PAX147  -  Parkalompolo  211106 – 211113

Alla tider är UTC.


KEL	Kjell Eriksson, Luleå	211106 - 211113	3 * Standard Radio CR-304
MJT	Magnus Jesperson, Västerås	211106 - 211113	Elad FDM-S2 + FDM-S3


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

6/11	KEL och jag anlände ungefär vid solnedgången efter att	 lunchat på Vippabacken. Ingen snö på vägarna men rätt halt. Återhämtningen pågår efter oroligheterna på solen tidigare i veckan så inget intressant hördes.

7/11	Rätt kall morgon och kallare skulle det bli under dagen och kvällen. Bara de vanligaste stationerna från NA på morgonen och vid lunchtid ett urval av de starkaste från AK. På kvällen en del spanjorer men mest fotboll. De föga lagliga stationerna på 186 m spelade non stop polka som vanligt.

8/11	P.g.a. strul misslyckades nattens inspelningar men sannolikt skulle inget av värde hörts i alla fall. En hel del sprak överlag men i alla fall flera stationer och lite bättre styrkor än gårdagen. Bra värden. En ingen vidare Asientopp på eftermiddagen kunde noteras.

9/11	Något mindre kallt än gårdagen, dvs. -9 grader på morgonen. Bättre (dvs. mindre dåliga)  konds mot NA också. Dog ut rätt snabbt också. Bara fragment av TA-signaler kvar vid 07. Det började snöa på fm och framåt 12 vaknade AK-stationerna, och starka västkust-dito, till liv. Minst halvdött mot Asien på em.

10/11 	Fin morgon med bara ett fåtal minusgrader men tydligen började protonerna spöka igår kväll vilket förklarar att morgontoppen uteblev helt. Enligt de stickprov jag gjort blev nattens inspelningar värdelösa också. Mellanvågen sopren med avseende på intressanta MV-signaler även på eftermiddagen. Indier och iranier kvalar inte in i gruppen intressanta. Rätt bra styrka på spanjorerna på kvällen,
	Enligt telefonsamtal med Sigge var störningen inte så farlig men det återstår förstås att se. Bara att hoppas på det bästa.

11/11	Det fina vädret fortsätter – sol och bara ett par minusgrader. Radiovädret inomhus är betydligt sämre. Inga dåliga värden längre och många bärvågor synliga men inte hörbara. Ett fåtal La Plata-stationer orkade igenom på morgonen men roligare än så blev det inte. Allt borta innan 07. Klockan klämtar för PAX147…
	Kort strömavbrott på förmiddagen. Elad FDM-S2 klarar sådant galant!
	Eftermiddagen ungefär som gårdagen. Gillar man stationer i Mellanöstern var det fullt OK, annars inte.
	Spanien hördes iofs rätt bra på kvällen men hade i stor utsträckning fotboll istället för lokala inslag.

12/11 	-3 grader, mulet och lätt snöfall. En del LA- och NA-stationer på morgonen, mest det förstnämnda. Jämfört med, åtminstone, de två föregående dagarna var den lysande. Men på en annan PAX skulle den nog klassats som en vanlig dag på jobbet. 
	Ena ”trålen” stannade med släckt skärm. Att ”kontrollen blinkar blå” (om nu någon minns Adolphson & Falk…) på externdisken är tydligen inget säkert tecken på att allt är som det ska…
	Kl 08 hade allt tystnat, påtagligt sent för att vara denna PAX. Men vi 10-tiden återkom kondsen då flera NA-signaler började höras igen. Även X-bandet började visa livstecken efter att ha varit påfallande dött under hela denna expedition. Mycket väsen på röd antenn idag, den gula var betydligt tystare.
	Japan, i form av 774, var läsbar från ~13.30 men följdes inte av speciellt många. Inga HI och inte Salomonöarna på KV heller för den delen.

13/11	-10 och en klar morgon. Med tanke på att värdena var utmärkta och att det blir en PAX148 om ett par tre veckor, och vi därigenom inte blev sist ut som planerat, hade vi väntat oss mycket av denna morgon/förmiddag. Men det stannade vid förhoppningarna. Enstaka NA vid ~0530 som följdes av fler, men bara dominanterna, längre fram. Dock lite mera drag på X-bandet än tidigare dagar.
	Trist att behöva säga det, men PAX147 blev en av våra absolut sämsta. Samtidigt är det förstås trevligt att komma bort från vardagsrutinerna en vecka.


TV-n (och digitalboxen) startar om sig vid strömavbrott. YLE 5 sänder nordiska program, en del svenska men 
andra är på danska och då blir det för mig rätt obegripligt då nästan inget textas. Som tidigare konstaterats är
digitalboxen  numera föråldrad och bör bytas. Iofs. Ett PIK-problem… På tal om sådant så bar sig 
luftvärmepumpen lite konstigt  åt vid återstarten. Men bruksanvisningen ligger som tur är väl synlig i inkorgen 
till höger om den gamla datorskärmen i kansliet.

Vi rensade ut en del av det stora (högra) skafferiet. Ingen vill väl äta havregryn med sista förbrukningsdatum
2017 eller dricka te som gick ut 2012. Kryddhyllan orörd men den som vill ägna sig åt lite mer avancerad
matlagning här uppe bör kanske uppdatera de vanligaste kryddburkarna.

Vid städningen upptäckte vi att den stora gula dammsugaren inte fungerade. Påsen saknades, alldeles bortsett 
från att den sett bättre dagar.

EUROPA
	207	10	1111	Ríkisútvarpið, Eiðar med isländsk pop som lät rätt hyggligt. //189	MJT	
	531	7	0900	Utvarp Førøya, Akraberg med arab-QRM.	MJT
	540	10	1727	Kossuth Radio	KEL
	648	8	1656	Radio Caroline, Orfordness med trevliga px som dessutom hörs bra. Svarar dock
				inte fullt så bra.	MJT
		10	1840	Radio Caroline	KEL		
	675	8	1740	Radio Calypso, Oostwold Gr låter inte sådär jättebra…	MJT
	819	9	2040	LOMP Radio, Klazienaveen Dr spelade “härlig” polka. Hade dock vett att id-a
				strax innan heltimmen som väl var.	MJT
	837	10	2028	COPE Sevilla	KEL
	918	8	2109	Radio Inter, Madrid 	KEL
	900	10	2229	COPE Granada	KEL
	990	10	2101	SER Radio Bilbao	KEL
	1008	8	1956	SER Radio Extremadura, Badajoz	MJT
	1080	8	2058	SER Radio La Coruña 	KEL
			1953	SER Radio Huesca	KEL
	1134	8	2133	COPE Salamanca	KEL
		10	2132	COPE Navarra	KEL
	1179	11	2056	SER Radio Valencia	MJT	
	1224	8	2133	COPE Lugo	KEL
	1260	8	2255	SER Radio Algeciras	KEL
	1269	8	2229	COPE Zamora	KEL
		8		COPE Badajoz 	KEL	
	1368	10	0430	Manx Radio ovanligt stark	MJT	
	1413	8	0700	Vesti FM med ryska.	MJT
	1476	7	2215	Carillon Wellbeing Radio, Coalville.	MJT	
	1485	8	1516	NRK Longyearbyen	MJT
		8	2059	SER Radio Santander	KEL
		9	2059	SER Radio Zamora	MJT
	1494	12	1545	Radio Moldova Actualităţi men två att välja på här.	KEL MJT
	1521	11	1723	R Panj, Coventry kämpade med eller mot araben.	MJT	
	1530	9	1847	Radio Constanta, Radauti Kanske ska prova med en e-postrapport till
				publicitate@radioconstanta.ro denna gång? Fin QRK med sjunget id efter
				Pet Shop Boys.	MJT
	1566	8	1802	Vahon Hindustani Radio, Den Haag.	MJT
	1584	12	1830	Tay 2, Perth spelade the Cure.	MJT
	1611	7	2150	C Country, Erdal med ”Jambalaya” bland den oannonserade musiken.	MJT

AFRIKA
	630	10	1800	RTV Tunisienne	KEL	
	1377	8	2002	Radio Free Africa, Mwanza var en av de stationer som kom fram efter Armenien hade
				stängt.	MJT
	1476	10	1800	TWR Africa, Parakou hördes rätt bra, dock interferenstjut från annan som ligger
				något snett.	MJT

ASIEN	
	774	12	1330		JOUB (NHK2) Akita är en bra Japanindikator, hörs ofta.	MJT	
	1377	8	-2100	TWR, Gavar med obegripligt språk. Stängde med paussignalen.	MJT
	1242	12	1523	JOLF (NBS) Tokyo fint med id	MJT		
	1566	7	1730	HLAZ (FEBC Korea), Jeju med koreanska.	 KEL MJT

OCEANIEN

NORDAMERIKA
	630	8	0600	CHED Edmonton AB 	MJT
	660	8	0600	KFAR Fairbanks AK	MJT	
	680	7	1130	KBRW Barrow AK	 KEL MJT
	670	8	0702	KBOI Boise ID	MJT
	680	8	0715	CFTR Toronto ON snackade, störd av KBRW.	MJT
		7	1200	KBRW Barrow AK fint men det var inte oväntat direkt.	MJT
	720	7	1200	KOTZ Kotzebue AK	MJT
	750	8	1315	KFQD Anchorage AK 	MJT	
	790	7	1214	KCAM Glenallen AK snyggt id bland de oannonserade låtarna.	MJT
	820	8	0557	KCBF Fairbanks AK med ESPN-smörja.	MJT
	880	9	0626	CHQT Edmonton AB ”Global News Radio 8-80 Edmonton”.	KEL
	900	8	0600	KZPA Fort Yukon AK med NPR News.	MJT
	930	9	0600	CJCA Edmonton AB 	MJT
		12	0455	CJYQ St. John’s NL id-ade ”New Country” 	MJT
	970	7	1200	KFBX Fairbanks AK 	MJT
	1020	13	0600	KDKA Pittsburgh PA	MJT
	1030	13	0630	WBZ Boston MA 	MJT
	1040	9	0558	CKST Vancouver BC försökte vara rolig men lyckades så där.	MJT
	1100	8	0700	WTAM Cleveland OH 	MJT
	1110	8	0700	KFAB Omaha NE 	MJT
	1120	8	0640	KMOX St. Louis MO	MJT 
	1130	8	0630	WBBR New York NY 	MJT
			0457	KTLK Minnesota MN 	KEL
	1140	9	0630	CHRB High River AB 	MJT
	1150	8	0506	WHPY Kimberly WI	KEL
	1160	8	0630	KSL Salt Lake City UT	MJT
	1190	13	0650	CFSL Weyburn SK dominerade, minst en till bakom.	MJT
	1200	8	0618	CFGO Ottawa ON idade i sporten.	MJT
		12	0557		KFNW West Fargo ND en av få NA som hade stabil signal denna morgon	MJT
	1210	12	0630		WPHT Philadelphia PA lurades lite genom att spela långa block klassisk mx 
				innan id.	MJT
	1250	8	0600	CHSM Steinbach MB med klassiskt som vanligt.	MJT
	1270	12	0800	WXYT Detroit MI ”CBS sports radio”.	MJT
		12	0645	CJCB Sydney NS ut och in med ovanstående.	MJT
	1280	7	0606	WWTC Minneapolis MN ”The patriot”	KEL
		13	0530	KBNO Denver CO tog över frekvensen en stund.	MJT
	1300	9	0530	WOOD Grand Rapids MI  med QRM från bl.a. KGLO får man förmoda.	MJT
	1360	12	1100	KKMO Tacoma WA med SS och mexikanskt som väntat.	MJT
	1310	12	1045	CIWW Ottawa ON 	MJT
	1370	12	0710	KSCJ Sioux City IA 	MJT
	1380	12	0655	CKPC Brantford ON är verkligen snål med QSL, rapporter efter varje PAX nästan!	MJT
	1320	9	0600	CHMB Vancouver BC 	MJT
	1410	12	0700	CJWI Montreal QC 	MJT
		13	0510	CFTE Vancouver BC  	MJT
	1440	12	1040	CKJR Wetaskiwin AB 	MJT
	1460	9	0500	KXNO Des Moines IA	MJT
	1470	9	0633	WLMV Madison WI skrek ut ett ”La Movida”-id mellan två låtar.	MJT
		8	0606	WMBD Peoria IL	KEL
	1500	8	0552	WLQV Detroit MI 	MJT
	1510	9	0453	KPLS Littleton CO	KEL
		12	0531		KPLS med lugnt kristet program inte helt och hållet oväntat.	MJT
	1520	9	0448	KXXA Snohomish WA	KEL
		12	1130	KXXA fortfarande hyggligt stark	MJT
		7	0658	WWKB Buffalo NY	KEL
	1530	8	0535	KFBK Sacramento CA	MJT
	1540	8	0800	KXEL Waterloo IA stark vilket kanske inte är något bra tecken…	MJT
		12	1005	KXEL med flera id som ”News talk 15-40” då kondsen återkom på fm.	MJT
		12	1020	CBEF Windsor ON 	MJT
	1550	13	0828	KRPI Ferndale WA 	MJT
	1560	8	0650	KGOW Bellaire TX	KEL
	1590	12	1030	WAKR Akron OH med sjuttiotalslåtar mest. ”Softhits” kallar man det visst…	MJT
	1600	12	1030	WAAM Ann Arbour MI i gröten,	KEL
	1650	12	1015	KCNZ Cedar Falls IA  med ”16-50 the fan”-id och reklam.	MJT
	1660	13	0800	KQWB West Fargo ND 	MJT
	1700	12	1045	KGBB Des Moines IA inte så förvånande med tanke på att 1540 KXEL dånade in.	MJT
	
VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXIKO
	1620	12	0440	WDHP Frederiksted VI  	MJT
	1660	12	0535	WGIT Canovanas PR rätt så ensam på X-bandet.	MJT

SYDAMERIKA	
	760	11	0512	LU6 Radio Atlantica, Mar del Plata med ”id” AM 7-60.	KEL MJT
	870	11	0620	LRA1 R Nacional Buenos Aires med id	KEL MJT
	930	11	0613	CX20 R Monte Carlo, Montevideo	KEL
	1030	14	0539	LS10 Radio Del Plata, Buenos Aires	MJT
	1190	11	0617	LRA15 Radio Nacional, Tucumán med WX.	MJT
	1600	9	0620	Radio 9 de Julho, Sao Paulo SP	KEL

KORTVÅG
	4885	10	2312	Rádio Clube do Pará	KEL	
	7110	7	1747	Radio Ethiopia	KEL	
	9635	7	1756	Radiodiffusion Télévision Malienne	KEL

PIRATER	
	1629	9	2129	Radio Sapporo	MJT	
	1646	8	2033	Marskramer (radiomarskramer@hotmail.com)	MJT
	1648	7	2000		Witte Tornado	MJT
	1665	7	1930	Radio Barones stark som vanligt.	MJT
	1668	10	1817	Zender Nordzee spelade "Free electric band", Bob Seger och annan vettig mx. 	MJT

OID/TENTATIV
	1521	11	1731	Flame Christian Community Radio, Willaston måste det varit som då och då
				fadade upp över araben och Panj.	MJT
	3310	10	2319	Radio Mosoj Chaski svagt	KEL
	4775	10	2309	Radio Tarma	KEL

