
10 most wanted dxcc entity 

 
I tre delar presenteras under våren dom 10 mest eftertraktade Dxcc-länderna. 

Listan kan variera lite mellan olika organisationer.  Del 2   

 

Plats 6-4   

 

6. FT/Z AMSTERDAM & ST PAUL ISLAND 

 
Dom båda vulkanöarna tillhör Frankrike och ligger mitt emellan Australien och 

Sydafrika i södra Indiska oceanen. Det är mer än 3.000 km till närmaste  

kontinent. Även här finns en forskningsstation för biologisk, meterologisk, 

och jordmagnetisk forkning med besättningar på omkring  30 personer. 

Vädret är ofta blåsigt och det regnar mer än 240 dagar om året. 

Då och då dyker det upp radioamatörer bland forskarna. 

FT5ZG Eric var sparsamt aktiv 1997 mest på 40 m cw. 
 

 
 
Den enda riktiga dxpeditionen under någorlunda  modern tid var aktiv  

några veckor i början på december 1998. Den bestod av två man och  körde som 

FT5ZH. Man hade tillgång till höga master och hade jättefina signaler på alla 

band. Man hade däremot lite svårt med dom enorma pajlarna på cw men fick  

totalt ca 32.000 qso i loggen. Det finns en video i sex avsnitt, del 4 saknas tyvärr 

pga upphovsrättigheter. 

På följande länk kommer delarna i en följd. 

http://www.youtube.com/watch?v=I1N2ZYh_y78&feature=bf_prev&list=PL9C

DC3E00B32BA1E8&lf=plpp_play_all 

http://www.youtube.com/watch?v=I1N2ZYh_y78&feature=bf_prev&list=PL9CDC3E00B32BA1E8&lf=plpp_play_all
http://www.youtube.com/watch?v=I1N2ZYh_y78&feature=bf_prev&list=PL9CDC3E00B32BA1E8&lf=plpp_play_all


5. 3Y/B  BOUVET ISLAND 

 
Bouvetøya tillhör Norge och ligger i sydligaste Atlanten ca 2.500 km sydsydost 

om Sydafrika. Centrum på ön är en isfylld krater från en numera ej aktiv vulkan. 

Det enda som finns här numera är en obemannad väderstation. 

Som på många subantarctiska öar är klimatet fuktigt, blåsigt och temperaturen 

ligger runt 0 grader året runt. 

3Y0E  Petrus var med i en forskargrupp 2007 men hördes aldrig i Sm2   

 

 
 

3Y0C användes av N4BQW Chuck ( s.k. 2006) som ombads att följa med den 

norska  antarktiska forkningsexpeditionen 2001 som bla medicinansvarig. 

Det blev åtskilliga tusen kontakter på fritiden mest ssb men även cw på begäran. 

Chuck använde en multibandvertikal och hexbeam som fanns sedan tidigare.  

Aktiviteten pågick från mitten av december 2000 till början av mars 2001. 

 

4. VP8/S  SOUTH SANDWICH 

 
Beskrivs av kapten James Cook som den mest fruktansvärda platsen på jorden, 

Sydsandwichöarna är också en av de mest logistiskt svåraste platser för en 

dxpedition. Detta brittiska territorium är en mycket avlägsen och ogästvänlig 

samling av öar i södra Atlanten. Före Falklandskriget tillhörde öarna Argentina. 

 

1964 var G3RFH Ken  aktiv under 16 dagar  som VP8HF och lyckades med den 

tidens utrustning köra 1153 kontakter. 771 cw och 382 ssb med 51 olika länder.  

Ett reportage om resan ,utrustning, svårigheter ,bilder mm finns här : 

http://www.waponline.it/Portals/0/Repository/SOUTH%20SANDWICH%20IS

LANDS%20DXPEDITION.doc 

http://www.waponline.it/Portals/0/Repository/SOUTH%20SANDWICH%20ISLANDS%20DXPEDITION.doc
http://www.waponline.it/Portals/0/Repository/SOUTH%20SANDWICH%20ISLANDS%20DXPEDITION.doc


 

1992 när VP8/S var nr 1 på most  wanted listan var VP8SSI igång under två 

veckor från ön Thule, man hade fruktansvärt dåligt väder och blev tvungna att 

överge lägret för att söka skydd i några gamla fallfärdiga valfångarbaracker. 

Det blev totalt ca 40.000 kontakter. 

 

Kolla videon: http://www.youtube.com/watch?v=d5B2oo9-Sjw 

 

 

 
 

The Microlite Penguins DXpedition Team var aktiva i januari 2002 som 

VP8THU. Fluxet var omkring 220 och man hade fina signaler på alla band 

med endast 100 watt.  

Kolla videon: http://www.youtube.com/watch?v=kf_5J1izX98 

 

   *** 

Efterfrågan på aktivitet från alla dessa platser är mycket stor. 

Gör ett inlägg på Furasidan om när du tänker fara och var! 

 

Vi hörs på banden  

Sm2sum  

 

http://www.youtube.com/watch?v=d5B2oo9-Sjw
http://www.youtube.com/watch?v=kf_5J1izX98

