
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 3:   

 

Plats 3-1   
 

3. VK0/H  HEARD ISLAND 

 
Här är ytterligare en subantarctisk ö som ligger högt upp på listan. Heard island 

och grannön Mac Donald som ligger i sydligaste delen av Indiska oceanen 

tillhör Australien. Det blåser alltid och regnar eller snöar 280 dagar om året. 

Medeltempen sommartid +4, vintertid -1 C. Australiens enda två vulkaner finns 

här en på varje ö och båda är aktiva. Big Ben på Heard är ca 2800 m hög och 

hade ett utbrott år 2000. 

1969 var två amerikanare här en knapp vecka. Med callet VK0WR körde dom 

ca 2800 qso. Mottagaren var en Heathkit SB-301 och sändarna Swan 350. 

1983 var Jim Smith VK9NS ( s.k. ) med hustrun Kersti VK9NL och ytterligare 3 

man aktiva som VK0JS och VK0NL 

 
1997 var året då den nya tidens dxpeditioner formades. Med extrem precision 

planlades allt in i minsta detalj. Man kalkylerade med flera operatörsplatser och 

många stationer i luften samtidigt. Föregångare var VK0IR som satte upp allt på 

hemmaplan märkte upp de olika delarna och tränade även under den 7 dagar 

långa båtresan. Samtidigt sprang kostnaderna i höjden och man behövde stor 

finansiell hjälp. Förutom all sponsring och olika bidrag fick deltagarna i Heard-

expeditionen bidraga med 10.000  dollar var ur egen ficka. 

Den 12 januari 1997 anlände man till Heard och efter 5 timmar och 50 

helikopterlyft hade man lossat allt som allt 34 ton och alla 20 deltagarna  



till dom tre olika operatörsplatserna. Två dagar senare var fem stationer igång 

och kort därefter ytterligare två. Trots solcykelminima var man tidvis körbara på 

alla kortvågsbanden. Efter 13 dagar och knappa 80.000 qso packade man ihop.  

 

2. P5  NORTH KOREA 

 
Demokratiska folkrepubliken Korea som bildades 1948 och ligger i östra Asien  

är en av världens mest isolerade stater. Här bor ca 25 miljoner och huvudstad är 

Pyongyang. Att man ligger näst högst upp på listan är inte särskilt konstigt. Idag 

är det i princip helt omöjligt att få amatörradiolicens i Nordkorea. Det har 

förekommit en del aktivitet under åren, OH2BH Martti genomförde 1999 en dx-

operation i demonstrationssyfte under överinseende av de nordkoreanska 

myndigheterna. Den varade i två timmar och målet var att försöka  etablera 

amatörradion i landet. Totalt kördes ca 250 qso. Tyvärr gav uppvisningen inte 

det önskade resultatet. 

 

 
4L4FN Ed lyckades skaffa licens i slutet av 2001 och körde flera tusen qso 

som P5/4L4FN på ssb och rtty innan licensen hastigt drogs in hösten 2002 

och Ed mer eller mindre kastades ut från landet. Sedan dess är det bara brus i 

högtalarna. 

 



1. KP1  NAVASSA ISLAND    

 
Navassa är en liten obebodd ö i Karibiska havet bara några kilometer i fyrkant, 

en är belägen 75 km väster om Haiti och 170 km söder om Guantanamo bay 

på Cuba. Den innehas av Usa och adminstreras av U.S. Fish and Wildlife Service. 

Navassa består till stor del av kalksten och det har funnits gruvbrytning här.  

Det är svårt att angöra ön som är kringgärdad av ca 12 meter höga klippor. 

När Panamakanalen öppnades för ca 100 år sedan ökade fartygstrafiken mellan 

öarna rejält och 1917 byggde man en 50 meter hög fyr  på Navassa. 

Det har varit ett dussin dxpeditioner aktiva från 1954 fram till den senaste 

som var 1993 men därefter har det varit omöjligt att få tillstånd. 

Prefixet var tidigare KC4. 

KC4AF 1958 var en av de första dxpeditionen till Navassa . 

En serie svartvita bilder på aktiviteten finns här: 
http://hamgallery.com/qsl/country/Navassa/kc4af2.htm 

  

 
KC4DX körde 1972  ca 5000 qso  på 4 dagar 

Ett matnyttigt reportage med massor av färgbilder finns här: 

http://69.89.25.185/~trexsoft/t-rexsoftware.com/kc4dx/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Fish_and_Wildlife_Service
http://hamgallery.com/qsl/country/Navassa/kc4af2.htm
http://69.89.25.185/~trexsoft/t-rexsoftware.com/kc4dx/


 
Den senaste aktiviteten var i mars 1993 och bestod av 9 man som körde med 

sina hemmacall/KP1. Man lyckades med ca 25.000 qso på en vecka. På 

omslaget till ”five nine magazine” kan man se hur svårt det var att komma iland 

för operatörerna. 

 

Bilder från den senaste expeditionen på nedanstående länk för att följa 

dokumentets sju sidor tryck next i nedre vänstra hörnet              

http://www.qsl.net/jh4rhf/dxp/kp1/kp1_1.html 

 

När detta skrivs är ingen känd planerad operation från någon av 

de 10 mest efterfrågade länderna på gång. 

Vi hörs på banden 

Sm2sum 

http://www.qsl.net/jh4rhf/dxp/kp1/kp1_1.html

