förutsägelser. Detsamma gäller för solfluxet 
som också ligger långt över förutspått läge. 
 
Bullen nickar förnöjt och ler lite i mjugg åt forskarna som förutspådde mer eller mindre död-
dagar på radiobanden under hela solcykel 25.  
 
Solen lever, länge leve solen hi 
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Samtidigt har en av John Pohlmans ersättare som TV-meteorolog nu stolt presenterat en 
långtidsprognos över hur årets sommarväder blir i vårt land. Enligt den unga meteorologen så 
blir det ömsom sol och ömsom regn. Varma perioder avlöses av lite svalare och ostadigare 
väder. Ett och annat lågtryck vandrar in västerifrån, då och då med lite åska.  
 
Jo jo, det var verkligen en prognos att förundras över, hur kunde den bli så fantastiskt mitt i 
prick??  
 



Känns som om vem som helst av oss vanliga dödliga hade klarat av att skapa den 
långtidsprognosen för sommaren 2022.  
 
Annat var det på John Pohlmans tid, då visste man att det skulle bli många och täta 
regnskurar, även på midsommarafton hi 
 
Pohlman var utan tvekan ett riktigt pålitligt orakel ! 
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Avslutningsvis, nu är det två veckor kvar till SKD, Midsommardagens höjdpunkt. En 
sommaraktivitet där sol eller regn inte spelar någon som helst roll hi 
 
Kanske dags att bestämma sig nu för om det blir den gamla nyckeln i år igen eller den där nya 
skinande nyckeln som fortfarande känns lite ovan? 
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Det var allt för idag, tack alla lyssnare och ha en riktigt fin helg.  
 
73/77 och nu dags för QNX?  


