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... OCH SÅ VAR FDXC 30 ÅR ...

Den 26 oktober samlades vi, medlemmar av både yngre och äldre år- 
gång, för att fira det första 30-årsjubileet i den finländska DX- 
ingens historia. Platsen var restaurang Mamma Rosa i Tölö. Det var 
litet svårt att hitta ingången till kabinettet, men en gammal be
kant som råkade sitta i restaurangsalen hjälpte mig och berättade 
att minst femtio personer redan gått in. Nåja - sanningen var att 
bakom det större kabinettet fanns ett mindre, i trångaste laget, men 
stä mningen var snart i största laget.
På plats denna his toriska kväll var Bengt, Bob, Hasse, Håkan,Kjell, 
Markus, Terho, Torre, Viktor och undertecknad samt Tapani i egen
skap av Finlands DX-Förbunds ordförande. Programmet var av det in
formella slaget - inga violinsoli och inga festtal, men god mat och 
dryck. Gamla och nya nummer av Attention och några QSL-album stude
rades i förbigående men mest snackades det - ett jämnt sorl fyllde 
rummet hela tiden. Ibland urskilde man röster ur sorlet - Torre,som 
flugit hit från stora världen nästan enkom för tillfället - Bob , som 
nu säkert planerar att återupptaga hobbyn - för att nu nämna några.
Synd att ingen hade tagit med sig kameran, fast då hade man nog 
fått stå på bordet och knäppa.Men vi siktar väl på att alla ställer 
upp igen om fem år och nya ansikten med.
Motto: 30 år är inte mycket, men Finlands DX-Club är en hel del!

Leif



2.
CHRISTER SKALL IGEN TILL "KAAMOS-COUNTRY"

Jag heter Christer W ilkman och jag är 38 är gammal. Jag är till 
skolningen diplomekonom och verksam som äldre inspektör vid Hel
singfors omsättningsskattebyrås granskningsdistrikt Ekenäs-Hangö. 
Jag är gift och vi har en 12 år gammal dotter. Vi bor i Karis.
Jag började DX-a är 1962.I kontakt med denna rätt exklusiva hobby 
kom jag genom min klasskamrat i Åggelby svenska samskola Kjell 
Boman (honom kommer nog endast ett ytterst litet fåtal av klub
bens äldre medlemmar ihåg; f.ö. emigrerade han sedermera till 
Australien). Sedan år 1962 har jag mer eller mindre aktivt ägnat 
mig åt hobbyn. I samband med att jag gifte mig och i samband med 
flyttningar har pauser av större längd förekommit.
Under de sista åren "Attention" kom ut som en "verklig” DX-tid- 
ning var jag verksam som redaktör för MV-sidan ; både QSL och Tips. 
Underlaget var ofta verkligen magert. För att få en MV-tips-spalt 
skriven gällde det att först sätta sig ner och plocka upp statio
nerna på radion och sedan skriva spalten... för vem? frågade man 
sig ofta. Nej, det fanns inte många aktiva lyssnare då,så samman
slagningen med DX-Kuuntelija var säkert motiverad.
MV-DX-ing har alltid varit något jag intresserat mig för. Kanske
hänger detta samman med att jag började lyssna med en alldeles
vanlig Philips bordsmottagare. Kortvågen, utan bl.a. tropikbanden 
var väl ej så häv men MVsn däremot ... Med Philipsen plockade jag 
bl.a. in FFF-spanjoren Radio Popular de El Ferrol. Senare med en 
5 röts sk. trafikmottagare som jag köpte av någon radioamatör
för en billig penning hörde jag FFF Radio Punto Fijo, Venezuela
och med klubbens Drake tillsammans med Kjell Boman AFRS/Asmara 
Ethiopia SFF. Men allt detta hände för länge sedan redan.
För tillfället lyssnar jag med en Icom IC-R70 mottagare och en 
Cu-longwire antenn i riktning SSE-N-S (mycket kufisk riktning 
dragen helt enligt de träd som finns); längden är ca 100 meter. 
Dessutom har jag en Datong aktiv antenn. Jag har för närvarande 
148 länder verifierade. Var ta två till???
Som så många andra var jag vid årskiftet på min första egentliga 
DX-pedition till Lappland = PYH2. Jag var först en vecka ensam 
(tillsammans med min familj) däruppe och efter denna vecka fick 
jag sällskap av tre andra DX-are.Jag fick under denna andra vecka 
uppleva vad s.k. "total" DX-ing, dvs. lyssnandet sgs.dygnet runt, 
innebär. Vissa tvivel om det kloka i detta uppstod verkligen ... 
men, men redan planerar jag en ny resa till Lappland. Denna resa 
torde i huvudsak bli en semestertur tillsammans med familjen; ra
dion har jag naturligtvis med. Då Jouko Mustalahti även denna 
gång kommer att dyka upp medan jag är där blir det väl att igen 
hänga med i “total" DX-ing under åtminstone några dagar. HU! !
Då jag sitter och funderar på detta med "total" DX-ing dimper ett 
brev med påskriften KPQ 560, Wenatchee, WA, USA ner i postlådan; 
ett resultat från PYH2-peditionen. Brevet innehåller bl.a. föl
jande passus: "We've never had a report of listenership from Fin
land." Detta sätter extra fart på förberedelserna för årets färd 
till "kaamos-country". Kanske denna färd ger resultat i form av 
Solomon Island Broadcasting Corporation och Radio Vanuatu; de två 
länder som saknas för att 150-länders strecket skall passeras. 
Vi får väl se. (Tack för bidraget och lycka till i Lappland, vi 
hoppas kondsen blir bra. HS)



3.
ATTENTIONS FRAMTID?
Årsmötet i februari 1984 beslöt att Attention skulle utkomma under 
år 1984 med fyra nummer. Dessa är i och med detta nummer utgivna. 
Framtiden beror helt och hållet pä medlemmarna. Aktiviteten har 
kanske inte riktigt motsvarat förväntningarna men bidrag har dock 
kommit regelbundet. I februari är det igen dags för årsmöte och då 
besluts hurdan framtiden skall bli för Attention.Nu har Du en möj
lighet att påverka beslutet genom att bidraga till nästa nummer. 
Vi vill veta om Du är intresserad av tidningen. Skriv ner Dina 
åsikter och sänd dem till red. inom januari 1985. Det är enda möj
ligheten för att Attention skall fortsätta. Så skriv genast, inte 
den 15!
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