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Bullen kan inte undgå att notera att den största solfläcken på många år nu syns på solens yta. 
AR3112 är en riktig bamse som är kapabel att drämma till med en eller flera så kallade X-
flares.  
 
Alla som äger farkoster uppe i rymden hukar sig nu och gör allt för att skydda sin utrustning 
mot den strålning som kan komma i händelse av ett kraftigt utbrott på solen. Även 
elproducenter lär hålla koll på fulströmmar i nätet.  
 
Vid den amerikanska militären har man förresten inrättat en enhet som kollar solens aktivitet 
dygnet runt året om för att vara beredd när utbrott sker. Inte konstigt med tanke på alla 
militära satelliter som sannolikt riskerar att skadas av häftig strålning om man inte vidtar 
åtgärder. 
 
Även om inte Bullen har passning dygnet runt av solens förehavanden så kollas ändå läget 
varje dag bara genom att lyssna över banden och sniffa lite på kondsen hi 
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Det talas ofta om att dra en linje eller vara gränssättande på något sätt. Ofta är det en rak linje 
man talar om. Men i Sundsvall har det gått riktigt illa, där har en entreprenör målat linjer på 
gång- och cykelvägar i stan. Man tror inte sina ögon när man ser det.  
 
Klar fyllevarning, inte en linje är rak utan den ringlar sig fram och tillbaka längs lederna.  
 
Ansvarig upphandlare vid kommunen säger att det ska rättas till. Dock absolut inte av den 
entreprenör som målat linjerna! 
 
Tråkigt tycker de flesta medborgare, man får sig ett riktigt gott skratt när man ser eländet, och 
det blir också en sorts identitet för stans cykelbanor att fyllekörning uppmuntras hi 
 
Kolla in inslaget på svt.se/västernorrland  
 
Bullen garvar fortfarande! 
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Bullen minns ett annat tryckfel som renderade i att värdet på feltrycket steg till astronomiska 
nivåer. Det handlar naturligtvis om svenska frimärket tre shilling banco. 
 
Den gula treskillingen är världens näst dyraste och mest berömda frimärke. Det är 
poststämplat i Nya Kopparberget den 13 juli 1857.  
 
Frimärken i valören 3 skilling banco trycktes i grön färg. Den gula treskillingen är egentligen 
en feltryckt 8 skilling banco, vilka trycktes i gul färg. 
 



Guldklimpen såldes senast 1998 till ett värde av 15 miljoner kronor. Därefter är inga 
försäljningsvärden kända.  
 
Räknar man om det till kilopris vilket är normalt vid prisjämförelser nuförtiden så landar det 
på 560 miljarder kronor.  
 
Nuvarande ägare är sedan maj 2013 finansmannen Gustaf Douglas.  
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Bullens schack har fått tillökning. I dagarna har drygt 40 kilogram RCA AR-88 landat på 
radiobordet. Radion fungerar klanderfritt trots mer än 30 år i vila.  
 
AR-88 designades före WW2 och gjorde otroligt stor nytta under krigsåren, framförallt i 
England där den flitigt användes av radiospanare vid SOE / Special Operations Executive på 
grund av sin fina prestanda.  
 
Till trupper ute på slagfältet släpptes AR-88 ner med fallskärm, då inpackad i en kraftig 
aluminiumlåda. Inget man ville få i skallen direkt hi 
 
Bullens exemplar har just försetts med kinesisk digitalskala och används nu flitigt för CW och 
AM-QSOn samt BC DXing 
 
= =  
 
Bullen noterar att det nu bara är 85 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?  
  
 


