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BOS	Bo Olofsson, Kåge	160907 - 160913	Cloud-IQ

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare;  delar av SDXF:s permanenta PAX-antennsystem.

8.9	Ett fullmatat dygn har gått sedan jag anlände till skolan i Parkalompolo vid skymning igår. Hann ut med en trafo innan det blev allt för mörkt i skogen men det gav inget. Se varför nedan. Det blev tyvärr västkusttråden. Nio timmar i skogen idag och en dryg mil skogsvandring. Jag har gått alla antenner fram och åter och gjort diverse åtgärder. Klimatförskjutningen som ställer till med så mycket extrajobb för oss har dock det goda med sig att vädret är skönt när man ska vara ute hela dagen.

	Rolle förvarnade om att en elak storm 8-9.6 hade fällt ut hundratals tallar i Parka. Som sedan tagits omhand med specialmaskiner förstås.  Ett par hundra meter längs myrkanten hade spontangallrats kraftigt så bortre hälften av NA-antennerna var det inget kvar av. Tyvärr är allt timmer inte bortfraktat än så det lär ska ut maskiner igen vad det lider. Dock troligen inget hot mot trådarna. Värre är några träd som lutar 45 grader och kan förmodas åka i backen om det blir mycket snö och is på dom.

	Läget nu efter dagens jobb är att La Plata-tråden är nästan som den ska. Återstår att jorda. Orinocco-tråden är 75 meter lång men går lappa ihop till 300 meter. 600 meter tråd saknas.  Halva östkusttråden var som sagt borta men är ersatt nu provisoriskt och utan jordning. Västkusttråden är 50 meter och går skarva ihop med en stump till men det mesta saknas ändå. Alaska/Hawaii-tråden var av vid balunen men har återställts i fullgott skick. Asien-antennen är 150 meter lång. Hittade inte resten men ligger nog på marken någonstans eftersom stormen inte härjat där. Fyra koaxar har funktion och i morgon börjar jag lägga ut två nya friska RG213 som ersätter två som förstördes förra sommaren. Alla baluner är inkopplade.

	Lyssningsmässigt ingen höjdare än. Inga rymdvågor före 18 UTC men sen gott om Iranier och nu bra tryck mot Spanien.  Låg brusnivå trots allt så finns en del förmodat lokala el-störningar att försöka hitta källan till nu då ingen annan lyssnarutrustning är igång. Stör t ex de två värmepumparna som var nya förra säsongen? Vi har lov att slå av dessa och köra direkt-el om så är fallet.

	Jag stannar till på måndag och fixar så mycket jag hinner med tyngdpunkt på inledningarna. Grävning och lödning mm.  Ett besök till är inplanerat till 23-25.9 då KEL följer med och hjälper till med antennuppsättning. Det finns två oöppnade 1000 m rullar i källaren plus någon km ytterligare så det ska räcka. Dock osäkert vem som äger vissa trådar.	

	Stundtals bra signaler från Spanien men lika ofta låter det hemskt med våldsam distortion och/eller stationer från Mellersta östern.

9.9		Började gå en del strax före 01z med stadigaste signalerna runt 02 UTC. Mest de högeffektade som  orkade studsa hit. För studsa gjorde det med några minuter TN-lyft och några minuter ON-lyft t ex.  WFME 1560 var sista audio 0500z men gott om bärvågor ytterligare 45 minuter. Dock värdelöst redan efter 0335. Mycket sport och varken Westwood One eller Fox Sports tycker att ID är något att prioritera så det hördes betydligt fler stationer än vad loggen antyder.

	Vid lunchtid dök plötsligt och oannonserat Arne Nilsson upp för att kolla in QTH och konds! En kopp kaffe och lite DX-snack är aldrig fel.   En timme tidigare pratade jag med två skogsarbetare/-ägare som just började lägga upp en timmerbröt invid skolan. Bara tio meter från kabelgraven för koaxarna. Dom transporterade fram stockarna med fyrhjuling och vagn som det kommer en timmerbil och hämtar här vid skolans sydvästra knut. Dom visste inte när. Så kan nog ligga kvar till kommande exp. Ingen risk för sönderkörda koaxar i alla fall. Hann riva upp fyra av fem koaxar mellan här och skogsbrynet och lägga ner en RG58 som kommer att vara i reserv. Den femte är den enda oskadda från förra säsongen. Den grova slangen med två koaxar i kommer att rivas upp hela vägen också vilket underlättar en del när de nya ska ner under mossan. Klippte kablarna inne i kopplingsboxen och gjorde plats för de två grova kablarna. 

	Sedan började det duggregna så jag tog företog en tripp till Junosuando för att komplettera lite på ICA Alskog innan de stängde 18. Men den verkliga anledningen till resan var att proväta en pizza på nya pizzerian. Betyget på maten och miljön var klart godkänt. Någon tia dyrare än söderut men vad är inte det häruppe. Många egna specialpizzor. Det blev dock inte en LKAB denna gång.  Övriga besök idag var från Börje Andersson som ju månar om oss och att vi ska komma oftare och stanna längre och tidigare tittade Rolle och Bettan in och för att stämma av mot bokningslistan när lokalerna var lediga för höststädning. Städning kommer att ske innan första lyssnar-exp i oktober (A).

	Benade ut lite NA från föregående natt istället för att kolla Spanien men slog på som hastigast 22 UTC. Extremt svaga och fladdriga spanjorer!  Dock gick Las Palmas på La Plata-tråden. Andra europeer gick normalt. Dåligt mot Iran. Ett gott tecken? Bytte till NA-tråden och massor av bärvågor och en del audio också redan denna tid. Brassar. Bärvågen från CBG 1400 redan denna tid. Sågs inte alls natten innan.

10.9	Idag fick jag jobba helt ostört. Mycket beroende på vädret kan tänkas. Började med rådimma och vått i lingonriset. övergick sedan till ett fint duggregn men framåt eftermiddagen blev det uppehåll till slut. Slut var man själv framåt skymning men mycket nöjd med resultatet.  Grävde ner koaxarna ca en dm djupare än de legat tidigare och bar iväg flera hundra kg sten till skogs. Ersatte dessa med sandjord från gropen där PIK brukar elada sopor. Tog dock högre upp i kanten … En kubik sand ovanpå så vore det perfekt.  I graven ligger nu tre grova koaxar plus en RG58 i reserv eller för den som vill ha en egen tillfällig antenn.  De två nya inledningarna är utrullade till kraftledningsgatan men det blir söndagens uppgift att peta ner dem där gröna slangen låg tidigare och gräva ner dem under kraftledningen några meter. Bör hinna rulla ut resten också. Det som inte hinns med får bli på måndag.

	Lyssningsmässigt en dag att snabbt glömma. Nästan ingenting noterades under natten och helgen till ära inga Spanien-gates heller. Lite koll av 9.9 och lite PAX109-mangling avslutade dagen.	

11.9	Surväder hela dagen och regnet tilltog hela tiden men i en långsam takt. Så jag bet ihop och stretade på. På knä halva tiden. Rev upp slangen och la ner de två koaxarna istället under lingonriset. Grävde ner kablarna under kraftledningen och rullade ut 100 m till innan det var dags att ta lite lunch och byta alla kläder. Sedan på det igen och nu fattas det bara tio meter till första transformatorlådan. Den tillhör dock den numer övergivna gula tråden. Prärietråden som alltså inte kommer att sättas upp igen.  Bra många varv kvar på bobinerna så har några timmar jobb kvar. Ska gräva ett par meter också. Men bortsett från regnet har det gått som planerat eller lite bättre. Klädomgång två var nu blöt så jag tog en bastu för att komma i ordning igen och på eftervärmen torkade kläderna fint.

	Kondsen då?  Mycket dåligt från NA men ganska intressant för en novis vad gäller La Plata. Eftersom jag bandade från östkust-NA-tråden så är det mest de lägsta frekvenserna som går bra. Mindre riktverkan där. Bandade inget under 710 khz tyvärr. Kollat inspelningarna ikväll för en gångs skull och när jag slog på live igen vid 23 UTC så är det bra fart på LA. Mest brassar men en del SS också.  Men bara på La Plata-antennen. Inget på NA-tråden än. Inte ens någon övertygande bärvåg från CBG.

12.9	Bra väder så höll på med koax-arbetet till 2030 SNT men då var det så mörkt att det var svårt se vad man gjorde. Sex timmar tog det att hämta in plastslangen från skogen och befria de två koaxerna inne i den.  Men nu finns det två spolar med 200 m koax på vardera om man vill göra några egna antennexperiment!  En ca 50 meter lång koax är nedgrävd med början inne så det är bara att ansluta sig och börja rulla ut. Med lagom mycket snö att som döljer den är det ett snabbjobb.  De två ny inledningarna tog slut ca 20 meter innan befintliga NA-antenner men det är lika bra så får vi chansen att dra om dessa från noll. Befintlig ÖK-antenn kan användas under tiden så VK-tråden är först på tur. Detta görs 24.9 om inget oväntat kommer emellan. 

	Långsam förbättring mot NA men fortfarande fladdrigt och svagt samt en hel del distortion. Inte kul alltså. Breda européer så mycket splash. Före 03 UTC får mottagningen betecknas som ”plågsamma ljudförsök” och bestod mest av några ord portugisiska och några ord engelska per kvart. Hoppade igenom 1310 hela natten med nedslag var annan minut ungefär och inte något vettigt. ESPN nämndes på timmen 03 men gick inte höra vilken station. Ganska bra mot LA men hoppar över denna gång.

	 Eftersom La Plata-antennen kom in via slangen har jag ingen Spanien/LA-antenn ikväll utan kan lugnt invänta NA-stationernas eventuella återkomst. Känslan är just nu att förutsättningarna har förbättrats sedan förra natten. Vore kul med några lyssningsbara jänkare som avslutning.  

13.9	Inre tjänst förutom lite finish-jobb ute. Höjde ÖK-antenn över skoterleden och satte tillbaks kabel-genomföringskanalen. Några spadtag jord på strategiska ställen.  La ihop plastslangen lite diskretare i väntan på slutförvaring. Packning, diskmaskinkörning, dammsugning, återställning av vatten, värme etc till viloläge. En dusch och så, likt Lucky Luke, iväg rakt mot den nedåtgående solen. 4,5 timmar händelselös transport till Furuögrund och så 45 minuter senare med inspelningen av AM-bandet rullande de sista två milen hem till Kåge.  

	Dåligt med inspelningskoll alltså denna dag.  Men de korta nedslag jag hann göra medan jag fikade visade, som SW nämnt i ett mail på morgonen, att vissa NA gick fint stundtals. Punktkonds - så inga generella NA-cx. Däremot distade LA mer allmänt. 					  / BOS

EUROPA
	837	8	2206	COPE Burgos  stark  men Sevilla kom igen fint mot slutet av gaten med id.	BOS
	999	9	2201	COPE Madrid  en av få starka spanjorer vid lokal-ID	BOS
	1134	8	2206	COPE Salamanca fint	BOS
	1143	8	2207	COPE Jaén  stark andra halvan av gaten med fina reklamer	BOS
		8	2303	COPE Ourense	BOS
	1224	8	2206	COPE Lugo som vanligt på topp när reklambreaken, 2 minuter, kom till slut.	BOS
		8	2303	COPE Huelva	BOS
	1260	8	2159	SER R Murcia  ”Radio Murcia Cadena SER”	BOS
	1269	8	2206	COPE Zamora  med fint ID både i början och slutet av reklamen	BOS
	1287	8	2158	SER R Castilla  fint med Burgos-reklamer	BOS

AFRIKA
	1008	9	2157	R Las Palmas  med bra ID.  Spanien var väldigt tamt annars.	BOS

NORDAMERIKA
	570	12	0300	KNR Nuuk inte så illa. Gick skapligt av och till på 650 också	BOS
	590	12	0330	VOCM St John’s NL  starkast av systrarna	BOS
	640	12	0304	CBN St John’s NL  med lokalt väder	BOS
	650	12	0330	CKGA Gander NL  ”VOCM News Update”	BOS
	710	12	0330	CKVO Clarenville NL  stark, åtminstone jämfört med jänkarna	BOS
	740	12	0330	CHCM Marystown NL  med heltimmesnyheterna	BOS
	780	13	0256	WBBM Chicago IL  fint även om en LA ville annat ibland. Chicago-punktkonds	BOS
	890	13	0258	WLS Chicago IL  mycket trevlig signal.  ID-gate i sport av något slag	BOS
	930	12	0312	CJYQ St John’s NL  ”930 Kix Country”	BOS
	1000	13	0300	WMVP Chicago IL  stark och stadig. Äntligen lite roligt att lyssna på. Trots sporten	BOS
	1010	12	0400	CFRB Toronto ON  svag men ren signal	BOS
	1040	13	0259	WHO Des Moines IA  fint med en anti-tvåpartisystem-reklam.	BOS
	1050	12	0400	CHUM Toronto ON  riktigt njutbar om än svag	BOS
	1120	12	0200	KMOX St Louis MO	BOS
	1130	11	0300	WBBR New York NY  hyfsat i alla fall några minuter	BOS
		13	0237	KTLK Minneapolis MN	BOS
	1160	13	0300	WYLL Chicago IL  med Mortgage Report 	BOS
	1190	11	0300	WLIB New York NY  hann precis komma igenom med ett svagt ID innan ARG	BOS
	1200	13	0259	CFGO Ottawa ON	BOS
	1280	13	0232	WNAM Neenah-Menasha WI  fint	BOS
	1290	9	0147	CFRW Winnipeg MB	BOS
		13	0235	WIRL Peoria IL  med lokala reklamer och ID	BOS
	1300	9	0131	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		9	0146	KGLO Mason City IA  kan man lita på. ID:ar ofta och mycket bra styrka dessutom	BOS
	1310	13	0306	WIBA Madison WI  	BOS
	1320	13	0254	WILS Lansing MI  med flera ID	BOS
	1350	13	0234	WOAM Peoria IL  plötsligt stark med fint ID och NOS	BOS
	1360	12	0205	WTAQ Green Bay WI	BOS
	1370	9	0154	KSUM Fairmont MN  med ett ”KSUM Country” i musiken 	BOS
	1420	12	0200	WOC Davenport IA	BOS
		13	0306	KTOE Mankato MN  med vädret och ID	BOS
	1440	11	0300	WHKZ Warren OH  började heltimmes-ID:et med ”WHKW Cleveland …”	BOS
	1460	13	0300	KXNO Des Moines IA	BOS
	1470	9	0130	WMBD Peoria IL  en av få som ID:ade på halvtimmen. Sportarna var hopplösa	BOS
		13	0235	WBKV West Bend WI  	BOS
		13	0222	KMNQ Brooklyn Park MN  med vanliga dubbel-ID:et	BOS
	1500	9	0100	WLQV Detroit MI  med heltimmes-ID och nyheter. Nationalsång under?	BOS
	1510	11	0300	WMEX Boston MA  svagt och distat ID	BOS
		9	0232	WLAC Nashville TN  fadade precis som WTRB 1570! Auroraeffekt?	BOS
		9	0200	KCKK Littleton CO  ”Heard it Through the Grapevine” var inte nx utan mx!	BOS
	1520	11	0159	WWKB Buffalo NY  bra id i en 60 sekunders break i sporten	BOS
		9	0130	KOKC Oklahoma City OK  kanon med en minuts gate i en high school-match. Har inte rosat marknaden senaste åren så lite överraskad blev jag. ESPN-stn (KB) tidigare	BOS
	1540	9	0200	KXEL Waterloo IA  missade inte tillfället att göra sig hörd	BOS
	1560	11	0358	WFME New York NY  ”AM 1560 WFME New York”	BOS
	1570	9	0232	WTRB Ripley TN  med ”Cardinals Baseball on WTRB Ripley” och bra detaljer till fin hörbarhet! Synd att den finns sedan länge i pärmen.	BOS
	1600	9	0230	WAAM Ann Arbor MI  med ett diskret ”Wham Radio” och sen nyheter	BOS
	1630	13	0236	KCJJ Iowa City IA  med lokala reklamer och sen ett ID	BOS
		13	0216	KRND Fox Farm WY  md sitt ”La J Mexicana2	BOS
	1640	9.	0132	KZLS Enid OK  lättrepade lokala reklamer	BOS
	1650	13	0239	KCNZ Cedar Falls IA  avslutade en match med local gate och ID	BOS
		13	0249	KBJD Denver CO  med SS mx och ett 1650 AM Radio Luz”	BOS
	1690	13	0231	KDMT Arvada CO  ”Denver’s Money talk”	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	1480	13	0300	WMDD Fajardo PR	BOS
	1520	12	0300	WVOZ San Juan PR  förvånade med en av de starkaste och renaste signalerna	BOS
	1570	13	0305	XERF Cd Acuna CO  var bara en i högen SS denna tid	BOS
	1610	9	0300	Caribbean Beacon  mycket fint med programskarv.  ”You’re watching the University Network” så tydligen körde dom ut ljudet från en TV-kedja	BOS

	IVÄNTANPÅNA
	710	11	0338	LRL202 Radio Diez, Buenos Aires  ID:ade till slut. Två gånger när dom kom igång	BOS
	750 	13	0300	YVKS RCR Caracas  med ett ”RCR”	BOS
	760	11	0305	ZP5 Radio Encarnación, Encarnación  med flera utförliga ID!  Troligen första gången för mig. Bästa kvalitet en stund.  Och jag som saknar Paraguay i LA-pärmen …  	BOS
	780	11	0313	ZYK279 Rádio Caiçara, Porto Alegre  stark och stadig med ett par ID även om det var minst två stationer till som också ville fram ibland.  Denna är nog ny för mig.	BOS
	860	11	0300	ZYJ459 CBN Rio de Janeiro  rätt stark men europeerna splashade som på alla frekvenser denna natt. Hade gått få ut många fler LA utan splattret	BOS
	930	11	0300	CX20 R Monte Carlo, Montevideo   med bl a ett jingle-ID	BOS
	940	11	0314	ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro  IDade till slut.  Stark och stadig.	BOS
	960	11	0300	CW96 R Yi, Durazno  med flera ID som ”AM 960 Radio Yi” var nattens clou. Har jag inte noterat förr. Men så noterar jag sällan LA överhuvudtaget. Gick på NA-ant.	BOS
	1070	11	0302	LR1 R El Mundo, Buenos Aires	BOS
	1130	12	0404	YVRL R Ideal, Maiquetia	BOS
	1190	11	0300	LR9 R America, Buenos Aires  pratade sig varm för hemsidan på 1190america.com	BOS
		12	0330	LRA15 R Nacional, San Miguel del Tucumán  tryckte bort America med flera ”Radio Nacional”-ID och ”Nacional presenta …” t ex	BOS
	1270	12	0330	LS11 R Provincia, Buenos Aires	BOS
	1320	12	0300	YVWP R Apolo, Turmero  fint	BOS
	1350	9	0157	LS6 Radio Buenos Aires  när jag kollade efter KRNT	BOS
	1380	13	0306	YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello	BOS
	1500	9	0301	YVRZ R 2000 Cumaná  mycket rent och fint med lotteriresultatet och sen call-ID	BOS
	1550	13	0302	HJZI G12 R, Bogoá  med utförligt ID	BOS
	1560	9	0301	ZYH526 R´ Povo, Ribeira do Pombal BA  spelade bl a Back Street Boys men jag var tvungen konsultera JOB innan jag greppade ID. Många fina dito när jag visste vad jag skulle lyssna efter.	BOS
	1580	ofta	natt	HJQT Verdad R, Bogotá  varje natt och ovanligt rent ljud samt lätt-ID:ad	BOS

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	970	13	0301	Diskret bokstavs-annonsering mellan två låtar kanske kan förstås någon dag …	BOS
	1470	13	0233	OID upp ur WBKV med ett ”bra” ”WBMF” eller liknande och Fox Sports!?	BOS
	1550	9	0130	OID EE!  Ett uselt id anas t o m.  Inte att leka med alltså!  Oväntade format på några  frekvenser! 1560 t ex. med GOS förutom REL!	BOS

Allt är kollat så denna logg kommer inte att uppdateras i framtiden. Om inte 1470/1550 närmast ovan blir löst.

