PAX45 -  Parkalompolo  041107 – 041126

Alla tider är UTC.							Uppdaterad 041208 kl 0730

								

Antenner:  Ordinarie PAX-antenner i 266, 300, 325, 335, 352, 372, 389 och 49 nygrader. Mest nyfiken var jag på de 2 sistnämnda, eftersom vi saknar motsvarighet till dessa i vårt QTH Hanabäckliden. Övriga trådar har snarlika riktningar och längder som flera av våra egna antenner. Jordningarna här är dock säkert mycket mer avancerade, och den lokala störningsnivån ännu mycket lägre. De av SW byggda antennfördelarna och förstegen fungerar ypperligt, om än en glappkontakt i brytaren för gul antenn gör att den stänger av sig själv ett par gånger per dygn. I övrigt perfekt anpassad förstärkningsnivå. Bra med färgmärkning av antennerna!

PS		Peter Scherwat, Örnsköldsvik	7-26    2*NRD525, 1*NRD515, 2*bärbara Sony MiniDisc, båda
				            med LP4 (ca 320 min insp på en 80-minuters MD-skiva).

Bland övriga tillbehör kan nämnas en hörlursswitch designad LHÄ, samt en GN-modifierad SW-switch för max 10 st antenner med inbyggd pre-selector, separat bredbandsförstärkare samt fördelare för 2 mottagare. Smidig lösning med allt i samma låda, men man begränsas något av att båda mottagarna bara matas med en och samma antenn (eller en kombination av flera, vilket ibland sänker bruset en del). 

I övrigt välförsedd med listor, tabeller etc. Bra att det finns grundläggande listor för flera områden här, det eliminerar (förhoppningsvis) felaktiga antaganden och onödigt funderande. Tillgång till internet & telefon gör också att man regelbundet kan kolla det man är intresserad av, samt hålla kontakt med omvärlden!

7 nov: 11 år efter den allra sista lyssningen i Purnuvaara, och nästan 8 år efter den senaste expeditionen till YM i  Tansjärv (utanför Överkalix), hade det blivit hög tid för en ny radioresa till Norrbotten. Anlände för mitt premiärbesök i Parka vid 1515-tiden, efter körning i fantastiskt tjusigt höstvinterväder både på lördagen upp till Piteå, och den sista etappen upp hit på söndagen. Hade förmånen att bli bjuden på barnkalas, med både varmkorv, saft, kaffe, bullar och tårta hos bekanta i Svartbyn. Stort tack till KN för både övernattning och lån av en andra NRD525, samt dessutom även en NRD515. Den sistnämnda apparaten fick följa med mest av nostalgiska skäl, är nu snart 15 år sedan jag själv hade en sådan. Skulle det mot förmodan råka bli några som helst spännande konds kan det ju också vara bra att ha en extra radio att fortsätta letandet med, ifall att man redan har hunnit binda upp båda huvudmottagarna för inspelning. Började till min mycket stora förvåning regna en liten stund efter det att polcirkeln hade passerats, kändes ganska udda eftersom vägen då var både is- och snöbelagd, med en decimeterhög plogkant. Blev dock inte märkbart halare, resan gick lugnt och säkert. Inpackning av all min utrustning och diverse medtagna förnödenheter gjordes i godan ro, det var ju inget direkt kondsläge som krävde snabba ryck. Morgonens internet-koll av aktuella värden nere i Piteå hade klart och tydligt visat att jag med knivskarp precision hade prickat in den förvarnade mycket kraftiga störningen. Inspektion av skolans alla lokaler samt uppkoppling och testande av det tekniska tog en del av kvällen. Med tanke på störningen som hade slagit till hade jag ärligt talat mest räknat med en nästan total radiotystnad. Tyst var det dock inte alls, och inte heller sprakigt. MV-bandet bjöd på gott om framförallt arabisktalande stationer, fler än vad jag någonsin har hört tidigare. Många vanliga EU-stationer var som bortblåsta. Efter att ha fixat sovplats ägnades kvällen i övrigt främst till fika och TV-tittande, 3 svenska och 3 finska kanaler var ett oväntat "rikt" utbud. Speciellt eftersom 2 av de finska kan jag inte ens se via satellit hemma! I övrigt var det en udda upplevelse att befinna sig helt ensam i en skola som i sin glans dagar hade 80-talet elever. Visserligen passerar diverse folk från hemtjänsten i korridoren utanför radiorummet nu och då, men det märks bara i form av dörrar som öppnas och stängs. BOS ringde för att kolla att jag kommit på plats och att allt fungerade. Inga som helst problem, det mesta är prydligt och välordnat. Bekvämt, rymligt och välutrustat, tillgång till telefon och internet ett stort plus. Det enda jag egentligen saknar i köket är en vattenkokare, har här återupptäckt fenomenet att det kan ta en evinnerlig tid att värma vatten i en kastrull på en inte längre så alert spisplatta! Mikro finns dock, vilket är praktiskt. Temperaturen låg kring –2 mest hela kvällen, nästan vindstilla.
8 nov: Efter att ha sovit gott hela natten vaknade jag pigg och alert med hjälp av väckaren 0510. Hade inga tankar eller förhoppningar om att det skulle kunna höras transatlanter, men tyckte ändå att det kunde vara både kul och intressant att kolla hur det lät. Inte för att det hördes något som helst av intresse, men det lät ändå inte alls så elakt som jag hade förväntat mig. Efter ytterligare några timmars sömn förvånades jag rent av att 1485-Svalbard kunde komma igenom, om än med mycket svag och inte helt stabil signal. Under det riktigt vackra förmiddagsvädret företogs en liten byavandring i makligt tempo, byn är klart större (har fler byggnader) än vad jag hade väntat mig. En närmare inspektion av antennerna, med rensning om så behövs, får väl bli en annan dag. Grannen Torvald, som sett mig komma igår, kom ut och pratade en stund när jag promenerade förbi. Fick där även bekanta mig med Knut. SW och A ringde under dagen. Brusnivån var fortsatt förvånansvärt låg, och antalet stationer som hördes var större än igår, om än obehagligt många av dem var ryssar under dagen, eller arabisktalande framåt kvällen. KN ringde och kollade läget. Innan jag ens hade hunnit börja fundera kring dagens middag blev jag inbjuden till Torvald, där det vankades kokt bog från en alldeles nyslaktad ren samt husets mandelpotatis. Den till synes ofta närvarande Knut var också med och åt. Att det saknades grönsaker förvånade mindre än att vi drack apelsinjuice till måltiden! Under resten av kvällen strölyssnade jag bl a på Spanien. Hade också helt lyckats förtränga att Vatikanradion fortfarande har program på svenska, med ett utsökt tydligt uttal. Lyssnade en stund av ren häpnad. Inte ett spår av några transatlanter eller något av intresse från Asien. Enstaka indier bara. Blev långsamt lite kallare under kvällen, stannade dock vid ca –5 då jag rundade av med lite TV-tittande vid midnatt.
9 nov: Vaknade först vid 0805, jämngrått och runt –5. Solen kom dock igenom lite senare på förmiddagen,
varvid temperaturen steg ett par grader. Något färre stationer under morgonen, inget av DX-värde för mig.
Inget transatlantiskt överhuvudtaget, förstås. Aningens högre grundbrus jämfört med igår, totalt sett är dock den lokala störningsnivån, även mitt under en mycket kraftig störning, förvånansvärt låg. 1485-Svalbard har varit stadig men svag. Sov en del mitt på dagen. Hemtjänsten hade en cafékväll i domarrummet, perculator, koppar etc lånades ur köket. LHU och senare BOS ringde för att kolla läget. Lät allt mer uselt under kvällen, påminde mig om lyssnande med en medioker transistorradio vid Medelhavet kvällstid, araber till höger och vänster, med enstaka spanjorer, italienare och sydöstligaste EU samt Mellanöstern. Bara enstaka tyskar samt det allra vanligaste från centrala och norra EU. Mest TV-tittande under kvällen, bara -1,2 vid midnatt.
10 nov: Sov gott hela natten, vaknade dock till vid 04-tiden och lyssnade runt lite. Förutom 1530 VOA STP och 945 R Nord, Riga fann jag dock inget värt att notera. Lät tämligen heluselt. Sov lugnt vidare. I det idag nästan helmulna vädret, med bara runt –0,8, tog jag mig senare ut för att titta lite på antennerna, enkelt när man har rejäla skoterspår att utgå ifrån. Brukar normalt ha en kompass i bilen, men just nu hänger den nog på en krok i vår radiostuga. Inte så lätt att hitta riktningarna när man bara har en vag aning om antennernas startpunkter från skolan räknat. Hittade dock så småningom balunerna till lila, gul, grön, blå och röd antenn, de få återstående ska utforskas senare. En kul lösning är att kopplingarna finns monterade i komponentlådor av plast med transparent lock, framförallt var de lätta att se på lite håll, även om de jag hittat så här långt ju är relativt väl samlade. Efter en skön och välförtjänt dusch bar det senare på dagen iväg på en liten tur med bilen. Okynneshandlade lite på ICA i Kangos, där jag också passade på att tanka fullt, och fortsatte sedan till Junosuando. Beställde några Systembolags-öl inför helgen, faktiskt min första beställning någonsin på ett utlämningsställe! Blev positivt överraskad över att det fanns dagsfärskt bröd och ett riktigt bra sortiment på båda ställena. Det skymmer snabbt redan vid 14-tiden i den här nordliga utposten, vid 15-tiden börjar det bli rejält mörkt. Under resan tillbaka upp till Parka höll jag sånär på att köra över en fin snöripa, som tvunget skulle börja promenera över vägen när jag kom susande i 80 km/tim. Både ripan, bilen och jag klarade oss dock finfint. Hos Torvald hänger för övrigt en tjäder på vädring. Efter middagen ringde KN och försökte ge lite positiva infallsvinklar till det ganska hopplösa kondsläget. Lyssnade under kvällen en del på 1431-Sawa som trots arabiskan är rätt trevlig, i brist på annat. Kollade i en gammal kartbok jag hittade i köket, daterad 1960, och då hette landet Franska Somaliland. Måste erkänna att det hade jag lyckats förtränga! Jag är dock lika gammal som kartboken, om nu det är en relevant ursäkt. Fortsatt bara strax under fryspunkten.
11 nov: Mardrömsscenariot med en helt transatlantfri PAX-expedition kunde äntligen avskrivas då det efter midnatt började höras brassar och några få La Plata över hela bandet, 740, 930, 1220, 1360, 1380, 1390, 1410, 1470, 1480, 1500, 1510, 1540 och 1560 noterades tidigt, lite senare på natten också 840, 1000, 1040, 1130, 1180 och 1570. Mestadels svaga signaler, men ändå en trevlig humörhöjare. Inget intresserade dock tillräckligt för att vänta ut ID. Avrundade morgonlyssnandet med bl a spanjorer på 1485 och 1602, spelade in en del som sedan kollades upp under dagen. SW ringde. Efter en stadig kombinerad lunch/middag firade jag nattens genombrott vad gäller transatlanter med en mycket liten men välsmakande whiskey. Fick sedan oväntat besök av en jägare från Kiruna som nu kommit hit för älgjakt i helgen. Namnet har jag redan glömt, men det kan ha varit Tore? Svårt att hålla reda på alla lokala förmågor då det ju är första gången man träffar dem! Strax över fryspunkten hela dagen med plötsliga tvära kastvindar. På förmiddagen ruskade det om bra i träden, rimfrosten yrde kors och tvärs. Bra för antennerna också. Plockade fram min urgamla preselector byggd 1973 av GT, och inköpt begagnad av MJT 1977 tror jag det var. Installerades på extraradion, mest för att kolla funktionen. Fungerar fortfarande helt perfekt, och har ruggigt kraftig förstärkning utan att för den skull överstyra eller korsmodulera. Ett suveränt bygge som står sig ännu efter 31 år! Ganska uselt på kvällen så det blev mest TV. BN ringde sent. Klev upp och kollade en gång på natten, dock nästan stendött. Spelade in diverse spanjorer och engelsmän på 1584 och 1458, mest för att ha något att analysera under dagen. Sov sedan lugnt vidare. Protonkurvan fortfarande otäckt hög, men förr eller senare lär det väl ge med sig något.
12 nov: Vaknade vid 08-tiden, inte ett spår av någon transatlant. Strax under fryspunkten med några enstaka snöflingor i luften. Under några korta perioder snöade det dock ymnigt. Klarnade sedan upp en aning och blev en vacker dag med åtminstone lite sol. Hördes inget av intresse så jag jag läste och sov en del. Lagade mig en rejäl middag och testade sedan diskmaskinen. Temperaturen sjönk snabbt under eftermiddagen, -6,5 framåt tidig kväll blev sedan runt –8,5 under resten av kvällen. KN ringde. En klar förbättring under kvällen med bl a några av de allra vanligaste asiaterna. 
13 nov: Gott om brassar och enstaka La Plata på natten, dock inte tillräckliga styrkor för att jag skulle orka bevaka något. Kallt mot morgonen, -11,5 som lägst. Fortsatt brassar och La Plata tidig morgon, men mer än så blev det inte. Åkte en tur till Junosuando för kompletteringshandling samt för att hämta ut de starköl jag beställde i onsdags. Fantastiskt vackert väder, såg ett 10-tal renar under resan. Tog en del bilder, bl a på den massakerade cykeln som står i dikeskanten en bit söder om Kangos, samt den infrusna hjulångaren i Torne Älv! KN ringde. På eftermiddagen kom plötsligt en stor varubuss och parkerade utanför PIK-kontoret. Den stackars chauffören hade fått fel på bromsarna, och behövde låna telefonen för att ringa efter assistans. Han hade själv mekat med bussen mest hela dagen i kylan, men var likafullt säljglad och bjöd in mig i den varma bussen. Fanns alla typer av kläder, väskor och allsköns prylar. Dessutom hade han, märkligt nog, en köpdisk med färgglada godisremmar i mängder av olika varianter. Gick inte att motstå en påse med sådana. Dök upp en del vanliga asiater, 1575 VOA kanaldominant i en timme, Taiwan på 1557 och Korea på 1566. Noterade kineser på 738, 1377, 1593 och många andra fq. Dämpades tydligt av efter en dryg timme, även om några få kineser hördes ännu några timmar senare. Torvald, Rolf G och en oidentifierad herre kom på besök en stund då de funderade över om det kanske hade anlänt ett helt busslass med nya radiolyssnare, då de sett den ovan nämnda varubussen finnas kvar här i någon timme! Den okände herrn var lite nyfiken på vad vår hobby går ut på, så han fick en liten beskrivning av de grundläggande delarna. Torvald hade i vanlig ordning ett nytt lappkok på spisen, och ville gärna bjuda på mat. Jag hade dock nyss ätit, och kände faktiskt mer för att bara sova under kvällen. A ringde i en liten paus under genomgången av allt han spelade in här under hösten. Sov bra under större delen av kvällen. Fick mail från GN med bl a korrigering för 1557, som istället var Litauen igår, men definitivt Taiwan idag. Väntade in eventuella tidiga östkustkanadicker eller liknande, men tyvärr ganska sprakigt. Lät ungefär som åska. Hittade inget annat än sydliga LA tidig natt. 
14 nov: Usel natt med bara någon enstaka brasse de gånger jag kollade, 740 var den enda som gick läsbart. Därutöver OID SS på 1470. Obehagligt mycket splash. Ganska kallt med –10 på morgonen. Fortsatte med enbart brassar och La Plata, riktigt många vid 0630-tiden. Dock eländigt svagt. Hade eventuellt hoppats på någon enstaka östkustkanadick, men mest bara trist brus på alla antenner utöver 266 nygrader. Solvärdena förbättras dock i rask takt, men ännu en gul stapel i natt var väl det jag minst av allt behövde. Å andra sidan behövs det, enligt BOS, en rejäl störningsomgång till för att rensa och få en reduktion av protonerna. Vacker förmiddag med en nästan klarblå himmel. Ägnade större delen av dagen till bokläsning. SW och KN ringde. Ingen förbättring mot Asien, sämre än igår. Sov det mesta av sen eftm och tidig kväll. Fortsatt runt –10 hela dagen, men något mildare under kvällen. Började blåsa ganska rejält och snöa en hel del under sen kväll. 
15 nov: Snöandet och blåsten hade upphört när jag klev upp vid 0415. Hördes mest brassar, men bättre och stadigare än tidigare. 1390 och 1560 bäst, men även 1380, 1480 och pesten på 740 var rätt starka. Runt –5 på morgonen. Svaga signaler och bara 1700 tentativt FL i samband med att 1540 Bahamas hördes, i övrigt några Västindien, enstaka svaga YV/HJ och 1530 Island ganska stadigt. 1640 lät som Juventus Don Bosco. Det tycks åtminstone närma sig NA sakta men säkert! Lyssnade lite på KV. KN ringde. Strölyssnade på UK som gick bättre än tidigare dagar. Under dagen sedan en intressant förändring av läget, bruset sjönk och de vanligaste asiaterna dök upp redan kring 1140. Strålande signaler på standardstationerna, men framförallt kineser överallt. Orkade inte riktigt öppna mot Japan. Asiatiska språk är inte min starkaste sida, och det är lite överväldigande när det hörs mystiska asiater på nästan vilken frekvens som helst. Väntar med spänning på någon eventuell liten öppning mot Oceanien. CKL ringde för att avisera en eventuell ankomst på fredag kväll. Sov mycket under sen eftm och kväll, lyssnade sedan igenom en del inspelningar. Ner mot –10 igen.
16 nov: Tidig natt började det låta mer "som vanligt", mängder av stationer mellan 1600-1300, dock främst brassar och några få Västindien. Klev upp igen, aningens motvilligt, vid 0415. Lät ungefär som igår med en oönskad övervikt av brassar, med några få Västindien i övrigt. 1485-Svalbard med full signal, låter faktiskt bäst av alla norska MV-sändare! Ganska kyligt med ner under –12. Hoppas på någon slags morgontopp för att riktigt få upp värmen! 1530-Island stark och stadig, strax därefter 1560-WQEW som första NA! Under den följande timmen sedan gott om nordliga, men svaga, LA. Temperaturen steg något och det började snöa enormt kraftigt. Bruset steg lika mycket, men sjönk lyckligtvis tillbaka igen när snöandet antog mer normala proportioner. DGN ringde. Därefter närmast dött resten av förmiddagen, snöandet avtog. Gick ut och sopade ren bilen samt skottade undan en del. SW ringde. Trodde inte att det skulle bli något från Asien idag, då det var stendött runt den tid då det öppnade igår. Började dock röra på sig lite vid 13-tiden, därefter ganska fina signaler stundtals under knappt 2 timmar. Dock väldigt annorlunda än igår, och svårt att få grepp om något. 774 JOUB var i alla fall relativt stadig med EE och relä av utlandsprogrammet. KN och GN ringde. Stillsam kväll som bara avbröts av det varje tisdag återkommande besöket från damerna i hemtjänsten. Först hämtar de prylar till sin fika- och sångstund, sedan kommer de tillbaka några timmar senare för att diska och plocka undan. Damerna roar sig för övrigt med att önska både god natt och god morgon när de går, de har upptäckt att vi radiolyssnare har ganska knepiga sovvanor! Ligger själv oftast och läser eller sover när de hälsar på!
17 nov: Kall natt med ner under –15. Hördes inget av värde under natten, först tidig morgon började det att komma igenom en del vanliga östkustkanadicker, 650-Grönland samt några LA. Bara enstaka brassar, vilket kändes positivt. Utvecklade sig sedan till en ganska trevlig morgonrusning med framförallt Colombia och de vanliga östkustkanadickerna på låga fq. Grönland på alla frekvenser utom 810. Gled sakta över mot NA med mängder av vanliga stationer, förutom ren östkust som förutom 1030 knappast alls fanns med. Mycket svagt och flyktigt, men ändå kul med några NA. 680-KBRW blev expeditionens första AK, men det satt verkligen långt inne! 1050-Mexico mkt svag. Inget i NA-riktningarna annat än 680 & 1485 som orkade igenom bruset efter 0800. CKL ringde. En kall morgon och förmiddag med under –18. Solen är framme, blir nog en vacker men kylig dag. KN & SW ringde. Hade i praktiken avskrivit möjligheterna till konds mot Asien då det bara brusade efter det att NA-stationerna dök i morse. Följdriktigt blev det en helt oväntad och faktiskt riktigt bra topp mot främst Japan och Korea vid 1350-tiden, inte alls lika mycket Kina och Thailand som tidigare under veckan. Relativt oerfaren på området som jag är satsade jag främst på frekvenser där stationerna är välkända och har begripliga anrop. Det lyckades väl inte alltid, men flera av de vanligaste japanerna har jag nog aldrig hört med så fina signaler tidigare. Framåt 16-tiden hade det mesta falnat, så jag rundade av för vila. Ner mot –19 tidig kväll. BN ringde och väckte på kvällen. Konstaterade under sen kväll att jag nu har eldat upp drygt 100 medtagna värmeljus, en tradition vid lyssnandet även i Hanabäckliden! Där fyller värmeljusen också en extra funktion i form av en inte oväsentlig källa till extra värme, här är det mest mysigt. Har en påse om 50 att fortsätta med!
18 nov: En hel del sydliga LA tidig natt, men inga vidare styrkor. Under -20. Upp igen vid 0435, hördes en del blandade LA, men bara östkustkanadickerna på 780, 920, 930 och 1070 från NA. Öppnade sedan sakta mot norra USA och Canada, ända bort till västkusten. 680-AK bättre än igår, men knappt någon annan AK riktigt läsbart. 750-KFQD och 1170-KJNP tittade dock in fram och tillbaka 2 timmar senare. Alla de riktigt vanliga midwest, prärie och västkust kom igenom, men styrkorna var ganska svaga. Vid 0800 hördes bara 1000-KOMO och 1530-KFBK läsbart, resten hade drunknat i bruset. Provkörde sedan tvättmaskinen för att fräscha upp en del kläder, fungerade alldeles utmärkt. KN ringde. Fortsatt riktigt kallt under dagen, tog dock en liten promenad alldeles i närheten av skolan för att ta några bilder vid lunchtid, under –22 då. Inte är det mycket till sol som orkar upp över horisonten här uppe så här års! Efter några trista timmar med mest brus öppnade det lite mot Asien vid 1130. Inget speciellt, bevakade framförallt en del japaner som jag inte fick ID på igår. CKL ringde för att meddela att han mest troligt avbryter planerna på en resa nu till helgen. KN ringde igen, precis då jag hade ställt maten på bordet. Sov gott efter middagen, blev dock väckt av Torvald som helt oväntat dök upp genom ingången till kansliet. Han småpratade lite, och ringde sedan till Yvonne i Kiruna. Gled sedan tillbaka in i min ljuvliga sömndvala. Såg att BOS hade ringt, det hörde jag dock inte ens.
Lyssnade igenom en hel del inspelningar under kvällen, kom i säng mycket sent.
19 nov: Upp först vid 0520. Hördes direkt de vanligaste västkustarna och andra standardstationer som 800-Mexico, 850-KOA, 1160- KSL m fl. Öppnade bra mot AK med de flesta vanliga, samt en liten stund senare också HI på de högre frekvenserna 1460, 1500 och 1540. Riktigt bra mot AK stundtals, styrkor jag inte har upplevt sedan resorna till YM i Tansjärv. Hördes även annat på övriga antenner, men kondsen var markant nordliga. Inget från östkusten noterades, men jag var å andra sidan upplåst med antennerna i 352/372 eller 389 nygrader mest hela tiden. De få gånger jag kollade hördes t ex 1000-KOMO och 1510-KGA bra även på 335:an, så några östkust- eller midwestkonds var det sannerligen inte. Åkte och provianterade mer under förmiddagen, borta i lite drygt 2 timmar. Hördes fortfarande ett par AK när jag återvänt. Asien-kondsen har inte bevakats med någon större ambition denna eftm, har istället mest satsat på att säkerställa några japaner som jag var osäker på tidigare. Temperaturen har hållit sig mellan –16 och –22 det senaste dygnet. Mycket telefontrafik idag; SW, BOS, A, KN och LHU ringde. Ägnade det mesta av eftermiddagen och kvällen till genomgång av inspelningar. Hittade en del kompletteringar, men inget som var nytt eller som jag inte hört bättre vid andra tillfällen. Förutom några AK och vanliga västkustare med ganska stadiga signaler var det egentligen inget som hördes speciellt bra i morse och förmiddags, bruset var ganska besvärande på nästan allt utom det allra vanligaste.
20 nov: Sov hela natten, den enda gång jag var upp och kollade helt snabbt hördes inget av värde. Klev upp vid 0515. Mer blandade konds, AK ganska bra och i alla fall KUMU från HI tidigt. I övrigt mycket från de stora sjöarna och västerut. Även en del från ganska djupt ner i mellersta och rent av södra USA, med 1160-WBOB som bästa fångst så här långt. Trodde länge att 1600 var KQXX tack vare en "Doble X"-slogan, var dock bara KZGX Watertown MN med nytt call/SS-format, och nu rätt i frekvens! De mer allmänna kondsen dog sakta ut framemot 0730, därefter i stort sett bara det nordvästra hörnet med WA, BC och AK resten av förmiddagen. Något varmare mitt på dagen, bara runt –16. KN och Roland Heikki härifrån byn ringde, den senare undrade när Stefan ska dyka upp. Kollade Asien ganska flyktigt, noterade dock att det hördes en del vanliga japaner. Rätt uselt på KV mot Pacific. Några AK hörda på eftm, vilket bortsett från KBRW är första gången under denna exp. Ännu ingen dagöppning mot USA eller Kanada, brusar ofta lite för mycket mitt på dagen. Sov en rätt stor del av kvällen, blev långsamt kallare igen med ner under –24. Gick igenom en hel del inspelningar på kvällen. Ett bra och effektivt sätt att "komma ikapp" och även för att få tiden att gå mellan de ganska kortvariga öppningarna. Riktiga toppar har jag inte sett till några ännu. Kul att det hörs en hel del NA efter en usel inledning av expeditionen, men det mesta har hörts bättre tidigare.
21 nov: Klev upp vid 0445. Trodde först på riktiga konds när den frekvens som första radion var inställd på,
1390, gav WGRB med finfin signal. Var dock inte så mycket mer än en del runt sjöarna, lite prärie och bara ett fåtal AK. Inga västkustare initialt. Därefter blandade "småkonds" med stationer från alla håll, oftast bäst med östkustantennen. När det så småningom kom lite västkust och mer prärie gick de ibland lika bra på den antennen, 335, som på 352 och/eller 372. Ruggigt kallt med –25,6 som lägst på morgonen. Svaga och bara med möda läsbara signaler vid 0730, därefter bara en del från det nordvästra hörnet som gled ut och in i det ganska stadiga bruset några timmar. KN och CKL ringde. Yvonne Lund tittade in på "mitt" kontor för första gången under besöket här, fixade med lite kontorsgöromål. Fortsatt rejält kallt under dagen, noterade –27,5 som lägst sen eftermiddag. Bevakade knappast Asien överhuvudtaget, tyckte inte att det lät något vidare. En röd stapel visade att det hade stört till, men en efterföljande gul och sedan 2 gröna staplar kanske innebär att det inte blev så farligt? Lät lite bättre redan på kvällen. Kanske repar det sig redan till imorgon? 
22 nov: Klev upp och kollade vid 0420, men nästan helt lugnt då så jag sov vidare till 0520. Bara ett par AK till en början, därefter en del prärie och västkust mycket svagt. Skulle lyssna på 740-CBX en liten stund men upptäckte att det gick en hel del brassar och La Plata på 266:an, samtidigt som det gick AK på 389:an. Liten allmän öppning från runt 0715 och en timme framåt, mest runt sjöarna, men ganska flyktigt. Fortsatt AK på förmiddagen, men inga styrkor alls förutom korta stunder. Annars mest upp och ner i bruset. Spår av HI på flera fq, men ingen annan än 1500-KUMU som riktigt ville lyfta. Egentligen alldeles för svaga och brusiga signaler för att hitta något av värde, men tjurigheten är det inget fel på. Svältfödd på fina dagkonds fortsatte jag letandet av och till under hela dagen, med i alla fall tillfälliga lyft mot AK, västkust och några HI. Bättre först framåt 12-tiden, då styrkorna steg något. Kunde säkerställa några HI, i övrigt mest AK, WA och BC på alla vanliga frekvenser. Sista inspelning blev 1180 kl 1401, trodde att jag bara sånär hade lyckats få greppet om KLAY. På inspelningen, som jag trodde drunknade i splash, fanns dock minst 2 ID. Ingen bevakning av Asien, hittade inget Pacific utöver HI heller. KN och SW ringde. Temperaturen låg kring –20 eller lite lägre under det mesta av dagen, bara någon grad kallare kväll/natt. Sov det mesta av kvällen, lyssnade sedan på en del inspelningar från morgonen och dagen. 
23 nov: Klev upp vid 0435, hördes dock så pass få stationer (bl a SPT på 1660) att jag gled tillbaka i sängen lite drygt en timme till. Mycket märkliga "morgonkonds" med kraftiga EU-splash, östkustkanadicker, någon enstaka vilsen midwest och prärie, några nordliga LA samt brassar. Nästan oavsett antenn. Urtrist förmiddag med bara de vanligaste AK och någon enstaka svag HI. Brusmattan var nästan konstant. Ur nästan ingenting alls kom ett KHTK-ID på 1140 vid heltimmen 08. Kollade 1530 där KFBK hördes, men ingenting annat. Är rejält trött på bruset, vore jag inte här och hade så gott om tid skulle jag aldrig ens komma på tanken att ägna tid till lyssning. Fast å andra sidan dyker det ändå upp en och annan ny station emellanåt. På morgonen hade jag dock missflytet att missa ett tydligt ID på en Mexikan på 1390, satt bara där och stirrade stumt på radion, morgontrött som jag var, när det istället för den förväntade Venezuela kom ett Mexico-ID! Koll efteråt gav bara en hög av svaga stationer, samt ett diffust HJ-ID lite senare. Enormt stabilt väder med strax under –20, verkar ha "fastnat" i det här läget. Tröttnade på allt brus vid 1130-tiden, ägnade resten av dagen till sovande, dammsugning och lite annat pyssel. Ingen bevakning av Asien överhuvudtaget. KN ringde, annars stillsamt hela dagen och kvällen. Inte ens hemtjänsten tycktes ha sin aktivitetskväll denna tisdag. I efterhand har det framkommit att evenemanget ställdes in p g a kylan. Långsamt stigande temperatur under eftermiddag och kväll, strax över –15 på kvällen. Ett tag sedan det var så "varmt". 
24 nov: Klev upp 0450. Äntligen lite mer allmänna konds! Blandat med en del östkust USA och Kanada, men i huvudsak kring IA/IL/MN/MI/CO och NE. Kan väl i och för sig bero på att jag oftast fastnade på antennen mot 352 nygrader. Tyvärr en hel del splash som spolierade många frekvenser. Styrkorna sjönk märkbart vid 09, därefter bara standardstationerna ganska svagt i halvannan timme till. Ingen dagöppning märktes av, men jag var väl å andra sidan inte riktigt på topp och motiverad. Fortsatt gnetlyssning, även om morgonen blev den bästa hittills resultatmässigt. 352:an gav ett riktigt fint "snitt" hela vägen från prärien ner till Mexiko. Hördes också en del vanliga AK och lite västkust då jag kollade, men inga styrkor alls därifrån. Temperaturen fortsatte att långsamt stiga under hela dagen, bara runt –5 under tidig eftm. Inget av intresse från Asien, Japan hördes halvdåligt och inte ett spår av något från Pacific. Mycket lätt snöfall mot kvällen. BOS och SW ringde, den förstnämnde skjuter kanske upp sin resa ännu någon dag, den sistnämnde planerar att starta resan så snart LB har dykt upp med flyget imorgon förmiddag. Det övriga gänget anländer nog under dagen eller kvällen på fredag, förhoppningsvis innan jag hinner åka hemåt. Uppvärmning av de båda sovrummen pågår, de var rejält utkylda! Sov en hel del sen eftermiddag och kväll. KN ringde tappert vid ett par tillfällen och försökte väcka mig, vilket dock var resultatlöst. Nummerpresentatören avslöjade honom.
Räfst och rättelse; POS meddelade i ett mail att den nystartade Alaska nu har hörts i Lemmenjoki. Har kollat några av mina inspelningar, och mycket riktigt; Det är "Christian Radio for Alaska" man säger, inte Hawaii som jag först lyckades få det till. Har hörts i timtals flera dagar, men aldrig speciellt stark. Inget call hört så här långt i min ganska ytliga analys, tycks dock annonsera något som låter som "I Am Radio Network" samt  ovanstående slogan. Första notering i min logg 19.11 kl 0738. 
25 nov: Kämpade med snabbgenomgång av inspelningar samt uppdatering av loggen till långt in på natten. När det äntligen var dags för någon timmes efterlängtad vila upptäcktes dock att det var riktigt fina signaler, framförallt från västkusten. Många av de förhållandevis vanliga med bättre och renare signaler jämfört med tidigare morgnar och dagar. Kändes nästan som att "–Nu kommer kondsen". Sov en liten stund, även om det när klockan ringde 0445 kändes som om jag knappt ens hade hunnit sluta ögonen. Ganska vingliga konds på morgonen, ingen specifik riktning och inget utöver det vanligaste. Hördes stationer långt ner i USA, Texas och Tennessee t ex, men i huvudsak nordligt. De arktiska kanadickerna på 1230 och 1340 har knappt funnits med tidigare, nu dominerade de istället frekvenserna. Min prognos om bättre konds slog förstås fel, under i stort sett hela förmiddagen hördes inte mycket mer än det allra vanligaste från AK, WA, OR och västligaste Kanada. Kortare lyft mot några andra områden, men inget ihållande. Bara KUMU från HI. Ägnade en del av dagen till att städa och ställa i ordning för herrarna som kommer, jobbar också på att förbruka kvarvarande mat och dryck. Planerar att åka hemåt imorgon fredag. SW ringde när de var i Töre, faktiskt spännande detta att få sällskap efter att ha varit här ensam sedan den 7:e! Flyttade över min säng från matsalen, d v s rummet där man lyssnar, till ett av sovrummen. Plockade undan och städade lite generellt. SW och LB anlände runt 2015, efter det att maten packats undan slog vi oss ner för en liten whiskey och allmänt småprat. Apparater kopplades in så det stod härliga till, framåt sena kvällen började det mesta komma på plats. Det här blir den sista uppdateringen "live" från Parkalompolo. En grundligare genomgång av inspelningarna, och kanske en och annan komplettering, kommer att följa hemifrån en tid framöver. Tack för mig! Jag kommer tillbaka!
26 nov: Klev upp vid 0530, SW och LB hade redan varit igång en stund. Ganska blandade konds, men ännu en dag med mestadels svaga och ganska brusiga signaler. Dök dock förstås upp en del del stationer som inte visat sig tidigare, vilket kändes lite snopet men samtidigt också som en bra avslutning. Stefan passade på att byta ut den defekta strömbrytaren till försteget på gul antenn. Började plocka ihop så smått, men fortsatte att bevaka ett par intressanta frekvenser, Efter en snabb dusch plockades sedan alla prylarna ihop, och packades in i bilen efterhand. Koll att jag inte glömt något viktigt, förutom det lilla som medvetet lämnats kvar nere i förrådet. Åkte söderut från Parka vid 1415-tiden, ganska precis 19 dygn efter ankomsten. Fint körväder ännu en gång, hade verkligen tur med det båda vägarna. Dessutom var det fullmåne, och därför ovanligt ljust även då mörkret hade lagt sig. Inga renar överhuvudtaget föränn strax före Överkalix. Övernattade även nu hos KN i Piteå i samband med återställandet av lånade mottagare och installation av den dator jag hade med på uppvägen. En begagnad Mac med TV-kort passade fint eftersom ordinarie TV på övervåningen var defekt!
27 nov: Hemma igen sen eftm, efter att ha varit borta hemifrån ganska precis 3 veckor. Längtar dock redan tillbaka till Parka, även om kondsen efter den massiva störningen aldrig riktigt kom upp till något spännande läge. Det första besöket gav ändå en bra fingervisning om ställets potential, och en del nya stationer trots att förutsättningarna inte var de bästa. En liten besvikelse dock att det aldrig hann bli några konds mot Pacific, det hade jag sett fram emot att kolla upp. Bekvämt, avkopplande och mycket trevligt blev det dock ändå.
7 dec: Inspelningarna nu i huvudsak genomgångna, återstår bara kontroll av en del frågetecken och pilar i marginalen, samt noggrannare kontroll av en del längre inspelningar som bara har ögnats igenom. En rejäl mängd kompetteringar till loggen denna gång, men inga riktigt stora överraskningar. Mer kommer om och när det är befogat. Någon ytterligare så här långt näst intill identifierad station bör kunna gå att få ut. Många inspelningar på graveyard-frekvenserna har dock givit mindre än väntat, kedjeprogram och ibland allmänna slogans är tyvärr inte mycket att gå på. 1400 KEDO är ett typiskt fall, hörd flera gånger med "Oldies Radio"
och hänvisningar till "oldiesradioonline.com" (där man finns listad), och Longview-reklam, men inget helt otvetydigt eget ID. Kanske finns någon förlösande detalj på de inspelade partier jag inte har lyssnat på ännu.
Annars är den överväldigande känslan efter att ha lyssnat på en del av inspelningarna här hemma att det var svaga och brusiga signaler mest hela tiden, med ett fåtal undantag. Hade inte den lokala störningsnivån varit så låg som den ändå är kunde hela expeditionen ha blivit ett stort fiasko. Nu blev det ändå en del nytt och en del oväntade loggningar. Oväntat mycket gnetlyssning gav oväntat bra resultat, trots allt.
8 dec: Korrigering av 1600, som var KZGX Watertown MN och inte KQXX Brownsville TX som jag länge trodde på, mest tack vare den ovanliga "Doble X"-sloganen. Tack Bjarne Mjelde för förtydligandet! En liten bisak i sammanghanget är att vi nu vet att KZGX har korrigerat den tidigare frekvensavvikelsen.

Generella tidsreferenser;     n = 0000-0600     m = 0600-1200     d = 1200-1800     k = 1800-2400

Stationer som har hörts flera datum, och ofta vid vitt skilda tidpunkter, får ganska snart beteckningen "ibl". Mängder av stationer som har hörts vid flera tillfällen saknas helt i loggen, mest beroende på att tid inte har ägnats till att identifiera dem. Det man har hört många gånger förr är ju inte så spännande, men ibland sitter man istället förstås och försöker bevaka något spännande när bara dussin-stationerna behagar anropa.
 
EUROPA

	603	12	0900	Voice of Russia, Zehlendorf förbluffande stark för 5 kW, "World Service of the Voice of Russia"	PS
	774	15	1231	BBC R Kent, Littlebourne tittar fram genom asiaterna nu och då	PS
	936	8	1758	Bremen Eins, Bremen noterades enbart för att den före heltimmen spelade den för oss offshorefreaks kända "Man Of Action" med Les Reed Orchestra, RNI´s signatur	PS
	945	ofta	nmdk	R Nord, Riga stadig om än lite svag med mest engelskspråkiga oldies, och ganska långa 
				musiksvep innan man behagar anropa	PS
	981	13	0601	R Star Country, Co. Monaghan förhållandes stark med nx. 846 R North något svagare	PS
	1035	15	0900	Northsound 2, Aberdeen m nx	PS
	1368	15	1116	BBC R Lincolnshire, Lincoln	PS
	1458	ofta	mdk	BBC R Newcastle, Wrekenton tämligen dominant	PS
1485	ofta 	md	NRK Svalbard ynkligt svag men i alla fall ändå närvarande även när störningen var som
				mest intensiv, därefter gradvis starkare och stabilare. Lokalstark den 16:e och framåt	PS
	1485	11	0550	SER R Alcoy, Alcoy "Esta es el informativo local del R Alcoy" klart över annars mest dominerande och emellanåt urstarka Santander denna morgon	PS
	1485	ofta	mdk	BBC R Humberside, Hull, "95,9 FM and 1485 AM, BBC R Humberside" 	PS
	1530	15	0614	AFRTS, Keflavik ganska fint ett par timmar, dock inget lokalt noterat. Mycket vanlig en stund vid morgonrusningen varje datum därefter	PS
	1548	15	1157	Forth 2, Edinburgh	PS
1557	12	2120	Relä av CRI via Sitkunai, mycket stadig signal, nämnde webadresser för "crionline.cn". Tnx GN för korrigeringen!	PS
	1566	ofta	m	County Sound Radio, Guildford precis som hemmavid tillsammans med nedanstående	PS
	1566	ofta	m	BBC Somerset Sound, Taunton för det mesta jämnstark med County Sound Radio	PS
	1584	12	0505	Radio Olé, Ceuta fint stundtals, vacker sångjingle denna tid. Fyndigt nog hade man ett mycket lämpligt namn på morgonmusik-programmet; "Café Olé"! Hördes tillsammans med båda SER-stationerna (tydligt eko), som dock förblev oidentifierade	PS
	1584	12	0619	Tay AM, Perth dök upp med "Tay AM Breakfast" efter att spanjorerna totalt dominerat här i över 2 timmar nonstop! Inte ett spår av något engelskt tidigare!	PS
	1584	15	1125	BBC R Nottingham, Clipstone överraskade lite	PS 
	1602	ofta	mdk	EI R Vitoria, Vitoria oftast dominant, men stundtals hård konkurrens här. På morgonen ett nyhetsblock kallat "Cronica de Euskadi"	PS

AFRIKA
	
	1377	12	1950	R Free Africa, Mwanza gav fransmannen i Lille en riktig match. Swahili dock inte lätt att handskas med, tur att man anropar begripligt!	PS
1431	ofta	 k	R Sawa, Arta, Djibouti faktiskt lyssningsvärd trots arabiskan, i alla fall när det var akut brist på annat i början av expeditionen. Oftast korta "Sawa"-anrop	PS
1530	ofta	 k	VOA, STP kommer upp fint i långa svepande lyft genom EU stundtals, "VOA for Africa" och därefter mest varje kväll med varierande styrka	PS	

	ASIEN

	774	16	1348	JOUB, Akita. ID med kortvågsfrekvenserna 7200 och 11720 för R Japan kl 1410	PS
	972	17	1355	HLCA KBS, Dangjin	PS
1134	15	1229	CNR1 //1359	PS
	1170	17	1406	HLSR KBS, Gimje //972	PS
	1179	19	1308	JOOR MBS, Osaka	PS
	1242	15	1506	Voice of Vietnam, Can Tho med helt fantastiska styrkor. EE nx denna tid med ID "You are listening to Radio Voice of Vietnam, and now the world news"	PS
	1242	18	1236	JOLF NBS R Tokyo, Tokyo hade det inte lätt i kampen mot både Vietnam och Virgin, men kom upp riktigt fint i perioder	PS
	1278	17	1422	JOFR RKB, Fukuoka	PS
	1332	19	1304	JOSF Tokai R Hoso, Nagoya	PS
	1350	17	1517	JOER RCC, Hiroshima bättre den 19:e	PS
	1359	14	2218	CNR1 riktigt bra i ett par timmar //6030. Därefter mkt vanlig, liksom 738 m fl	PS
	1377	14	2248	CNR1 //1359 oftast starkaste kines därefter	PS
	1413	17	1353	JOIF KBC Radio, Fukuoka	PS
	1476	15	1454	R Thailand, Lamphun med riktigt fin styrka och vacker musik, prat på heltimmen	PS
	1530	18	1357	Voice of the City, Zheijang City (Hangzou) var riktigt knepig till dess att jag lyckades tyda det engelska namnet/sloganen. Tjurighet belönar sig ibland!	PS
	1539	15	1504	CNR1 //1359
1557	ofta	d	CBS, Kouhu med EE Family Radio-px. I telefonprogrammet "Open Forum" nämns ofta att man bör sänka volymen på sin radio ifall man blir utvald att deltaga i sändning	PS	
	1566	ofta	nmk	AIR National Channel, Nagpur hade det i början tungt med iraniern som dominerat på kvällarna ända sedan jag kom till Parka. //AIR 9425. Därefter varje kväll och eftm med  mer eller mindre grym styrka	PS
	1566	17	1357	HLAZ FEBC, Jeju bra med kinesiska efter att ha gått halvuselt flera ggr tidigare under exp. Mkt vanlig och ofta stark därefter, Indiern märks av allt mindre	PS
	1575	ofta	mdk	VOA, Ayutthay började beskedligt men har senare blivit ruskigt dominant. Fantastiskt stark och fin signal, speciellt på eftermiddagarna	PS

PACIFIC

	830	22	1255	KHVH Honolulu HI med bl a reklam för "DHX-Dependable Hawaian Express" och "Newsradio 8-30 KHVH, Honolulu"	PS
	900	22	1258	KNUI Kahului HI upphittad på inspelning, Hawaii-reklam och ABC nx på heltimmen	PS
	940	22	1125	KHCM Waipahu HI gled runt i bruset någon timme, riktigt bra kortare stunder. Hawaii-reklam och ID bl a 1317. Även flera andra datum, men aldrig riktigt bra eller stadig	PS
	1040	26	1133	KLHT Honolulu HI hörd svagt flera gånger tidigare, men nu äntligen identifierad tack vare ett par "The Pure Light, K-Light" i annonseringar mellan REL mx. Blev förresten expeditionens allra sista inspelning innan det sista plockades ihop	PS
	1270	26	1129	KNDI Honolulu HI med flera lokala PSA, egna promos och ID före halvtimmen	PS
	1500	ofta	md	KUMU Honolulu HI både "Kumu AM 1500" och "The best in talk radio, 24/7, the new talk of Honolulu, KUMU AM 1500". CNN Radio. Säkra ID den 16, 19, 20, 22, 25 och den 26:e. Klart vanligaste HI	PS
	1540	ibl	md	KREA Honolulu HI flera gånger med koreanska, identifierad i princip enbart baserat på språket samt att man nämnde Hawaii/Honolulu flera ggr	PS

Övriga HI-noteringar:

				Spår av 760 KGU med TLK. 1080 KWAI med TLK och lite dovare ljud under KUDO. 1110 KAOI någon gång innan nya AK började dominera. 1370 KUPA svagt några gånger. 1420 KKEA flera gånger med TLK och SPT, dock inget lokalt. 1460 KHRA hörd flera gånger med koreanska. Inga riktiga styrkor, förutom mycket vanliga KUMU som ibland tittar fram riktigt fint med sina "CNN Radio News" och många egna ID. 

NORDAMERIKA

	570	25	0855	CKSW Swift Current SK "Now another hour of today´s best country, Country Music Radio, CKSW 5-70" efter BN-nyheter och lokalt väder på heltimmen	PS
	590	17	0445	VOCM Saint John´s NL, även 560, 710 och 740 lite senare	PS
	590	ofta	md	KHAR Anchorage AK ID som t ex; "KHAR 5-90, your home for the best music" och "Great memories, KHAR 5-90". Ganska vanlig tack vare ren och fin frekvens	PS
	600	20	0823	CKBD Vancouver BC "Unforgetable 600 AM" och promo för "600am.com"	PS
	600	24	0550	CBNA Saint Anthony NL //1070	PS
	610	ibl	m	CKYL Peace River AB "YL Country"	PS
	610	26	0703	CHTM Thompson MB "Thompson´s no 1 radio station, 6-10 CHTM, another 6-10 mega music marathon brought to you by…" utan sällskap av CKYL en liten stund	PS
	620	21	0711	CKRM Regina SK "Good times 6-20, CKRM"	PS
	620	23	0837	KGTL Homer AK fick mig först att fundera på KIPA tack vare ett AC/EZL-liknande format. AK här har följdaktligen inte strikt country längre! Flera "6-20 KGTL"	PS 
	620	24	0657	KMNS Sioux City IA "Newstalk 6-20 KMNS" och ABC nx. Fanns med fint ett tag men fick sedan sällskap av nedanstående som därefter tog över allt mer	PS
	620	24	0703	WTMJ Milwaukee WI "Newsradio 6-20 WTMJ" och CBS nx	PS
	640	25	0725	KYUK Bethel AK riktigt stark med väder en kort stund, i övrigt svår att komma åt	PS
	650	ofta	nmdk	KNR, Qeqertarsuaq //570,05 Nuuk, 720 Simiutaq och 900 Uummanaq. 810 Upernavik ej hörd föränn den 24:e	PS
	650	ofta	md	KENI Anchorage AK "6-50 KENI"	PS
	660	ibl	md	KFAR Fairbanks AK inget formellt ID hört, bara diverse lokal reklam	PS
	660	24	0734	CFFR Calgary AB "66 CFR" väldigt beskedlig på senare år	PS
	670	26	0803	KBOI Boise ID överraskade med mängder av Boise-reklam och ett "Newstalk 6-70 KBOI" i ett lokalt break från trist TLK-px där man diskuterade "Virgin Mary Grilled Cheese Sandwiches"(!?). Ytterst märkliga övergångar från riks- till lokalpx, dubblerat ljud som inte alls var synkront och därför blev nästan helt oläsbart	PS
	680	ofta	nmdk	KBRW Barrow AK expeditionens första AK – efter 10 dagar den 17:e! Allt stadigare och starkare de följande dagarna. Ofta ensam AK dagtid, ibland bara den och KOTZ	PS
	700	ibl	md	KBYR Anchorage AK tämligen vanlig. Inget formellt ID hört, bara lokal reklam	PS
	710	ofta	md	KIRO Seattle WA "Radio 7-10 Kiro"	PS
	710	24	0548	CKVO Clarenville NL med eget ID när jag hade förväntat mig något helt annat	PS
	720	ofta	md	KOTZ Kotzebue AK fokuserade den 19:e helt på en insamling av pengar, till vad framgick dock inte efter vad jag kunde höra. I övrigt näst vanligaste/starkaste AK	PS
	730	ibl	m	CHMJ Vancouver BC "ESPN Radio"	PS
	740	ofta	md	CBX Edmonton AB oftast TLK eller radioteater/features	PS
	750	ibl	m	CKJH Melfort SK "CK 7-50" och "Oldies CK 7-50" samt "All your oldies live here, Oldies 7-50"	PS
	750	ibl	md	KFQD Anchorage AK  ABC-nx och "Anchorage weather"	PS
	750	25	0709	KXL Portland OR CBS nx, annonserade bl a "the KXL website" upp och ner med KFQD denna morgon, lyckades dock inte trycka bort den sistnämnda helt och hållet	PS
	760	24	0646	WJR Detroit MI "The Voice of Trucking, 7-60 WJR" och Midnight Trucking Netw.	PS
	770	ofta	md	CHQR Calgary AB	PS
	770	20	0805	KTTH Seattle WA "Talk 7-70, KTTH Seattle, The new home of Rush"	PS
	780	18	0459	CFDR Dartmouth NS "CFDR 7-80 AM Halifax is 7-80 Kicks, Classic Country"	PS
	780	22	0806	WBBM Chicago IL "WBBM Newstime"	PS
	780	ibl	md	KNOM Nome AK ofta stadig men förhållandevis svag	PS
	790	ofta	md	CFCW Camrose AB "7-90 CFCW"	PS
	790	ibl	md	KCAM Glennallen AK väder, annars mest religiöst, ibland eskimo-mx. "This is KCAM Glennallen, serving Copper River Valley since 1964"	PS
	800	17	0450	VOWR Saint John´s NL inte bara OLD, ganska varierad mx	PS
	800	ibl	m	CKLW Windsor ON väldans dominant med Coast to Coast, dock en del lokal reklam och ganska intetsägande "AM 800"	PS
	800	ibl	m	CHAB Moose Jaw SK "…on the greatest hits of all time, 800 CHAB"	PS
	800	22	1253	KINY Juneau AK med "You´re listening to Juneau´s full power radio station, KINY" på heltimmen, därefter också "Hometown Radio, KINY" och "AM 800, KINY"	PS
	810	19	0805	KGO San Fransisco CA "KGO weekend weather" och "On your radio it´s 8-10, KGO Newsradio 8-10, KGO Radio News"	PS
	810	24	0706	KNR, Upernavik tryckte bort BBC en stund //570,05, 650, 720 och 900	PS
	820	ibl	md	KCBF Fairbanks AK "ESPN Radio"och lokal reklam. Ligger aningens högt i fq	PS
	820	24	0705	WBAP Forth Worth TX "8-20 WBAP Newstime" senare Midnight Trucking Netw.	PS
	830	ibl	m	WCCO Minneapolis MN "The news stn, 8-3-0 WCCO, Minneapolis-St. Paul"	PS
	830	22	1253	KSDP Sand Point AK //930-KNSA. Även 26.11 kl 1117	PS
	850	ofta	md	KOA Denver CO "Newsradio 8-50 KOA"	PS
	850	ofta	md	KICY Nome AK annonserar både "AM and FM". Även "Christian Radio for western Alaska" och ortsangivelse i samband med väder, annars riktigt svår att få bra ID på	PS
	860	ibl	md	CHAK Inuvik NT ibland tillsammans med FF. CBC-px	PS
	870	ibl	md	KSKO McGrath AK rockig mx, TC och väder	PS
	880	ibl	md	CHQT Edmonton AB "Cool 8-80, Super Hits of the 70´s and 60´s"	PS
	890	21	0653	CJDC Dawson Creek BC "CJDC Peace Country – Country!"	PS
	890	ibl	m	WLS Chicago IL "Newstalk 8-90 WLS", därefter tillbaka till Coast to Coast	PS
	900	18	0725	CKBI Prince Albert SK "Here is another classic on Country 900, CKBI"	PS
	900	ibl	md	KZPA Fort Yukon AK "You are listening to KSKO McGrath … as KIYU Galena and KCCA (?) Ft Yukon"	PS
	910	ibl	m	CKDQ Drumheller AB "Q 91"	PS
	910	ibl	md	KIYU Galena AK mest rock-mx. Ibland problem med tekniken, kan bli helt tyst långa stunder	PS
	920	ofta	m	CJCH Halifax NS "AM 9-20 CJCH". Har förmågan att dyka upp oönskat då och då	PS
	920	ibl	m	CFRY Portage-la-Prairie MB	PS
	920	19	0703	KSRM Soldotna AK "KSRM, your 24 hour news top stories"	PS
	930	18	0100	CFBC St John NB lokal sportpromo	PS
	930	ibl	md	KNSA Unalakleet AK m NPR nx, utförlig väderrpt och ganska rockigt format. "KDLG"-ID emellanåt. Huvudstationen på 670 dock inte hörd föränn halvdåligt under de 2 sista dagarna på grund av svårhanterliga Norge-splash. KNSA oväntat vanlig	PS
	930	ofta	md	CJCA Edmonton AB "The New 9-30, CJCA" och "AM 9-30 CJCA". Underhåller ibland med sådant som "The Best of Vatican Radio"…	PS
	940	20	0555	CINW Montreal QC "9-40 News"	PS
	950	ibl	md	KJR Seattle WA "ESPN Radio". Ibland fina styrkor mot slutet av expeditionen	PS
	950	23	0647	CFAM Altona MB "CFAM, Radio Manitoba"	PS
	950	23	0654	CKNB Campbellton NB "While you work, we play! A better variety, 95 CKNB"	PS
	960	18	0638	CFAC Calgary AB  ESPN och "All sports, all the time, The Fan 9-60, Calgary´s Sports Radio". Förvånansvärt många "lokal-ID" för att vara en ESPN-stn	PS
	970	ibl	md	KFBX Fairbanks AK "Newsradio 9-70". Nämner dessutom ibland "KIAK-FM". Den 26:e kl 0700 ett perfekt komplett ID; "More Coast to Coast coming up, on Newsradio 9-70, KFBX Fairbanks, it´s 10 PM". ABC nx	PS
	980	ibl	m	CJME Regina SK "Newstalk Radio, 9-80 CJME". Ibland nostalgiska radiofeatures	PS
	980	22	1329	CKNW New Westminster BC "This is CKNW News"	PS
	980	24	0620	KKMS Richfield MN med "Truth for Life" REL-px och "AM 9-80 KKMS"	PS
	1000	ofta	nmd	KOMO Seattle WA "KOMO 1000 News"	PS
	1010	ibl	m	CFRB Toronto ON "Newstalk 10-10 CFRB"	PS
	1020	19	0653	KAXX Eagle River AK nu igång igen med CLA-format, lokal info och "KLEF"-ID	PS
	1030	ibl	m	WBZ Boston MA väder och ID följt av "WBZ 24 hour Traffic Update"	PS
	1030	26	0621	KTWO Casper WY promo för Rush Limbaugh och flera "AM 10-30 K 2 Radio", senare också ett "10-30 KTWO". WBZ fanns med på ett hörn, men även en OID SS som jag inte fått grepp om ännu	PS
	1040	ibl	m	WHO Des Moines IA "Newsradio 10-40 WHO"	PS
	1040	ofta	md	CKST Vancouver BC lokal reklam och "The Team 10-40"	PS
	1050	ibl	m	CHUM Toronto ON "All Oldies 10-50 CHUM"	PS
	1060	ofta	m	CKMX Calgary AB "AM 10-60 CKMX"	PS
	1070	ibl	md	KNX Los Angeles CA väder, trafikrapport och "KNX 10-70"	PS
	1080	19	0620	KUDO Anchorage AK "This is KUDO 10-80 AM" CNN Radio news + Air America	PS
	1090	ibl	m	KPTK Seattle WA är nytt call på denna enligt meddelande från A. Inget call hört dock, utan bara sådant som "The new home for Seattle´s Progressive Talk, AM 10-90"	PS
	1100	24	0843	KNZZ "Newsradio 11, KNZZ" hade lite senare sällskap av Tent. KFAX som låg en aning högt i fq, och som har ett markant mycket dovare och mer svårläst ljud	PS
	1110	19	0738	+KAGV Big Lake AK noterad för första gången här, därefter hörd i timtals flera dagar med svag signal och mestadels nonstop religiös mx. Inget call eller ortsangivelse har så här långt kunnat utläsas, däremot återkommande annonseringar om att man tillhör något "I Am Radio Network", och att man kallar sig "Christian Radio for Alaska". De faktauppgifter jag har angivit är tills vidare hämtade från NRC-loggen samt Dxing.info	PS
	1110	24	0856	KFAB Omaha NE "Newsradio 11-10 KFAB News"	PS
	1120	ibl	m	KMOX St Louis MO "KMOX"	PS
	1130	ibl	m	WBBR New York NY "WBBR Newsradio 11-3-0"	PS
	1130	ibl	m	KFAN Minneapolis MN lokal reklam	PS
	1130	ibl	nmd	CKWX Vancouver BC "CKWX Newstime…"	PS
	1140	18	0640	CHRB High River AB	PS
	1140	23	0758	KHTK Sacramento CA mycket överraskande med Sporting News Radio och ID på heltimmen. "KHTK Sacramento, an Infinity Broadcasting Station". KFBK samtidigt, annars inte mycket. Märkligt att just denna kom igenom!	PS
	1150	26	0535	CKOC Hamilton ON "Your #1 Oldies Station, Oldies 11-50 CKOC"	PS
	1160	ofta	nmd	KSL Salt Lake City UT "KSL Newsradio 11-60"	PS
	1160	20	0652	WBOB Florence KY flera "Newstalk 11-60 WBOB". Trevlig överraskning!	PS
	1170	ofta	m	KJNP North Pole AK "You´re tuned to your friendly full gospel voice for the Arctic, KJNP AM and FM, and KJHJ Houston, Alaska"	PS
	1180	22	1401	KLAY Lakewood WA hade jag nästan givit upp hoppet om då den drunknade i splash under ABC-nx och reklam. Kom tillbaka med både "Newstalk Radio KLAY" och även ett "…here on 11-80 Newstalk Radio KLAY". Fin avrundning på daglyssnandet!	PS
	1190	ibl	nmd	KEX Portland OR både "Newstalk 11-90 KEX" och "Your 50000 W Hometown Radio Station, Newsradio 11-90 KEX". Hade också återkommande "Mount St. Helens-updates"	PS
	1200	25	0507	WOAI San Antonio TX "Newsradio 1200 WOAI". Svårt att komma runt CFGO	PS
	1200	26	0719	WCHB Taylor MI överraskade med ett par fina "We are AM 1200, WCHB" och även "AM 1200 WCHB, The people´s inspiration station" i en ganska rejäl röra här	PS
	1240	24	0757	KCCR Pierre SD ganska fint "Cabin City Radio, KCCR, Pierre" och flera andra bra ID. CBS nx på heltimmen	PS
	1240	24	0804	KIUL Garden City KS "AM 12-40 KIUL" efter att också ha nämnt Garden City. Även ID för systerstationen "KFLA 13-10". Därefter tillbaka till ESPN	PS
	1280	20	0705	WNAM Neenah-Menasha WI "Thanks for listening to 12-80 WNAM"	PS
	1280	24	0823	KZNS Salt Lake City UT "Fox Sports Radio is on Sportsradio 12-80, The Zone"	PS
	1280	24	0827	KBNO Denver CO "Que Bueno 12-80"	PS
	1290	ibl	m	CFRW Winnipeg MB "Oldies Radio CFRW". Oftast bara korta jinglar	PS
	1290	26	0724	KKAR Omaha NE flera "Newstalk 12-90 K-Kar" i sällskap med bl a CFRW	PS
	1300	26	0705	WOOD Grand Rapids MI "Newsradio WOOD 1300" dominerade stort	PS
	1320	ibl	nmd	CHMG Vancouver BC mer eller mindre stark	PS
	1330	25	0913	CJYM Rosetown SK "Another Late Night, with the Greatest Hits of all time, on Classic Hits 13-30, 12-10" samt lokal reklam	PS
	1340	24	0803	KGFW Kearney NE "KGFW weather" efter CBS news och PSA, därefter ESPN	PS
	1350	24	0751	KRNT Des Moines IA "13-50 KRNT"	PS
	1360	ofta	nmd	KKMO Tacoma WA bl a SS-reklam för Ford i Tacoma. Den 25:e fint på natten med ett "Radio Sol", då blandat SS TLK/phone-in px med mx-partier	PS
	1360	25	0253	KRKK Rock Springs WY "AM 13-60 KRKK" fint denna överraskande natt som gav de stadigaste och renaste signalerna under hela perioden. Annars helt uselt på nätterna	PS
	1360	26	0548	WTAQ Green Bay WI "Newsradio 13-60 WTAQ" dominant av minst 3 stationer, Coast to Coast med George Noory efter heltimmen och diverse reklam	PS
	1370	ofta	nm	CFOK Westlock AB "All country, 13-70 CFOK"	PS
	1370	26	0545	KDTH Dubuque IA  "When you need to relax, nice and easy does it every time, on AM 13-70 KDTH" NOS-mx, sällskap en en hel bunt andra stationer	PS
	1370	26	0601	KSUM Fairmont MN överraskade genom att komma upp igenom de andra med CNN-nx och "AM 13-70 KSUM, Fairmont, Minnesota"	PS
	1380	ibl	nm	KRKO Everett WA "Northsound 2"	PS
	1380	25	0815	KSRV Ontario OR fint med OLD, men inget annat än "Yesterday´s Best Music, 13-80
				The Cruise" i form av annonseringar	PS
	1390	ofta	nm	WGRB Chicago IL "WGRB Chicago, a Clear Channel Stn, Gospel Radio 13-90"	PS
1390	ibl	m	WRIG Schofield WI  tipsade bl a om sitt utförligare väder via "bigrig.com"	PS
	1400	23	0632	CBG Gander NL relä av R Australia denna tid, första gången under expeditionen!	PS
	1410	ofta	nmd	CFUN Vancouver BC "14 C-fun"	PS
	1420	22	0758	WOC Davenport IA "Rush Limbaugh 7 to 2, WOC"	PS
	1420	26	0818	KITI Centralia-Chehalis WA av och till skapligt med OLD, ibland sällskap av TLK som förmodas ha varit KUJ. "Rock´n roll oldies, all day, all the time, now more; Classic KITI"	PS
	1430	25	0845	KEZW Aurora CO "AM 14-30 KEZW" i vanlig ordning tillsammans med KLO	PS
	1430	25	0855	KLO Ogden UT "AM 14-30 KLO"	PS
	1460	22	0757	KXNO Des Moines IA "14-60 KXNO"	PS
	1460	26	0532	CJOY Guelph ON "Good Time Oldies, CJOY"	PS
	1460	26	0857	KARR Kirkland WA sådär med "Family Radio" och programavrundning med adress	PS
	1460	26	0900	KUTI Yakima WA tittade lämpligt upp på heltimmen, "Classic Country favourites, KUTI Yakima, a Clear Channel station". CBS nx, saknas uppgift om det i listorna. Även "Classic Country favourites, 14-60 Country Cutie"	PS
	1470	ofta	nmd	CJVB Vancouver BC  ofta "Fairchild Radio 14-70 CJVB" EE-ID på heltimmarna	PS
	1470	21	0529	WMBD Peoria IL reklam för "Paradise Hotel Casino" i Peoria. Även den 24:e med "Peoria´s News and Talk Station, 14-70 WMBD"	PS
	1470	ibl	m	KWSL Sioux City IA lokal reklam och "Fox Sports Radio, 14-70 KWSL"	PS
	1470	21	0624	WLAM Lewiston ME "We´re Maine´s Memories Station, 14-70 WLAM"	PS
	1470	23	0624	KLBP Brooklyn Park MN "AM 1400 and 14-70, KLBP". Även den 24:e kl 0525 med "Club 14, KLBB"	PS
	1470	26	0858	KBSN Moses Lake WA inte speciellt stark och delvis i sällskap av CJVB m fl, men ett par "AM 14-70 KBSN, Moses Lake" var ändå ett trevligt återhörande	PS
	1480	18	0721	WGVU Kentwood MI relä av BBC	PS
	1480	ibl	nm	KRXR Gooding ID "La Mexicana" och "Fiesta Mexicana Internacional"	PS
	1510	ofta	nmd	KGA Spokane WA "The Big Talker, 15-10 KGA"	PS
	1510	25	0501	WLAC Nashville TN "Newsradio 15-10 WLAC". ABC nx	PS
	1520	ibl	m	WWKB Buffalo NY "KB-Radio 15-20"	PS
	1520	25	0215	KGDD Oregon City OR "La Gran D" i SS phone-in px, ensam och ren på natten. Bästa signalerna överhuvudtaget mot  speciellt västkusten denna enda natt då K-index var 5!	PS
	1530	ibl	md	KFBK Sacramento CA "Keeping you connected 24 hours a day, with America at night and Ernie Brown, on Newstalk 15-30 KFBK"	PS
	1540	ibl	m	KXEL Waterloo IA "15-40 KXEL Waterloo-Cedar Falls". Något högt i fq	PS
	1550	ibl	nmd	KYCY San Fransisco CA	PS
	1550	ibl	md	KRPI Ferndale WA "R India"	PS
	1550	ibl	nm	KKAD Vancouver WA "Here on AM 15-50 KKAD". En total nyhet för mig var att man nu har MYL-format (dock rapporterat av både PAX 42 & 43 visar närmare analys) Anropen låter nästan som tidigare, minus det tidigare "Advice R"	PS
1560	16	0623	WQEW New York NY expeditionens första helt säkra NA med R Disney. Därefter ett par gånger med standard-ID som "AM 15-60 New York". Märkligt nog aldrig riktigt stark trots att kondsen under resten av tiden långsamt blev bättre	PS
	1570	ibl	nm	CKMW Winkler MB oftast tillsammans med XERF. Ovanligt lite dominant dock	PS
	1580	24	0850	KGAL Lebanon OR "Newstalk 15-80 KGAL" lågt i fq, ca 1579,98. Hade sällskap av Mexikanen	PS
	1600	ibl	m	KCKK Lakewood CO "Your AM radio says 1600, we´re Classic Country 16 Kicks, KCKK". Ibland också bara ensamma "16 Kicks" eller "AM 1600, KCKK"	PS
	1600	ibl	nm	KVRI Blaine WA ganska vanlig med sitt asiatiska med EE heltimmes-ID, dock svag	PS
	1600	20	0550	KZGX Watertown MN förbryllade länge med "La Doble X" i Mex-px. Trodde länge att det var KQXX Brownsville TX med en slogan som matchade de 2 X-en i callet, men mail från Bjarne Melde har visat att MN-stationen loggats i Norge med både detta call och en liknande slogan som den jag hörde. Jag blev nog också lurad av att Watertown nu ligger rätt i frekvens	PS
	1600	20	0601	WAAM Ann Arbor MI "Talk Radio 1600, WAAM"	PS
	1600	26	0800	KGST Fresno CA jämnstark med KVRI vid ID för båda på heltimmen	PS
	1630	24	0457	KKWY Fox Farm WY märkligt osynlig trots lång exp, nu dock ganska OK. "KWY"	PS
	1640	25	0223	KDZR Lake Oswego OR "Radio Disney Portland"	PS
	1650	21	0559	KCNZ Cedar Falls IA "AM 16-50 KCNZ, KDNZ Cedar Falls-Waterloo"	PS
	1650	21	0604	KBJD Denver CO "KNUS 2" och "This is beyond the news, on KNUS 2"	PS
	1660	24	0457	KXOL Brigham City UT också ovanligt sällsynt under exp, OLD & täta ID. Bra först den 25:e på natten "The All New True Oldies Channel, 16-60 KXOL"	PS
	1660	24	0532	WCNZ Marco Island FL "…here on WCNZ, Newsradio 16-60" och "WCNZ Marco Island, Naples, Fort Meyers"	PS

CENTRALAMERIKA/VÄSTINDIEN

	1050	20	0721	XEG Monterrey NL gav temperaturen i Monterrey. Mexikaner i övrigt noterade på 800 och 1700 men inte bevakade länge nog för att vänta ut ID. 1570 vanligast förstås. Även 24:e, då man var helt ensam på frekvensen en stund	PS
	1450	24	0833	XECU La Rancherita, Los Mochis Sin i en märklig duell med Tent. KGRE Greeley CO som också hade Mex-mx, men låg lågt i fq, ca 1449,97. "La Rancherita" exakt i fq	PS
	1470	18	0533	XERCN R Hispana, Tijuana BCN "R Hispana 14-70, La Voz de la California"	PS
	1540	15	0607	ZNS1 R Bahamas, Nassau helt ensam och ganska fint stundtals	PS
	1570	ofta	nm	XERF Ciudad Acuna Co allt mer dominant mot slutet av expeditionen	PS
1620	15	0440	WDHP, Fredriksted, St. Croix VI svag men stadig med instrumental jazz tidig morgon, senare noterad med sin webadress. Även den 16, 17 och 18:e. Bättre och bättre	PS

SYDAMERIKA

	930	18	0028	CX20 R Monte Carlo, Montevideo även på morgonen	PS
	1030	18	0451	LS10 R Del Plata, Buenos Aires. Överraskade storligen med ganska fin signal även den 24:e kl 0609, på 335:an!	PS
	1070	18	0030	LR1 R El Mundo, Buenos Aires	PS
	1190	17	0613	HJCV R Cordillera, Santafé de Bogotá överraskade med ID och TC	PS
	1200	23	0704	YVOZ R Tiempo, Caracas TC och svagt ID	PS
	1250	17	0558	HJCA Capital Radio, Santafé de Bogotá fint, mängder av ID vid heltimmen, bl a "En la capital de la republica, y en todo el centro del pais … Capital Radio 12-50 AM"	PS
	1390	15	0435	ZYI R Jornal (do Comercio?), Pesqueira PE ganska fint. Något "O Povo" kan jag dock  inte höra i anropet; "ZYI 788 R Jornal (do Comercio), Recife, Pernambuco, 13-90 kHz AM". I övrigt bara korta "R Jornal" vid flera tillfällen. Därefter vanlig tidig morgon	PS
	1460	17	0605	HJWW Emisora Nuevo Continente, Santafé de Bogotá med mäktigt reklamblock, bl a för "The School of Tomorrow". Lite senare den klassiska sloganen "Nuevo Continente, alternativo diferente" i en jingle	PS
	1560	15	0444	ZYH526 R Educadora (Santa Tereza AM), Ribeira do Pombal BA bra med mx och gott om ID, dock aldrig något "Santa Tereza AM" hört. "Educadora" med eko samt ett fint "…Educadora 15-60 kHz, Ribeira do Pombal" däremot. Därefter vanlig tidig morgon	PS

KORTVÅG

	3306	11	2132	R Zimbabwe "on AM and SW, R Zimbabwe"	PS
	3345	11	2115	Channel Africa okänd för mig sedan tidigare	PS
	3925	16	1005	Nickei Radio BC, Nagara //6055 och 9595, övriga listade fq hördes inte. Kallar sig ev. något annat idag än det temporära "R Tampa" som anges i WRTH 2004	PS
4605	ibl	d	RRI Serui	PS
4790 	ibl	d	RRI Fak-Fak	PS
	4890	ofta	md	PNGNBC, Port Moresby med oändliga EE nx inklusive många regionala inslag	PS
	6350	15	0920	AFRTS, Pearl Harbour (USB) //9980	PS
	9290	14	0900	FRS Holland via Euronet R, Riga/Ulbroke och ett program för att fira stationens 24:e år som verksam. Perfekt mottagning i och med 100 kW. Tnx JOB för tipset om detta! Lite senare på eftm reläer för ett par tyska kortvågspirater, t ex R Marabu	PS
	9980	15	0920	AFRTS, Grindavik (USB) //6350	PS

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT

	810	15	1233	OID VOA Finns en listad VOA i Kurkino RUS. Ganska stark under BBC R Scotland. Hörs bäst med AK/HI-antennen, och att jag vid flera tillfällen råkat lyssna när de hade väder och speciella VOA-inslag för South East Asia var nog bara en ren slump	PS
	900	15	1338	OID med programmet "Coffee Corner" som var något i stil med en språkkurs i konversationsteknik. Lät som brittisk engelska. Starkast med Asien-antennen. GN har föreslagit att det kan vara sändaren för CRI i Beijing, som han har hört med liknande program, både AUS-EE, US-EE och British-EE.	PS
	1150	18	0025	OID Argentina som borde vara LT9 R Brigadier Lopez i Santa Fé, men kan inte få det ID jag hör till det. Låter snarare som en enkel bokstav. Måste analyseras vidare	PS
	1224	18	1256	OID förmodad Korean med ett ID som låter snarlikt "HLKC". Måste lyssna mer…	PS
	1422	15	1457	OID m China R Int´l EE ID, men i övrigt ett språk jag inte kan placera. Varifrån sänds det här, ett EU-relä? Mycket fin signal, dock bäst på asien-antennen. GN har meddelat att detta är en ny supersändare i västra Kina. Ibland snudd på starkaste kines	PS
	1539	18	1332	OID m engelsk språkkurs, feature om Robin Hood på extra tydlig engelska. Efter drygt 20 min började man om med precis samma text igen! En kines, kanske?	PS
1593	13	1510	Kines //4840 är väl Heilongjiang RGD, Harbin?	PS
	4960	ibl	md	Tent. Catholic R Network, Vanimo lite då och då med stillsam religiös mx, dock ingen riktigt bra signal på denna	PS
	5020	18	1213	Tent. Solomon Islands, Honiara m relä av BBC-px. Ligger stadigt på 5919,90	PS
	5765	15	0933	The Overcomer Ministry med Brother R.G. Stair. Kanske en ny frekvens från Irland, som listas på 7465 (men inte alls hördes där trots lämplig antenn, medans 5765 så gjorde)? Eller ett helt annat QTH?	PS
	5765	16	1035	OID m nonstop amerikansk rockmx på USB, följt av AFN Radio Sports. Intressant var att The Overcomer Ministry hördes samtidigt på LSB, med ungefär samma styrka. Kan det här vara en och samma sändare, med varsin "feed" på respektive sidband? I så fall är det nog AFRTS-sändaren på Guam. Hördes också bäst med Asien-antennen	PS
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