PAX77 -  Parkalompolo  080314 - 080316

Alla tider är UTC.
				
LBM	Lars Bergström, Skelleftehamn:.	080314 - 080317


Utrustning;   AOR AR7030,   Lowe HF-150,   MD-spelare, Frekvensinspelare, MacMini


080314
Anländer sent på kvällen. Packar upp radioapparater, inspelningsutrustning och dator. Lokalen är redigt varm och det går att slå sig ned och lyssna omgående, dvs efter en stärkande kopp the. Under de sena kvällstimmarna trillar det in några Afrikaner på 60 mb och framemot småtimmarna tittar det fram någon LA på 25- och 60 mb.

080315
Stiger upp jämte soluppgången, strax innan 05:00. Stendött på mellanvågen. Fullständigt dött! Inte ens en bärvåg från NA! En del lokalstationer från Storbritannien gick in, det var det enda engelskspråkiga som fanns på mellanvågen. Förmiddagen ägnades åt att plocka ut ID från gamla inspelningar och vid 12-tiden begav jag mig ut på antenninspektion för att söka reda på antenntransformatorerna som skall plockas in när den här expeditionen är slut. Efter en vacker och stärkande skidutflykt fortsatte bandmanglingen. Täta kontroller gjordes för att se om bandet öppnades mot Alaska eller Hawaii, men som väntat var det knäpp tyst! På kvällen gick några Afrikaner riktigt starkt och Angola, som jag inte hört på årtionden, trillade in!

080316
Stiger upp lite tidigare, strax innan 04:00 UTC. solen ligger under horisonten och det är lite småskumt ute. På mellanvågsbandet hörs några svaga bärvågor och ibland fadar stationerna upp så att man kan höra att det är frågan om Brassar. Knappt rapporterbar signalnivå på de 10-15 signalerna som höjde sig över bruset. Istället blev det 60-meters-DX. Några av LA-dominanterna gick med suveräna styrkor. Det var riktigt trevligt att lyssna på de svängiga rytmerna, samtidigt som solen sakta började lysa upp skogen utanför radiolokalen. Signalerna försvann sakta och vid 8-tiden var också 60mb dött.

Då konditionerna var så pass usla packade jag ned min utrustning redan på förmiddagen och spände därefter på mig skidorna för att hämta in transformatorerna. Med hjälp av GPS-koordinater hittade jag hyfsat snabb samtliga NA-antenner och med hjälp av god och lång  skidåkning hittade jag även början på Asienantennen. 

Transformatorer, fördelare och kabelstammar är nu i gott förvar nere i förrådet och vänta på att dammas av nästa säsong. Passade även på att röja lite i förrådet.

Kul, förresten, att min nya dator är så fullkomligt tyst på radiobandet! Min gamla dator gick inte att ha påslagen när man skulle lyssna!

LOGGNINGAR:

NORDAMERIKA
"Dessa dagar, inte ett liv" 

AFRIKA
 4828		14	22:30	Voice of Zimbabwe, ZWE, med afrikansk körsång, timme efter timme....
				Undrar just om de sjunger lovsånger till Herr R Mugabe?
 4905		15	18.00	R Nat Tchadienne TCD, med god signalstyrka. Franska såklart.
 4950		14	22:00	R Nac Angola, AGL. Svår störning från 4950 USB.
 5030		15	18:00	R T du Burkina, BFA, med franska


LATINAMERIKA
 4885		15	06:00	R Cl Para, B.
 4915		15	23:00	R Dif Macapa
 9675		15	19:00	R Cancao Nova, B. Bra signalstyrka trots den tidiga kvällen.
11750	14	21:00	R Habana Cuba, CUB. 

Förutom dessa LA, som jag stannade upp för att lyssna på för att få ID, hittades ett 10-tal till stationer. Med största sannolikhet dominanter som Aparecida etc.
ANTENNKOLL;

Startpunkter, uppmätt som jorden såg ut i Mars 2008, för antennerna för de som skall montera/demontera transformatorerna framledes:

Infarten	      E 1796248	N 7532202
Parkeringsplatsen	      E 1796054	N 7532235
Ensamma antennen	      E 1795934	N 7532078
3(4)-gruppen	      E 1795916	N 7532039
Alaska	      E 1795801	N 7532042
Asien	      E 1796210	N 7532536


Med sannolikhet ställer jag upp under uppstarten under hösten och fixar då fram slutpunkterna för antennerna.

