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Polarforskaren Ernest Shackleton och en besättning på 27 man blev 1915 av med sitt skepp 
Endurance när det frös fast i isen och så småningom sjönk vid Antarktis. Nu för några 
månader sedan, 100 år efter Shackletons död, har man hittat vraket efter Endurance på tre 
tusen meters djup under Weddellhavets yta. Vraket lokaliserades med miniubåtar och 
förefaller vara i ett enastående gott skick.  
 
Shackletons tog efter förlisningen risken att i en öppen livbåt tillsammans med fem man ur 
besättningen försöka hitta hjälp på ön Sydgeorgien, de seglade en sträcka på drygt 100 
landmil. Det lyckades och på ön fick Shackleton kontakt med norska valfångare som så 
småningom såg till att de återstående 22 besättningsmedlemmarna ute på isen i Antarktis 
kunde räddas.  
 
Återstår att se om man lyckas bärga Endurance nu när isarna vid Antarktis smälter. 
 
Det som göms i snö kommer upp i tö tänker Bullen hi 
 
Shackleton var trots äventyren inte dumdristig, hans ledord var "Bättre en levande åsna, än ett 
dött lejon" 
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Ni är säkert många som har hund eller katt som ofta vistas i radioshacket. För egen del 
handlar det om katten Ozzy som älskar att ligga ovanpå min gamla Signal One CX7 radio 
som avger skön värme.  
 
Efter att ha lagt ut en bild på min sida på QRZ.com så är det många hams runt om i världen 
som noterat min katt Ozzy i shacket. Han får därför numera regelbundet via operatören över 
etern hälsningar från katter tillhörande andra hams, exempelvis i Tjeckien och USA.  
 
Det verkar som om katter är särskilt förtjusta i radioshack. Troligen lockar värmen från 
riggarna. Kanske finns det även något rogivande i den melodiska morsetelegrafin som hörs i 
shacket. 
 
Hur som helst, en bild på QRZ.com på eventuellt husdjur i shacket är en 
konversationsöppnare av stort mått.  
 
Troligtvis var det dock inte samma trivsamma upplevelse för min gamle vän Bev W4ZD i 
Florida som upptäckte att han hade en skallerorm i sitt Henry-slutsteg. När han talade om det 
för sin XYL så försvann hon springandes från huset för att inte återvända på ett halvt dygn.  
 
Bev hade därefter stora problem att förklara att det hon efter incidenten fokuserade på i 
shacket var ofarliga coax-kablar och inte giftormar.  
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Avslutningsvis, vi har just passerat höstdagjämningen och tagit oss till vinterhalvåret. Härligt 
tycker många DX-jägare på låga band 
 
Bullen tar det med ro och noterar att nu är det bara 99 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?  
  
 


