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DX-Klubben Rymdvågen 
Hemse 
Aktiv: 1954 
 
Övrigt:  Bildades av några grabbar på 
Gotland bland annat Thom Johansson 
och Karl-Johan Kristoffersson 
Ringome. Klubben växte och bestod 
senare på hösten av dussinet medlem-
mar varav en dam skrev Arne Skoog i 
Teknikens Värld nr 23/54. 
 
Falkens DX-Club 
Klintehamn 
 
Aktiv: 2 december 1957-1967 

Tidning: Gute-Dx-aren, utkommer 10 
ggr/år. 
 
Antal medlemmar: 55 (1963) 
60 (1964) 
 
Ordförande:  
Ulf Odenlind (1964) 
Björn Fransson (1966) 
 
Kontaktperson:  
Björn Fransson (1964) 
Lennart Holme (1966) 
 
Övrigt:  Målsä ningen med klubben är 
a  sprida och främja dx-ingen speciellt 
på Gotland 
 

KLUBBAR 
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År 1957 grundades Falkens DX-klubb i 
Klintehamn, föregångaren till Murgrö-
nans DX-klubb. Klubben var verksam 
fram till 1964 och samlade människor 
från hela Gotland som hade e  in-
tresse för DX-ing, d.v.s. a  som amatör 
försöka få mo agning och därefter 
lyssna på små, gärna avlägsna, radio-
stationer runt om i världen. 
 
1961 hade man en dx-spalt i Gotlands 
Folkblad var 14:e dag på tisdag eller 
onsdag. 
 
1970 såg Södernvärns Radio dagens 
ljus. Projektet startades av lärare Björn 
Fransson (1943-2016) – senare ordfö-
rande för Murgrönans DX-klubb – som 
en del av ”Fri  Valt Arbete” för elever-
na. Södernvärns Radio lät eleverna 
prova på a  sända egna radioprogram, 
göra studiebesök m.m. och var aktiv 
mellan åren 1970-1978 
 
 
Garda DX-Club 
Garda 
 
Aktiv: 1960 

Antal medlemmar: 15 (1960) 
Kontaktperson: Bo Jacobsson (1960) 
 
Övrigt: Garda är en mindre ort på Got-
land som växt fram kring Garde 
kyrka.  Posten ändrade 2006 postadres-
sen till Garde. Trots a  många företag i 
Garde skriver si  namn som Garda är 
det gotländska u alet Garde.  Klubben 
bildades av 15 grabbar och tjejer. 
 

Hejde DX-Club 
Hejde 
Aktiv: 1959 

Antal medlemmar: 7 (1959) 
Kontaktperson: Torsten Jonsson 
(1959) 
 

Murgrönans DX-Klubb 
Visby 
Aktiv: 6 april 1978-våren 2017 
Tidning: QRZ Hedera.5 ggr/år 
 
Ordförande: Björn Fransson(1978) 
 
Övrigt:  ÅrÊ 1978Ê blevÊ BjörnÊ FranssonÊ utseddÊ
llÊtävlingsledareÊförÊJSMÊiÊDX-ing.ÊTillÊsinÊhjälpÊ

a Êu öraÊdetÊprak skaÊtogÊhanÊsinaÊeleverÊochÊ
detÊvarÊävenÊdennaÊgruppÊsomÊkomÊa ÊutgöraÊ
detÊförstaÊmedlemsunderlagetÊförÊMurgrönansÊ
DX-klubb 
 
DenÊ 6Ê aprilÊ 1978Ê togsÊ beslutetÊ a Ê bildaÊMur-
grönansÊ DX-klubÊ förÊ DX-entusiasterÊ påÊ Got-
land.Ê BjörnÊ FranssonÊ blevÊ utseddÊ llÊ ordfö-
randeÊ ochÊ skulleÊ innehaÊ denÊ rollenÊ utanÊ av-
bro Ê llsÊ klubbensÊ nedläggning.Ê KlubbenÊ an-
ordnadeÊ blandÊ annatÊ gemensammaÊ lyssnar-
kvällar,Ê studiebesökÊ samtÊ utgavÊ enÊ klubbulle-
nÊvidÊnamnÊ”QRZÊHedera”. 

 
UnderÊ senareÊ årÊ försvåradesÊ klubbensÊ verk-
samhetÊavÊa Êradiosta onerÊgickÊöverÊfrånÊa Ê
sändaÊKV/MVÊ llÊFMÊvilketÊinteÊlämpadeÊsigÊförÊ
DX-ing.ÊDessutomÊfickÊdeÊ färreÊochÊ färreÊQSL,Ê
d.v.s.Êbekrä elserÊfrånÊradiosta onernaÊa ÊenÊ
DX-areÊhadeÊlyckatsÊlyssnaÊpåÊderasÊsändning-
ar. 
 
DessaÊ faktorer,ÊmenÊävenÊdetÊbristandeÊmed-
lemsantaletÊ ochÊ intresseÊ somÊ klubbenÊ hadeÊ
liditÊavÊunderÊe ÊantalÊår,ÊbidrogÊ llÊbeslutetÊårÊ
2015Ê a Ê läggaÊ nerÊ klubben.ÊMurgrönansÊ DX-
klubbÊhadeÊdåÊvaritÊverksamÊiÊ37Êår.Ê 
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Bild: FrÊvÊståendeÊBjörnÊFransson,ÊUlfÊPalmenfeltÊSM1REM,ÊGertÊOlssonÊOveÊ
FranssonÊochÊRolandÊStridhÊ 

Bild: Gemensamt 
möte med Murgrö-
nans DX-klubb på 
Lekis Ljugarn. Året 
var 1984.  

Från vänster ser vi 
To e -1CIO, Rolf -
NFH, S g -LPU och 
den for arande 
ou rö lige dx-aren 
BEF alias Björn 
Fransson. 


