MV-säsongen 2008-2009
En sammanfattning av MV-säsongen –08/09 sett ur en ”icke Lapplandsexpeditions” synvinkel.
Av underubriken kan man alltså utläsa att nedanstående sammanställning inte kommer att behandla
några expeditionshörigheter, bl a eftersom redovisningen av dessa ännu är knapphändiga.
Totalt sett en fantastiskt fin säsong; själv kan jag nog inte påminna mig ha upplevt så långa sammanhängande kondsperioder någon gång tidigare under mina dryga 30 år som MV-DX:are – faktiskt inte
en enda ordentlig störningsperiod på hela säsongen! Visst, störningar har inträffat, men aldrig speciellt
långvariga och ganska ”snälla”, inte veckor av ett MV-band heltomt på TA-signaler som det normalt
alltid brukar vara. Och de störningar som inträffat har allt som oftast endast inneburit att det blandats
in lite LA i NA-kondsen. För av någon anledning är det Nordamerika som gynnats i princip hela
säsongen och den inbitne LA-DX:aren tycker förmodligen att säsongen inte varit så där över sig,
möjligen undantaget en period i oktober, de fina Mexiko-öppningarna som vi upplevde i januari samt
säsongens senare del i mars och början av april.
Säsongen startade tidigt; redan i slutet av augusti kom de första riktiga NA-öppningarna och för egen
del hade jag den första antennen (ÖK) inkopplad den 25.8. Kanske har kondsen upplevts som ganska
”statiska” vissa perioder, d v s samma kondstyp och samma stationer dag efter dag med bara
dominanter, och under vissa perioder kanske även som ”gnetiga”, men däremellan har det blixtrat till
med ordentliga toppar då signalerna varit både djupare och bredare vilket resulterat i många oväntade
loggningar. Ofta har kondsen varit så breda att både östliga och västliga stationer samt stationer
däremellan hörts samtidigt. Med selektiva antenner, tålamod och lite tur med fadingtopparna har då
dominanterna kunnat ”silas” bort. Ibland har dock kondsen varit mer selektiva eller har vandrat från
en del av Nordamerika till en annan över tid, vilket kan vara ganska intressant att följa med långa
inspelningar från SDR-mottagare.
Tack vare att de moderna SDR-mottagarna nu är ganska utbredda bland de aktiva MV-DX:arna har ett
större antal frekvenser än någonsin tidigare kunnat bevakas, vilket säkerligen inneburit att en hel del
stationer infångats som troligen inte skulle ha gjort det med endast en eller två traditionella
mottagare. Speciellt gäller det när kondsen ”bränt till” ordentligt. Att många loggningar som gjorts,
även långt söderut i landet, är av ”expeditions”-karaktär kan förmodligen förklaras med kombinationen av: 1. Högeffektiva antenner i störningsfria QTH:n 2. Superkonditioner och 3 SDR-mottagare. Speciellt det förstnämnda, ordentliga antenner/tyst QTH vill jag påstå är det absolut viktigaste,
oavsett geografiskt läge i landet. De perioder då expeditioner funnits på plats i Lappland och
jämförelser med dessa har kunnat göras, har faktiskt visat att det geografiska läget inte haft betydelse
för hur ”fina” eller ”svåra” stationer som kunnat höras. Detta är något som faktiskt känns igen från
tidigare solfläcksminima också. Tycker dock inte att dagkonditionerna var lika påtagliga under så
långa perioder som nu vid förra minimat, åtminstone inte i icke-expeditions QTH:n, men det kanske
beror på effektivare bevakning och bättre antenner idag?
Många höjdpunkter under säsongen kan nämnas; men Hawaii-loggningarna långt ner i mellansverige,
dag-konditionerna i november, Mexiko-öppningarna i januari samt kvälls- och dagkonditionerna i
januari är några.
Här följer ett försök till månatlig översikt (i slutet av sammanställningen återfinns de omnämda signaturernas QTH:n):

Augusti: Säsongen startade med en riktig rivstart; flera nätter under sista veckan i augusti bjöd
nämligen på ordentliga NA-signaler och flera överraskande loggningar noterades. Mesta signalerna
från östkusten förstås, men faktiskt även en del NA-stationer väster om sjöarna noterades hos red,
vilket är tidigt på säsongen. 29.8 var kanske bästa datum med bl a WTAB-NC 1370 och WJZN-ME
1400 hos GN i Hanabäckliden, WTAB hördes också som tent hos red med ”NC State Football” och
lokal reklam, men inget call-ID uppfattades. Den 27.8 fångade TJ pärlan WDMC-FL 920, som några
dagar senare, 1.9, också skulle infångas av ODD. En liten egenhet med kondsen under augusti, och
även under större delen av september, var att fram emot sunrise svängde de alltid söderut mot
YV/HJ/PR och ibland även La Plata sedan NA-stationerna försvunnit.
September: Första dagarna i månaden fortsatte ungefär som augusti slutade, d v s en hel del ÖK:are
uppblandat med en del LA vid sunrise. ODD var tidigt ute med logg av nya X-band stationen CJLOON 1690 (11.9), senare hörd av fler. Några dagar i mitten av månaden, 13-14.9 var rätt bra, t ex
hördes daytimern KGOW-TX 1560 med full(?) dageffekt mitt i natten den 13.9 av flera (bl a
GN/HM/TJ/BOS) i samband med orkanen Ike’s härjningar i södra USA, men även KNFW-ND 1200
(GN) och WATR-CT 1320 hördes för första gången
dessa nätter (skulle bli fler gånger under säsongen för
dessa båda). Senare delen av månaden gav flera fina
datum, bästa nätter var kanske 23.9 och 28.9 med flera
ovanliga stationer: GN hittade finingarna WIRD-NY 920 och WGHB-NC 1250, JE fångade WLANPA 1390, ODD knep KLEB-LA 1600. WGIV-NC 1370 noterades för första gången hos red den 23.9
(skulle bli ”vanlig” sedan visade det sig) och 27.9 hördes WKDV-VA 1460. 27.9 knep TJ även svåra
WNYY-NY 1470. Från LA-sidan kan nämnas: Mexikanska pärlan XELE-920 som fångades av HM
den 30.9 och den nya peruanen OAU4Q R Alegría-1340 som kom in på morgonkvisten den 23.9 hos
red, vilket dock visade sig långt senare vid genomgång av några OIDs.
Oktober: Under första halvan av månaden hände inte så mycket mot NA; dock bra LA-signaler några
datum, bl a 5.10, men även andra nätter gav bra utdelning; HM knep t ex peruanen OAU6N R
Libertad-1310 den 3.10 och den 7.10 loggades OAU4Q R Alegría-1340 av BIH. Ett par bra datum
mot NA, främst mot den västligare delen, var 9.10 och 11.10, GN hittade t ex KZIZ-CA 1560. Även
några mexikaner loggades dessa nätter; t ex XEKT-1390 (hos GN 9.10 och hos red 11.10) medan
ODD hörde XECTL-860. 18.10 vaknade red mitt i slutet på en bra VK-öppning vid sunrise, gav t ex
KFKA-CO 1310 och KJOX-WA 1390, GN hittade också KXGF-MT 1400. Månaden avslutades
med några bra NA-datum under perioden 22.10 – 28.10; av trevligare loggningar kan nämnas några
ovanligare Florida-stationer WBOB-FL 1320 (TJ, ODD, HM, LAB), WQAM-FL 560 (ODD 16.10)
och WZNZ-FL 1460 (TJ 27.10). Även en del roligare västligare stationer hördes den perioden, t ex
KSFN-NV 1140 (GN 22.10), KVTK-SD 1570 (TJ 22.10) och KMSD-SD 1510 (hos red 27.10).
Totalt sett var dock månaden en liten besvikelse tycker jag – oktober brukar ju normalt sett vara en av
säsongens bästa månader, så inte denna säsong, dock kan man inte säga att månaden var dålig, det var
bara det att ett par andra månader var helt lysande!
November: Totalt sett över hela månaden kanske säsongens bästa månad (även om en toppvecka i
slutet av januari kan göra att en del tycker att januari var ännu vassare) med en hel räcka med bra NAdatum som kulminerade med perioden 19.11- 24.11 då det
hördes NA-stationer nästan dygnet runt och vissa dagar med
nästan ofattbara styrkor på dagtid. Efter några störda dagar
alldeles i början av månaden började det hända saker 5.11
och 6.11; t ex hördes WPYR-LA 1380 av både TJ och GN medan HM hittade ännu en fin sak på 920
- WKVA-PA 920. Red noterade daytimern WRRD-WI 1510 för första gången på kvällen 4.11, men
den kom att visa sig flera gånger därefter. Sedan lite lugnare ett par dagar innan nästa ”körare” kom
12-13.11; på den röriga, men roliga frekvensen 980, hördes t ex då WTEM-DC 980 av TJ, HM, ODD
och GN. ODD noterade också svåra WHSR-FL 980 medan GN var på alerten och hittade två TNstationer den 13.11; WDOD-TN 1310, WCLE-TN 1570 samt även WBTM-VA 1330 och desutom,
en tidigare ohörd mexikan; XEDI-1360. 14.11 lite spännande ÖK-konds på natten hos red med bl a

WFFG-FL 1300 och på kvällen WRNI-RI 1290, men även annat hände detta datum - ODD, i
Sveriges troligen västligaste QTH, loggade för första gången KNX-CA 1070, efter 55 år som DX:are!
BIH i Sala-trakten hörde tidigare nämnda KVTK-SD 1570 den 15.11. Sedan brakade det loss
ordentligt med formidabla signaler vissa datum mellan 19.11 och 24.11; 19.11 flera västkustare av
”expeditions-typ” hos TJ i Uppsala-trakten, t ex: KUTR-UT 820, KXNT-NV 840, KSBN-WA 1230,
KLTX-CA 1390, KBLA-CA 1580, dessutom tidigare
nämnda KFKA-CO 1310 och mexen XEKT-1390. 20.11
dålig, 21.11 mycket bättre; JE loggade WXBR-MA 1460,
medan red hade fina signaler mot US-prärie vilket bl a
resulterade i KVBR-MN 1340 och KJAM-SD 1390 på
förmiddagen. Men det skulle bli ännu bättre; 22.11 var en
riktig topp-dag med tidvis magnifika signaler och stationer till långt inpå eftermiddagen. En hel radda
mer eller mindre ovanligare saker hördes; KWAD-MN 920 (GN, LAB), KSDN-SD 930 (TJ),
KQAQ-MN 970 (GN, JE, LAB, hos TJ dock redan 15.11), KJJK-MN 1020 (GN, LAB), WZFGMN 1100 (GN, TJ), KSOO-SD 1140 (GN), KBAR-ID 1230 (GN), WJMC-WI 1240 (GN), KCCRSD 1240 (GN), KDLR-ND 1240 (GN, TJ), KTIX-OR 1240 (LAB), KBRF-MN 1250 (BIH),
WWWI-MN 1270 (GN), WATW-1400 (GN) och WOSH-WI 1490 (TJ). Efter den urladdningen
missade nog de flesta 23.11 som kanske var säsongens bästa LA-morgon. GN och JE var dock med
och hörde bl a R Avivamiento, Panamá 1530, och LV knep peruanen OAU6D R Lider-1240. Även
24.11 var en riktigt bra förmiddag/dag med bl a fina MN-signaler hos red med bl a WKLK-MN 1230
och KBRF-MN 1250. Resten av månaden lugnare, men inte dött.
December: Inleddes med några fina dagar 1-3.12 med rätt bra signaler tidvis mot NA, bl a hördes
Alaska och Hawaii (!) hos både KAJ och TJ! Båda noterade KUMU-HI 1500. Häftigt! ODD i sin tur
hade 2.12 mexen XEDI-1290 bra en stund på morgonen och A loggade på natten svåra WHCU-NY
870. En störning 4.12 lugnade ned signalerna ett tag, men HM hörde t ex WAAV-NC 980 den 9.12
(visserligen hörd av honom tidigare, men frekvensen är ju ett gytter av
stationer som nämnts tidigare). Framåt 15-16.12 började det sedan
ladda upp igen; bl a noterade TJ WJON-MN 1230 den 16.12, medan
red hade några mexar bra, bl a XEB-1220 fint den 15.12. Perioden
17.12 – 23.12 hördes också en hel del NA; bra, breda signaler men
mest dominanter tyckte jag för min del. Andra hittade dock roliga
stationer: 18.12 hade GN bl a KITZ-WA 1400 och KTIX-OR 1240 och 20.12 ännu bättre västkustkonds hos GN; KMAS-WA 1030, KKEE-OR 1230, KLCK-WA 1430, KBRC-WA 1430 och
KBDM-MT 1490 för att nämna några. Dessutom mexen XESDD-1030. Den 19.12 hittade A i
Norrköpingstrakten en fining, WDCT-VA 1310. Och dan före julafton, 23.12, fick RFK en julklapp i
form av WQAM-FL 560. Ganska tam period dagarna runt jul, men 28.12 –30.12 hyfsad mot västra
USA, speciellt 30.12 sticker ut med t o m Hawaii igen hos TJ! Även LV, med QTH sydväst om
Stockholm, loggade KUMU-HI 1500!! LV loggade även t ex KLTX-CA 1390 detta datum. På
förmiddagen den 28.12 hördes en del västligare USA hos GN; bl a graveyardarna KCID-ID 1490,
KWOK-WA 1490 och KLYQ-MT 1240. TJ var igång även 31.12 och loggade bl a WMMV-FL
1350.
Januari: Säsongens bästa månad tycker nog många; började dock ganska gnetigt, men en oerhört bra
period 18.1 – 26.1 (=säsongens bästa kondsperiod!) gör att månaden förtjänar toppbetyg! Förmodligen
lär det dröja innan vi får uppleva en liknande period igen? Om ens någonsin?! Början av månaden var
som sagt lite seg, men TJ lyckades i alla fall hitta KYSM-MN 1230 den 2.1 och GN var på alerten
trettondedag jul (6.1) och hittade fina punktkonds mot inre östkusten med flera häpnadsväckande
stationer; WBBW-OH 1240, WWOW-OH 1360, WMNY-PA 1360 och WKKX-WV 1600 för att
nämna topparna. WWOW som tent även hos red, men inget call-ID, bara EWTN-annons uppfattades.
Nyligen effektuppgraderade WLCM-MI 1390 noterades av både GN och JE medan red för första
gången fick igenom WPYR-LA 1380. Även TJ var igång detta datum och lyckades få fram bl a
WITY-IL 980. ”Gnet”-kondsen fortsatte ytterligare en period, inte dött men utan profil och lite upp
och ner. En och annan ovanligare station slank igenom, t ex hörde BOS WJOY-VT 1230 och

WKKX-WV 1600 den 14.1. Den 16.1 började det låta lite mer stabilt och en hyfsad kvällsöppning
noterades, TJ hörde t ex KGOW-TX 1560 med dageffekten och hos red tog sig KOLM-MN 1520
förbi WWKB. Den 18.1 startade kanske ”århundradets”-kondsvecka för NA-DX:arna – de flesta
dagarna gav finfina styrkor både natt, morgon, förmiddag och t o m inpå eftermiddagen. Några
höjdpunkter från 18.1: DX-testet från WOON-RI-1240 hördes av flera (BOS, GN, JE), WINA-VA
1070 (LAB), KPUG-WA 1170, (GN), WHCO-IL 1230 (BOS), WTKG-MI 1230 (TJ), WBBW-OH
1240 (BOS), KWMO-MO 1350 (TJ), KABQ-NM 1350 (LAB, GN, JE tent – hörbar i flera timmar
hos red, måste ha kört på dageffekten?), WKDM-NY 1380 (BOS), KGIM-SD 1420 (BOS), KONPWA 1450 (TJ), KBKR-OR 1490 (GN), KPRO-CA 1570 (GN) och mexarna XEUN-860 (TJ) och
XERPL-1270 (GN). 19.1 var kanske inte lika bra, åtminstone inte norröver, men A knep en
jätteöverraskning i och med WCPC-MS 940 (kanske hade man ”glömt” stänga av dageffekten
50kW?), Mississippi, huga! ODD hade ett gäng mexar på morgon/förmiddag och trion XEABC-760,
XERC-790, XECF-1410 går ju inte av för hackor direkt. Ett par lugnare dagar följde innan det ånyo
öppnade rejält igen den 23.1, speciellt mot västra USA; JE lyckades med bedriften att fånga inte
mindre än två (!) Hawaii-stationer, förutom KUMU-HI 1500 även KKNE-HI 940! Dessutom väldigt
tidigt på morgonen. JE hörde även WROC-NY 950, KWTL-ND 1370, KONP-WA 1450 denna
morgon/fm. TJ hade igen en del västkustare, bl a knepiga KUNX-CA 1590 men även WFHR-WI
1320. På kvällen kom US-stationer tidigt och redan före 21 UTC hördes flera, bl a noterades WNSHMA 1570 hos red för första gången, men den kom att höras även 24 och 25.1 skulle det visa sig.
Andra roliga kvällsloggningar hos red den 23.1 var t ex WKCW-VA 1420 och WNYY-NY 1470,
medan BOS bl a noterade WDJO-KY 1160 och TJ knep WCHP-NY 760. 24.1 var inte lika bra som
23:e men ändock bra och TJ lyckades få fram KXPN-NE 1460, JE hörde WSAU-WI 550 och LV
hade ett gäng Alaska, bl a KSKO-AK 870, KUDO-AK 1080, KAGV-AK 1110. A tog svåra WTNYNY 790 på morgonen. Även denna kväll kom östliga US-stationer tidigt och BOS knep daytimern
WUPE-MA 1110 och även red hittade en MA-daytimer, WIZZ-MA 1520 och dessutom WAMCNY 1400. 25.1 blev rena julafton (fast en månad försent!) med dels formidabla NA-signaler, men
även Mexico-loggningar av sällan skådat slag. Ett tag tycktes det finnas mexar på var och varannan
frekvens – vad sägs om följande uppräkning: XEXZ-560 (GN, LAB, LV), XEAR-660 (GN, LAB),
XEEY-660 (LV), XERC-790 (GN), XEU-930 (TJ), XEOI-1000 (GN), XEQR-1030 (GN, LV,
AHK), XELJ-1030 (TJ), XESJ-1250 (TJ), XERPL-1270 (LAB), XECPN-1320 (GN, LV, LAB),
XEZD-1350 (TJ). NA hade formidabla styrkor, dock kanske inte det mest spännande urvalet, men GN
loggade dock WFDF-MI 910, WNED-NY 970 och WSAU-WI 550, den senare även hörd av LV och
TJ. TJ hittade även KAOK-LA 1400. GN fångade även sin första Hawaii i Hanabäckliden detta
datum, KUMU-HI 1500 och på sen eftermiddag en hel räcka av Alaska-stationer. Hos LV i
Stockholms-trakten hördes t ex KGST-CA
1600. Kvällskonditionerna hann också ge en del
daytimers innan en störning kom; på 1560 hörde
red både WAGL-SC 1560 och KGOW-TX
1560 med cirka en timmes mellanrum, den
senare med dunderstyrka i minst en halvtimme!
WNSH-MA 1570 noterades även denna kväll, bl a hos TJ. 26.1 blev klart tamare p g a en störning,
men inte helt dött, bl a hördes KQDJ-ND 1400 mitt på dagen hos red. Månaden avslutades med
halvspännande ÖK-konds hos red på morgonen den 31.1 med bl a WNED-NY 970.
Februari: Efter urladdningen i januari blev lyssningen i februari mer sporadisk för de flesta, men
kondsen var nog betydligt bättre än vad som kan utläsas av de loggningar som redovisats. Flera bra
datum kan anas, t ex 7.2, 10.2 och 23.2. Den 7.2 t ex daytimers hos TJ; WWBC-FL 1510 och WIZZMA 1520, den senare även hos JE den 10.2. 10.2 ramlade red över en hyfsad öppning som bl a gav
mexarna XEJ-970 och XEYC-1030, båda i Ciudad Juárez.
Mars: Sporadisk lyssning även i mars i de flesta QTH:n, men inte helt ointressanta konds ändå.
Kondsbilden dock förändrad mot tidigare med en klart sydligare inriktning med kortare och mer
utpräglade sunrise-öppningar. WKOX-MA 1200 kom igång med sin nya sändare med 50 kW natt och
hördes vida omkring. Några loggningar att nämna är t ex att HM den 9.3 fångade svåra WBNS-OH

1460, 24.3 hörde TJ svåra WGDJ-NY 1300, red lyckades fånga peruanerna Callao Super Radio1400 och R Libertad-1310 i början respektive slutet av månaden.
April: Säsongen slut för de flesta, men första veckan gav en del NA-signaler, även här i norr, men
inget upphetsande direkt. HM loggade igen WAAV-NC 980 den 3.4 och TJ lyckades få igenom
finingen WJDY-MD 1470 så sent som 21.4!
Maj: Lyssnar nästan ingen på MV, men HM fångade OAU6E R Victoria 1470 den 14.5 och TJ
hittade ZP10 R Fé y Alegría 1300 den 23.5!
Sammanfattningsvis en riktigt, riktigt bra (NA)säsong, en av de bästa jag upplevt under mina dryga 30
år som MV-DX:are, kanske rent av den bästa? Sammanfattningen ovan har gjorts utifrån vad som
hittills är redovisat och gör inte anspråk på att vara komplett. Säkerligen har en del loggningar gjorts
som gått red förbi.
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