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BOS	Bo Olofsson, Kåge	200911 - 200913		CloudIQ  
KEL	Kjell Eriksson, Mörön	200911 - 200913		CR 304 A
LE	Lars Eriksson, Ursviken	200911 - 200913		AirSpy HF+ Discovery

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare;  SDXF:s nu ännu bättre, permanenta PAX-antennsystem.

Syfte:	Reparation av antennsystem i Parka och försök  att få igång SDXF Parka-Kiwi.


11.9 	För första gången sedan jag började åka till Parkalompolo slapp jag köra helt. Rookien Lars fick den äran att förpassa oss till Parka. Inget anmärkningsvärt på hela resan utom ett par vägarbeten. E4 norr om Luleå var helt avstängd och trafiken leddes på omvägar några km. Men den stora nyheten var väl att breddning och förstärkning av vägen mellan Anttis och Lovikka gjorde att LE fick kryssa försiktigt mellan lite större stenar. Uppenbarligen ska det bli samma höga standard som genom Lovikka så någon verkar ha tro på återöppnade gruvan i Kaunisvaara i alla fall. Obligatoriska stopp i Vippabacken och Överkalix samt den mer spontana skyltfotograferingen i Kangos. Lars med skylt nu på Twitter någonstans. Skolan var varm och god i köksdelen medan rummen fick värmas upp lite. Men det gick fort. Tvåsiffrig lufttemperatur ute och sol så lockande skogstursväder.

	Efter att ha burit in bagaget och visat Lasse runt som hastigast bar det direkt till skogs. Fort fann vi att den gamla östkustantennen var kapad över skoterleden. På 5 meters höjd och med stor kraft. Ståltrådarna hade töjts och krullat ihop sig! Sigge hade fäst fixeringstrådar på båda sidor om leden så det fanns ingen risk att den kunde hänga ner där. Någon traktor med uppfälld lyfttarm som gått förbi kanske? Som följdfel hade någon kapat dubbeltråden över skidspåret då den hängt ner sig efter tidigare missödet. Jag hämtade 100 m tråd och ett par sockerbitar så strax innan mörkret blev för kompakt hade vi lagat antennen och dessutom kopplat in och mätt upp övriga trådar utom Asien.  Både LA- och nya östkusttråden mätte avbrott men verkar fungera fint. De två återstående mätte obruten slinga men med alldeles för högt motstånd som vanligt. När hyllan med fördelarna monterats upptäcktes ett litet aber som försvårade uttestning av anläggningen. Dymo-märkningarna med vilken BNC som var för vilken antennriktning hade torkat loss och låg på golvet. Som tur var satt två kvar men sen vidtog lyssning och list för att få rätt färg på rätt plats. Att Asien inte var inkopplad underlättade lite.

	Lyssningsmässigt märktes att något hade hänt jämfört med starten hemma i Furuögrund kvällen innan. När mätvärden kollades så stämde det att det varit en kort men rätt kraftig störning långt norrut. Runt 23 utc började dock HLW 1400 gå läsbart i korta stötar. En och annan brasse kunde också anas. Men sen ska det visst lugna ner sig så hopp om NA finns.  / BOS

12.9	Väldigt stört hela natten visade en snabbkoll innan dagens jobb satte igång. Men de morgonpigga Duo Eriksson var då redan i skogen och i regnet för att inspektera ett par trådar plus Palovallen, Själv behövde jag en liten sovmorgon för att hinna ikapp med sovandet. Som tur var hade jag tagit på mig att ta reda på varför Parka-Kiwin inte fungerade. Försedd med dubbla uppsättningar av nästan allt lirkade jag ner alla prylar och kabelhärvor som låg ovanpå vitrinskåpet på kontoret. Fotade först om någon kabel skulle åka ur eftersom jag aldrig satt ihop något liknande. Ganska fort visade det sig att inget nätverk fanns. Parallellt med att jag mailade med PE testade jag ansluta Net1-modemet och då gick det igång. Dock med låg fart och mycket begränsad dygnskvot så inget alternativ. Efter en del hackande visade det sig att modemet inte fungerade och till slut visade det sig att dongeln inte heller fungerade mot min PC. Det enda som jag inte hade tillgång till här uppe. Så PARKA2 är silent i en månad till.

	Alaskatråden satt som en fiolsträng genom skogen meddelade en blöt patrull när de tiggde lite fika innan de gick ut igen. Gula tråden som vi skarvade igår hade fått ett träd över sig längre ner mot myren så den måste sträckas upp på söndag. Kjell, som inte hade med sig stövlar, var tvungen ge upp samtidigt som regnandet slutade. Men blött i långgräset ändå förstås. LE fick istället sällskap av undertecknad till och längs Asien-tråden. Den anslöts till transformatorn och inspektion visade att den i princip var i perfekt skick. Vi höjde på ett par ställen där den alltid glider ner från granar med pilsneraxlar. 200 m från slutet låg ett dm-grovt träd över tråden och eftersom det satt fast i roten så gick det inte rubba. Ingen såg med denna gång så vi byggde med ruskor runt så att eventuella älgar och björnar inte kom så nära att de kom åt tråden! Den gick snabbt i höjden på vardera sidan. Får vara så till i oktober. Blir tight fixa det denna gång. Lyssning efter mörkrets ankomst visade att den fungerade utmärkt men inte minsta signal från Far East utan bara Iran och Indien. Rejält stökigt i atmosfären. 

	Nu skulle avbrottet i koaxen till Alaskatråden utredas ordentligt. En oväntad komplikation var att den tycktes fungera felfritt! Efter lite klurande så frilade vi jord och antenn från balunen och gick in igen och mätte över BNC-anslutningen. Ca 5 ohm via skärm och mittledare visade att avbrott saknades. Åtminstone nu! Lyssning ikväll bekräftade.  NDB-fyrar rakt norrut gick klar starkast på AK-tråden och Svalbard hördes bara på den också. RFA 1377 kanon också lite senare. Troligen var det inget fel på antennen förra vintern heller. Måste ha varit ofördelaktiga cx och helt olikt förhållandena i Kongsfjord!

	Eftersom vi alla vilat lite efter ”hårt” jobb i skogen och på myren blev det en hel del kollat från Spanien-passen och framåt och väldigt vimsiga cx fram till 02 utc. På 1350 t ex med några sekunder ARG, några sekunder BRA, några sekunder PR, lite EU och mycket brus. Inget som stöddes av några mätstationer för rymdväder! Alla länder i Syd- och MellanAmerika kunde poppa up korta stunder samt en del östliga NA efter midnatt utc. Små-wattarna i Holland gick starkt innan dess. Spanien varierade för mycket i styrka för att vara njutbart att lyssna på. Verkar som det kan bli lite lugnare nu då NA sakta börjar ta för sig. Men om två timmar är det roliga slut och PAX137 kan summeras. Facit lär bli förvånansvärt mediokert men det var ju inte för att lyssna vi åkte upp heller.  /BOS

13.9	Lars och Kjell besiktigade båda antennerna som är kopplade till den gemensamma koaxen med a/b-val via relä och omkopplare vid fördelarna. En konstruktion som fungerat felfritt i massor av år och som tack vare SW:s konstruktion besparat SDXF 250 m koax och säkerligen en massa jobb efter avkörda koaxar och glappande BNC-anslutningar. De var inte riktigt av full längd kunde konstateras. Att Lila antenn är av strax innan jordningen är känt sedan flera år men det har varit svårt att engagera någon att åtgärda det så det anses tydligen inte spela någon roll. Dock omöjliggör det snabbkoll om tråden är av eller ej genom ohm-mätning. Grön antenn däremot var av knappt 100 m efter vägövergången så LE och BOS tog på sig att försöka fixa det medan KEL städade lite inför avfarten tidig eftermiddag.

	Lasse och jag tog med knappt 10 meter tråd för att kunna skarva i vid behov och följde skoterleden till antennen strax innan myren. Nu visade sig antennen saknas helt nedanför avbrottet så kanske hade vi tagit med för lite tråd? Dryga 100 m längre ner återfanns dock tråden i tre bitar. Drop wire är både styv och vill gärna återta sin ursprungliga form från när den var upplindad på rulle så Lars fick ett styvt (!) jobb med att sträcka ut bitarna igen. Ett par kastviktsstenar (Två fånglinor skulle vi nämligen över.) och fyra sockerbitsskarvar senare var tråden på plats igen och är nu 200 meter längre än vad vi lyssnat på! Och är nu alltså jordad också. Efter oväntat mycket jobb kändes det att vi med gott samvete kunde dra oss söderut och överlämna anläggningen i fullgott skick till PAX138 om en månad.

	Lyssningsmässigt ännu en dålig natt med flamsiga och instabila signaler men trots allt lite bättre än natten innan. Puerto Rico fortsätter att dominera men en hel del LA i övrigt och även NA stundtals. Någon genomlyssning hanns inte med idag förstås så det kan kanske dölja sig några läckra punktkonds i röran? Några uppdateringar till är förstås att vänta så finingarna lär visa sig närmaste månaden.

	Laxsmörgås på Vippabacken sattes upp som delmål för resan och via bilverkstaden strax före Mörön   där Kjell dumpat sin 850 för översyn hann vi till Furuögrund innan det blev nermörkt. Lars fick dock köra de sista fem milen hem delvis i mörker. Fast med sin nymonterade LED-ramp ändå i hyfsat ljus. Tack till Lasse för skjutsen! Kändes skönt att få vara passagerare för en gångs skull! Tack även till glädjespridarna Duo Eriksson för arbetsinsatserna till SDXF:s och PAX-resenärernas fromma samt en rejäl dos ordvitsande! Båda före detta Postverks-anställda. Så troligen en dold yrkesskada? / BOS


EUROPA
	549	12	2000	Spirit Radio, Carrickroe  väldigt fint vid ID och stabilt ett tag runt också	BOS
	999 	11 	1931 	COPE Madrid 	KEL
	1260 	12 	2158 	COPE Murcia 	KEL
	1485 	12 	0635 	NRK/Longyearbyen 	KEL
	1602 	11 	2201 	SER R Segovia 	KEL

AFRIKA
	1377	12	2300	RFA, Mwanza  stark och stabil och ID:ade oväntat ofta	BOS
		12 	2251 	R Free Africa - RFA Mwanza TZA 	KEL

NORDAMERIKA
	580	12	0231	CFRA Ottawa ON  ”… sign up right now at cfra.com …”	BOS
	590	13	0158	VOCM St John’s NL  med aldeles egna annonseringar skiljt från övriga i kedjan	BOS
		13	0234	CJCL Toronto ON  ”SportsNet” och Toronto-snx i promo	BOS
	610	12	0230	WTVN Columbus OH  tog för sig på timmen och drog flera ID men tur att den redan finns i pärmen för det var inte direkt njutbart. Speciellt för eventuell v/s. NA-QRM	BOS
	620	13	0159	CKCM Grand Falls NL med Great Falls-reklam men sämre än andra VOCM-reläer	BOS
	640	13	0159	CBN St John’s NL  ”640 AM in Saint John’s”	BOS
	670	12	0207	WSCR Chicago IL  var överlyckliga att baseball var tillbaks   ”670 The Score”	BOS
	680	13	0205	WRKO Boston MA  lovade nyhetsuppdateringar	BOS
		12	0230	CFTR Toronto ON  fint	BOS
	690	12	0233	CKGM Montreal QC  faktiskt med ett call-ID denna gång	BOS
	710	13	0158	CKVO Clarenville NL  med fina lokala Clarenville-reklamer!	BOS
	730	12	0230	CKAC Montreal QC  Rondellhunden …	BOS
	740	13	0158	CHCM Marystown NL    fint med community update i VOCM-px. D v s lokala 
				reklamer i en minut!	BOS
		12	0234	CFZM Toronto ON  stark men även svåra NA-QRM stundtals. VOCM alltså …	BOS
	750	13	0159	CBGY Bonavista Bay NL  “1400 AM in Gander”	BOS
	760	13	0230	WJR Detroit MI  med flera LA över och under	BOS
	770	12	0230	WABC New York NY  lät Big Lou prata sig varm för sig själv och sin business	BOS
	780	13	0230	WBBM Chicago IL  såg fram mot 77 F under den kommande dagen	BOS
	800	13	0203	VOWR St John’s NL   med trevligt Id  av dam med bakåtlutad röst …	BOS
		12	0234	CKLW Windsor ON  ”AM 800” bara men det är ju så dom bär sig åt ….	BOS
	820	12	0230	WCPT Willow Springs IL  med hyfsat ID och lite till innan EU-splatret blev svårt	BOS
	830	12	0235	WCCO Minneapolis MN  en av få NA som lyckades hinna med ett ID i sporten	BOS
	840	12	0234	WHAS Louisville KY fint med restaurangtips och annat. ID.  Mx-stn tog över sen	BOS
	850	13	0202	WEEI Boston MA  gladde sig åt att ”football is back”	BOS
	870	12	0208	WWL New Orleans LA  med väder och promotade CBS Sports och IDade då	BOS
	880	12	0234	WCBS New York NY  hur bra som helst med ”WCBS Mets Radio Network”	BOS
	890	12	0130	WLS Chicago  IL  	BOS
	920	12	0234	CKNX Wingham ON  hade en fin period och ID:ade innan annan station tog över	BOS
	930	13	0200	CJYQ St John’s NL  given	BOS
	950	13	0102	CKNB Campbellton NB  med ett ID genom mycket starkare station med klassisk
				musik. Argentina antas.	BOS
	960	12	0102	WEAV Plattsburgh NY  med ett hyggligt ID men starkare före och efter.	BOS
	970	13	0206	WZAN Portland ME  ”…. 970 AM, 101-5 The Outlaw”	BOS
	980	12	0234	WCUB Two Rivers WI  inte så illa med ID och country efter promo	BOS
	990	13	0059	CBY Corner Brook NL  stark och ren.   ”990 AM in Corner Brook”	BOS
	1000	12	0100	WMVP Chicago IL  fint vid ID	BOS
	1010	13	0100	WINS New York NY  med helt egna och lokala nyheter	BOS
		13	0102	CFRB Toronto ON  ”Newstalk 1010”	BOS
	1020	12	0230	KDKA Pittsburgh PA  fint med “WPIAL Scoreboard Show”	BOS
	1030	13	0100	WBZ Boston MA  tyckte man skulle köpa virke …	BOS
		12	0233	KTWO Casper WY  oväntat bra under WBZ
	1040	13	0225	WHO Des Moines IA  med namnet på meteorologen efter vädret	BOS
	1050	13	0102	WEPN New York NY  fick fem sekunder på sig att ID:a i ESPN-rikspxet	BOS
		12	0030	CHUM Toronto ON  ”TSN 1050” med flera ID fri från NY.	BOS
	1070	12	0228	CHOK Sarnia ON  övergick till CW efter Blue Jays-matchen. snabbt Id här	BOS
	1080	13	0200	WTIC Hartford CT  informerade om Smokey Bear och sen ID	BOS
	1090 	12	0231	WBAL Baltimore MD  bra	BOS
	1100 	12	0237	WTAM Cleveland OH  en av få spoartare som ID:ade i sin local gate.	BOS
	1110	12	0235	KFAB Omaha NE	BOS
	1120	12	0236	KMOX St Louis MO  var inte blygsamma: ”America’s Sports Voice. KMOX.”	BOS
	1130	13	0100	WBBR New York NY  	BOS
		12	0159	KTLK Minneapolis MN	LE
	1140	13	0059	CBI Sydney NS  ID:ade för en repeater på 92.1 FM denna gång	BOS
	1150	12	0133	WHBY Kimberly WI  med ett break i Brewers-kedje-sporten för ID + lokal reklam	BOS
	1160	12	0030	WYLL Chicago IL  berättade var man skulle hitta deras live stream	BOS
		12	0000	WYLL 	LE
	1170	13	0211	WWVA Wheeling WV  trevligt ID + nätverks-px med flera spännande ID! Hi!	BOS
	1180	12	0232	WHAM Rochester NY  med lokala nyheter och ett par ID när Eu-skramlet tystnade	BOS
	1190	13	0215	WLIB New York NY  stark länge med flera olika anti-röknings-PSA:s. 0224 ID	BOS
		12	0333	WOWO Ft Wayne IN  trevliga ID mm	BOS
	1200	12	0200	WOAI San Antonio TX	LE
	1210	13	0230	WPHT Philadelphia PA  mycket bra med Talkradio-ID och eget prat-px	BOS
	1240	12	0230	WMMB Melbourne FL  ensam och med ett par ID. Om än svagt.	BOS
	1250	12	0229	CJMR Oakville ON  smög in ett ”CJMR” i en promo för Insight For living	BOS
	1260	13	0200	WBIX Boston MA  stark som vanligt med sitt EE ID i portugisiskan	BOS
	1270	12	0030	WXYT Detroit MI  stark med promo för After Hours 	BOS
	1280	12	0000	CFMB Montreal QC  ”CFMB. Radio Montréal”	BOS
		12	0200	WWTC Minneapolis MN “AM1280 The Patriot WWTC “	LE
	1290	12	0033	CJBK London ON  med flera lokala reklamer	BOS
	1300	12	0200	WOOD Grand Rapids MI	LE
	1310	12	0000	CIWW Toronto ON  med sport.	BOS
	1320	12	0200	WILS Lansing MI   klämde in ett dussin ID på en minut ”… it’s 10 o’clock”	BOS
	1330	13	0230	WRCA Watertown MA  med Bloomberg-FM-ID:et men onjutbart denna gång	BOS
	1360	13	0200	WDRC Hartford CT  // med en hel hög andra frekvenser	BOS
		12	0159	WTAQ Green Bay WI	LE
	1370	13	0224	WDEA Manchester NH  svagt ID inklusive nya modet 99 9 utan punkt mellan	BOS
	1380	13	0227	CKPC Brantford ON  med nya ”Arise 1380”-profilen	BOS
		12	0157	WOTE Clintonville WI  fint med ”The Franchise” och Shawano-reklam	BOS
	1390	12	0000	WEGP Presque Isle ME  som i fornstora dagar. Först och stabilast.	BOS
		12	0158	WLCM Holt MI  ”Victory 1390” och ID	BOS
		12	0159	WLCM  ” Victory 1390 AM WLCM ”	LE
		12	0303	WGRB Chicago IL  med flera ID om “Inspiration 1390” och WGRB Chicago”	BOS
	1420	12	0230	WOC Davenport IA  ”WOC News” och sen bara lokala nyheter	BOS
	1430	13	0232	WENE Endicott NY  ”Fox Sports 1430, Binghamton”  fint 	BOS
	1450	13	0130	WPGG Atlantic City NJ  fint runt väderrapporten så kanske orkar skicka en rapport
				igen. Vi ser vem som ger sig först …	BOS
	1460	12	0200	KXNO Des Moines IA  var inte ensam men klart ID-villigast	BOS
	1470	12	0230	WMBD Peoria IL  berätade om en juvenil skurk som arresterats av Peoria-polisen	BOS
		12	0204	WIBD West Bend WI  bäst på ena sidandet. ID efter wx och före en udda oldie	BOS
	1480	12	0200	WGVU Kentwood MI  riktigt lyssningsbart vid ID och i början av nx. WMDD sen.	BOS
	1490	13	0101	WBAE Portland ME  i kamp med Punto Cinco klämde in ett svagt ID här	BOS
	1500	12	0200	WLQV Detroit MI  ID:ade medan starkare KSTP tyckte sporten var viktigare	BOS
	1510	12	0200	KPLS Littleton CO  något mindre rockig numer. Djupt religiös på gamla dagar	BOS
	1520	12	0000	WWKB Buffalo NY  med dåligt ID	BOS
	1540	12	0200	KXEL Waterloo IA  bästa ID fast dom nte var starkast just då. CHIN fegade ur.	BOS
		12 	0200 	KXEL	LE
	1560	11	2359	WFME New York NY  skapligt med ID	BOS
	1580	12	0234	CKDO Oshawa ON  med “8 Track Flashback” bilåkarmusik från förr	BOS
	1600	13	0100	WUNR Brookline MA  med bra ID och en minut senare ett lite sämre också	BOS
		12	0230	WAAM Ann Arbor MI  tycker också om att kalla sig ”Wham” liksom NY 1180.	BOS
		12	0200	KGYM Cedar Rapids IA  trevligt ID	BOS
		12	0200	KGYM 	LE
	1610	12	0200	CHHA Toronto ON  med sprakstört ID på EE och sen SS	BOS
	1620	12	0206	WTAW College Station TX  med användbart ID efter väderleksrapporten	BOS
	1630	12	0200	KCJJ Iowa City IA  onödigt bra	BOS
		13	0211	KRND Fox Farm WY  lite västligare stn än väntat.	BOS
	1650	12	0204	KCNZ Cedar Falls IA  fint, försenat, id p g a spännande sport …	BOS
	1670	12	0200	WOZN Madison WI  med fina ID i åskspraket på ena sidbandet	BOS
	1690	13	0200	WPTX Lexington Park MD  fint ID	BOS
		12	0200	CHTO Toronto ON  fint ID och sen grekiska. Dock en hel del sprak så kanske avvaktar med att skicka säsongens rapport. Nästan enda canadick jag har kvar att QSL:a.	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	630	13	0300	WUNO San Juan PR  med kedje-ID och NotiUno mm	BOS
	970	12	0300	WSTX Christiansted VI  kanon-ID när DJ svarade i telefon! Fattade det inte först trots
				finfin signal. Svarade i telefon med ”WSTX, good evening …”. Ny för mig tror jag	BOS
		12	0300	WSTX  med avslappnad DJ	LE
	1060	12	0233	XERDO Matamoros MT  razande fint ett tag med flera ID och med sitt udda dubbel-ID för ”La Raza 1060 AM y 69.2 TV”	BOS
	1070	12	0130	WMIA Arecibo PR dominant. Kedje-ID för 6 AM + 6 FM-stner i ”Cadena WAPA”	BOS
	1120	12	0102	WMSW Hatillo PR	LE
	1150	13	0100	CMNQ R Bayamo, Bueycito  med callet och ”Radio Bayamo” + Cadena någonting	BOS
	1160	13	0100	Caribbean Radio Lighthouse  har varit vanlig denna höst	BOS
		13	0101	Caribbean Radio Lighthouse ATG 	LE
	1230	13	0300	WNIK Arecibo PR med bra ID och ”Radio Unica”-slogan	BOS
	1350 	13 	0029 	WEGA Candelita 7 Vega Baja PR 	KEL
	1390	13	0059	WISA Isabela PR  med ett trevligt legal ID	BOS
	1480	12	0100	WMDD Fajardo PR	LE
		13 	0019 	WMDD Fajardo PR 	KEL
	1520	13	0100	WRSJ San Juan PR  med kedje-ID och tidvis riktigt bra signal. ”Activa 1520” och 
				lokal-ID med call och ort 0102z. Även 12.9	BOS
	1570	12	0200	XERF Cd Acuna CO  bra men instabil p g a ovanligt mycket QRM från NA o LA	BOS
	1620	12	0302	WDHP Frederiksted VI  ”103.5 The Wave”	BOS
		13 	0057 	WDHP St. Croix VIR 	KEL
		13	0200	FM Rebelde  kördes ut här med idel halvgammal pop! ”Musica Viva” hette px:et och
				det spelades Cher med  ”Do you believe in life after love?” och liknande!	BOS
		13 	0057 	R Rebelde CUB 	KEL
	1660 	12 	2357 	WGIT Faro de Santidad PR 	KEL

SYDAMERIKA
	670	13	0300	YVLL R Rumbos, Caracas  med bara ett dåligt ”Radio Rumbos 670 AM”	BOS
	920	13	0125	ZP1 R Nacional de Paraguay, Asuncion  med ett par Id i kamp med andra	BOS
	1080	12	0302	YVNR Mundial 1080, Maracay  med ”Mundial 1080” och pratade om Venezuelansk musik och gav exempel på det så inte off air än då.	BOS
	1340	13	0206	HJFB Amor Años Maravillosos, Bogota  har begränsat och förtydligat sitt format nu.
				Bara romantiska 60- och 70-tals-dängor.  Tidigare Amor bara. Bra ID.	BOS
	1350 	12 	2326 	R Buenos Aires Burzaco ARG 	KEL
	1390	12	2300	CW45 Difusora Treinta y Tres, Montevideo  med ID. Väntade mig ARG eller PR.	BOS 
	1460	13	0102	HJJW Emisora Nuevo Continente, Bogota  med just ett ”Nuevo Continente” 	BOS
	1470	12	0300	OAU4B  R Felicidad, Lima   stark med ID och musik	BOS
	1500	13	0101	OBX4I R Santa Rosa, Lima  upp bara några sekunder men IDade då. Distorderat men klar ”Radio Santa Rosa” innan en NA med sport tog vid. 	BOS
	1590	13	0400	ZYI703  R’ Correio do Vale AM 1590, Itaporanga  med fullständigt ID med namnet precis enligt listningar plus ”Itaporanga, Paraiba” så 100% trots distorsion.	BOS

OID/TENTATIVA
	5805 	12 	1753 	Radio 208 Copenhagen 	KEL
	

