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ATTENTION ÅTERUPPSTÅR!
Finlands DX-Clubs tidning utkom under namnet Attention åren 1954-1971. 
Då Suomen DX-Liitto / Finlands DX-Förbund grundades år 1972 uppgick 
Attention i den nya DX-Kuuntelija. Då FDXC firade 20-årsjubileum 1974 
utkom 2 specialnummer av Attention och nu är det dags igen.En medlems- 
enkät hösten 1983 gav ett gott resultat vad antalet insända svar be
träffar och inresset för en egen "skvallerbulletin" inom klubben före
föll lovande. Därför fick 1984 års styrelse i uppdrag att sätta igång 
och vi hoppas att det här kommer som en trevlig överraskning för med
lemmarna.
Det är meningen att vi skall komma ut med fyra nummer i år, fortsätt
ningen beror sedan på läsarna.
Modellen för denna tidning har vi närmast hämtat från "ATTENTION B", 
som upprätthöll kontakten mellan Finland's DX-Club International:s 
medlemmar på slutet av 60-talet och början av 70-talet. Det är mening
en att tidningen i stort sett skall upprätthålla sig själv, genom att 
medlemmarnas bidrag publiceras till innehållet som sådana. Tidningens 
redaktions uppgift är att samla in materialet, renskriva och distribu
era och naturligtvis delta i diskussionen som vanliga medlemmar. Det 
är inte meningen att publicera bilder, annat än i undantagsfall.Det är 
heller inte meningen att ha tipsspalter och QSL-statistiker, men, obs! 
det går väldigt bra att berätta om vad som hörts och vad postiljonen 
har hämtat, som en del av de brev, som vi hoppas att så många medlem
mar som möjligt skall bidra med.
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En annan inspiration och förebild för vår nya ATTENTION kunde vara de 
s.k. "musings"-sidorna som åtminstone alla amerikanska DX-tidningar 
håller sig med. Jag har själv varit med i National Radio Club ett år 
och då jag blev antagen fick jag uppmaningen "muse soon and introduce 
yourself". För detta första nummer har Kjell Ruth och undertecknad 
stött på några av våra medlemmar och bett dem introducera sig. Resul
tatet har varit rätt glädjande - Hans, Viktor, Terho och ordförande 
Kjell själv öppnar spelet. Nästa gång hoppas vi på minst lika många 
till och så hoppas vi få igång diskussion om vad som helst som har 
med DX-ing och DX-are att göra. Själv har jag tänkt lämna min intro
duktion till en annan gång och i stället göra ett kort sammandrag av 
vad som framkom i den tidigare nämnda medlemsenkäten, som genomfördes 
under ledning av vår förre ordförande Anders.
Enkäten utskickades till de medlemmar som kan tänkas ha möjlighet att 
besöka klubbmöten i Helsingforsområdet.I praktiken fick väl alla med
lemmar i Nyland frågeformuläret. Vi fick 16 svar, vilket kan anses 
vara ett bra resultat.
Då vi frågade "vilken beskrivning passar bäst in på dig själv?", fick 
alternativen följande resultat:
- 10 st "konventionella" DX-are, som jagar nya stationer och samlar

QSL
- 7 st "programlyssnare", som lyssnar på utlandsprogram 

6 st "tidningsläsare"
1 st mest intresserad av elektronik och radioteknik

Ingen av de svarande valde att kalla sig TV och/eller FM DX-are. Som 
synes var det många som kryssade flera än ett alternativ.
På den viktiga frågan om inställningen till en tidning av det här 
slaget var det 8 st. som understödde idén och förklarade sig villiga 
attbidra med brev flera gånger i året, medan 4 st var osäkra och 4 st 
inte "tände" på idén.
Det var rätt många, 8 st, som sade sig vara ointresserade/förhindrade 
att deltaga i möten och 7 st som inte en enda gång under 80-talet be
sökt klubbmötena.Av alternativa former för möten fick utflykter (1-2 
dagars) 7 röster; möten hemma hos någon medlem 4 röster. Tre medlem
mar understödde möten i någon ungdomslokal, även om det inte varje 
gång går att ordna egentligt program. Möten på café fick en ströröst.
Slutsatsen tycker jag blir att det lönar sig att satsa på en medlems
tidning hellre än på ökad mötesverksamhet. På det här sättet kan vi 
också få med våra medlemmar i Österbotten och runtom i Finland.

Leif Blomqvist
ATTENTION O MUERTE - VENCEREMOS!
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VIKTOR ÄR EN VÅRA NYASTE MEDLEMMAR

Mitt namn är Viktor Doktar. Jag bor i Helsingfors på Skepparegatan 
35 A 12. Min DX-Radio är en Crusader X som också går under namnet 
Crusader Space Commander. På den lyssnar jag ofta på mellanvåg på 
Radio Luxemburg.Har i tio år hört på dess Top 30 som sänds varje tis
dag. (Välkommen med och tack för bidraget! HS) 

 

"JAG, EN DX-ARE BLAND MÅNGA ANDRA
Namn: Terho Vuojärvi (TVI/FDXC Nr. 4340)
Ålder: 34 år
Civilstånd: Gift, till familjen hör förutom min fru, Carola, barnen 
Nina och Christian (14 och 9 år).
Hemort: Lovisa
Yrke: Eltekniker/Produktchef 
Sedan till DX-ingen
Min första bekantskap med DX-ing hade jag vid årskiftet 1964-65 då jag 
av en slump följde med när Leif Rantala(född i Liljendal och nu bosatt 
i Utsjoki) och min bror Raimo "skruvade" på vår 5-rörs Philips för att 
få fram några "fjärran" stationer. Leif hade DX-at i ett par års tid 
och lärt min bror de första stegen i DX-ingens värld. På några minuter 
hade man sökt fram ett tiotal stationer som Leif kunde identifiera 
utan större problem. Gnistan för DX-ing tändes efter en stunds "över- 
axelntittande". När pojkarna lämnat radion i fred och försvunnit gis
sar ni väl vem som erövrade den.
Men..., det som för Leif (hälsningar till Utsjoki) hade varit enkelt 
var nästan omöjligt för mig, nämligen att få fram några stationer som 
t.ex. talade engelska och framför allt hördes på hyfsat vis.Efter någ
ra minuter kom dock turen med i bilden och Radio Prag kom fint med ny
heter och id.
Gissa om jag var stolt! Men inte visste jag vad man skulle göra för 
att få "svar", som pojkarna talat om. Och vart skulle man skicka "rap
porten" och hur skulle den se ut?
Nå, tiden gick ett par månader framåt och allting började klarna upp 
med hjälp av min brors effektiva lärande. Här må nämnas att språken 
alltid varit ett problem för mig som inte läst andra främmande språk 
än engelska och detta bara en termin i medborgarskolan.
Så äntligen i början av mars 1965 var det tid för mig att "rapportera" 
mina första stationer. Det blev hela tre stycken på bara två timmar, 
Radio Prag (som ju var en gammal bekant), RAI och Radio Sweden. Ännu 
samma kväll skickade jag iväg rapporterna som alla innehöll minst 20 
programpunkter.Efter ca. tre veckors väntande hade alla tre svarat och 
ytterligare 4 rapporter hade skickats iväg.
Ungefär 1,5 år senare blev det tid för studier i H:fors och rapporte
ringen blev helt och hållet och i stället kom "musiklyssnandet" in i 
bilden.
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Ny start
Vintern 1969 hände det. I ett skyltfönster hittade jag en fin gammal 
rör-Telefunken som jag inhandlade för bara 10 mark! Radion motsvarade 
ungefär en Luxor Ambassadör med bla. två mellanvågsband och två kort
vågsband. Efter vissa förbättringar av en bekant radioamatör var "lå
dan" verkligen fin på MV-bandet. På grund av detta steg intresset för 
MV-DX-ing och Iberien blev min speciella favorit. Första rapporten 
till LV de Madrid gav mina två första vimplar samt annat intressant.
Men allting har sitt slut. Så även min Telefunken. Knappt ett år hade 
gått och radion sade upp kontraktet efter mer eller mindre överhett
ning (läs eldsvåda!) bara dagen efter det jag fått upp en 300 m lång 
"lattare-antenn" och hört min första MV-lattare, nämligen R Tupi. Nå
gon ny radio hade jag som studerande inte råd att skaffa och på grund 
av detta samt den nybildade familjen blev DX-ingen helt och hållet.
En tredje start
1980 började närma sitt slut när jag ringde upp min bror Raimo och 
frågade om han kunde låna sin gamla Trio som låg och samlade damm i 
källaren. Meningen var att förbättra språkkunskaperna i engelska och 
tyska, vilka ju i elbranschen är till stor nytta. Trion kom hem till 
mig på julaftonen och för första gången "rattade" jag på en trafik
mottagare. Språkstudier blev det inte utan en rapport gick iväg ge
nast första kvällen (läs julnatten) till R Sevilla. För tredje gången 
blev det fart på DX-andet och fr.o.m. slutet av 1980 tills nu har jag 
igen varit en mer eller mindre aktiv DX-are.
Favoriterna
Mina favoritstationer har alltid varit i spansktalande länder samt i 
Brasilien. 1969 var det Spanien och för tillfället är det Syd- och 
Mellanamerika som är intressantast.
Här må nämnas att jag är en DX-LYSSNARE som verkligen lyssnar på sta
tionerna. Medeltiden av alla mina rapporter är 52 minuter! Men så är 
svarsprocenten också långt över 80! Jag använder "självtryckta" for
mulär med bild av mig själv och min mottagare. Rekommenderar!Med mina 
rapporter skickar jag ett vykort, frimärken, en klisterbild + någon
ting annat och allt detta ryms i ett brev på 20 gram. På vykortet 
skriver jag en hälsning, något om Lovisa och Finland samt sist men 
viktigast skriver jag min åsikt om programmet jag lyssnat på. Några 
mutor har jag aldrig skickat iväg om man ej räknar de ca. 20 IRC- 
kupongerna som jag tillsvidare har sänt med rapporterna.
Jag har 248 svar från 102 länder, alltså totalt 350 poäng. Mitt bästa 
är det som kommit senast brukar jag säga.Men om jag skall plocka fram 
tre svar som jag värderar högt så är de:
- Radio Columbia, Costa Rica, på 4825 kHz som jag nyligen fick svar 

från. Troligen en av de första i Norden.
- Radio Fides, Bolivien, som svarade med ett vänligt brev och mycket 

annat trots att den sagts vara nästan svart.
- CHQT Edmonton på 1110 vars svar innehöll bl.a. en stor affisch med 

Kurri & Gretzky med initialer och hälsningar. Gissa om Christian 
blev glad! Till saken hör att jag skrev på "följebrevet" att Chris
tians stora favoriter är just Gretzky och Kurri.
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Efter min första Lapplands-pedition vid årskiftet 1983-84 har jag va
rit en synnerligen inaktiv DX-are. Men om allting går som de senaste 
åren så kommer "gnistan" att tändas igen på hösten. Hoppas alla andra 
inte är lika slöa på sommaren som jag. Jag tackar alla som orkat läsa 
igenom hela storyn, hoppas att även andra tar i pennan och berättar 
litet om sig själv som DX-are.

73's Terho

 

HASSE VILL HA EN OSTÄMPLAD VASA 5 MK!
Mitt namn är Hans Lunkka. Jag är 39 år gammal, gift, en dotter. Arbe
tar som servicetekniker i databranschen. Min första kontakt med DX- 
ingen fick jag genom DX-spalten i Teknik för Alla 1957. En av de för
sta stationer som jag hörde på familjens gamla Philips var Dux Radio 
i Tanger som sände på svenska. Sedan dess har jag DXat mer eller min
dre regelbundet (åtminstone 1-2 veckor varje år). QSL har kommit 
från stationer i 160 länder.
Jag bor i ett våningshus i Helsingfors med medföljande nackdelar be
träffande DX-ing. Mina mottagare under åren har varit: Philips,PCR-3, 
RCA AR-88 och nu en Trio ER-202. Tyvärr börjar Trion sjunga på sista 
versen. Jag använder gårdens centralantenn, så resultaten från lyss
nandet i Kvarnbäcken är dåligt.På sommaren brukar jag lyssna på Sarf- 
salö i Borgå skärgård.
Utom DX-ing är mina hobbyn frimärken (vem har Vasa 5,- ostämplad till 
ett skäligt pris?), musik (lyssnande) och Backgammon. Jag har varit 
medlem i FDXC sedan 1961 och är för tillfället klubbens representant 
i Finlands DX-Förbunds styrelse. (Grattis till land 160! Totospelet 
tycks inte ha gått bra då du inte nämner travsporten som en hobby!HS) 
  

KJELL DX-AR MEST PÅ DXPEDITIONER
Som FDXC:s nyvalda ordförande har jag blivit ombedd att komma med 
några rader om vår verksamhet. Först skall jag väl ändå ta en kort 
presentation av mig själv,för dem som inte känner mig personligen.Jag 
är 23 år gammal, studerar sista året vid Handelshögskolan i Helsing
fors och har dessutom viss egen affärsverksamhet, så tidsbristen är 
vanligen akut. DX-ingen började jag för snart åtta år sedan och mitt 
saldo just nu är 146+406=552. Min aktivaste period var under skolti
den, numera bor jag i höghus utan egentliga möjligheter till aktiv 
DX-ing, det blir mera BBC:s nyheter och andra intressanta program, 
medan jagandet av nya stationer försigår på diverse olika DXpediti- 
oner, både lokala och till Lappland. Några QSL har kommit i år, när
mast som resultat av årskiftets utflykter, dock verkar svarsprocenten 
vara rätt dålig t.o.m. i England, därifrån största delen av mina se
naste rapporter är.
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FDXC:s årsmöte hölls den 28.2 i Helsingfors utan några större över
raskningar, närvarande var åtta klubbmedlemmar samt ett par utomstå
ende. Årets styrelse blev följande: Kjell Ruth (ordförande), Leif
Blomqvist, Viktor Doktar, Hans Lunkka och Håkan Sundman. Revisorerna 
är Markus Anaja och Max Paetau.
Förutom de obligatoriska årsmötesförhandlingarna presenterades resul
taten av den medlemsgallup som hölls senaste höst. På basen av dessa, 
som visade ett visst intresse bland medlemmarna att åstadkomma en 
egen medlemstidning, diskuterades också denna blaska, som nu då änt
ligen utkommer med sitt första nummer.
FDXC firar i år sitt 30-årsjubileum och trots att vår verksamhet inte 
i övrigt är så förfärligt aktiv, skall vi naturligtvis fira detta på 
ett eller annat sätt. Under hösten kommer det säkert att synas både i 
DX-Kuuntelija och i den här bulletinen. Dessutom skall vi väl ordna 
ett speciellt jubileumsmöte i stor stil med festsupé eller dyl.Vi får 
väl se vad sommaren och hösten för med sig.
Till slut vill jag önska alla medlemmar goda konds och möjligast hög 
DX-aktivitet 1984 och hoppas den här bulletinen skall hjälpa upp al
las vår aktivitet också inom klubben.73's Kjell Ruth

POETEN OCH LILLEMOR

(Saxat ur HBL)


