
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K L U B B L I S T A 
Svenska DX-klubbar genom historien 

Sammanställd  2021/2022 Av S g Granfeldt 
Senast uppdaterad:   2022-08-17              

Fördjupning i: Vilket landskap 
ligger Stockholm i? 
 
På Västerlånggatan i Gamla stan i 
Stockholm kan du hi a en skylt 
som markerar en gräns mellan 
Uppland och Södermanland. Det 
är det väldigt få som vet om kons-
tigt nog. Många vandrar bara förbi 
skylter utan a  ha hört talas om 
den. Dock ligger gränsen idag 
längs Slussen mellan Gamla stan 
och Södermalm.  
 
Så befinner du dig i Gamla stan så 
är du alltså i Uppland medan du är 
i Södermanland om du är på Sö-
dermalm. 
 
1960 hade följande tidningar dx-
spalt:  
Skara Tidning, varannan onsdag 
Limhamns Tidning 
Västerbo ens Folkblad fre-lör 
Västerbo en Kuriren fre-lör 
Norra Västerbo en fre-lör 
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Artic Radio Club   
Växjö 
 
Aktiv: 1 mars 1960 -  fortf. aktiv 
Tidskrift: MW-eko, 12 nr/år 
 
Antal medlemmar 
Ordförande:  1964 Lars Rydén  
 
Övrigt:  De a är en  klubb är en mel-
lanvågslyssning. 1967 hade man för-
lagt si  konvent till Laxå där 25 med-
lemmar från Gällivare i norr till 
Helsingborg i söder infann sig. De a 
var också första gången medlemmar i 
Shortwave Bulletin  fick deltaga. De a 
experiment föll väl ut och torde uppre-
pas kommande år skrev TFAE. 
 
DX-Alliansen 
Aktiv: 1956-1969 
Tidning: Allians-Nytt 
 
Övrigt: Byte namn 1969 till Riksför-
bundet DX-Alliansen 
 

 

 
DX-Alliansens Vänner 
Aktiv: 1963-1981 
Tidning: Allians-Nytt 
 
Övrigt: Stödförening för Riksförbun-
det DX-Alliansen (RDXA) 
 
DX-Vännerna -  DXV 
Aktiv: 1963—fortfarande aktiv  
Övrigt: Stödförening för Sveriges DX-
Förbund (SDXF). Från starten var 
namnet DX-Alliansens vänner. 
 
Föreningen är till för a  stödja DX-
Alliansen/DX-Vännerna ekonomisk. 
Från starten var det genom prenume-
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ration på DX-Alliansens informations-
organ AlliansNy , den vill ge inform-
ation om DX-Alliansen och vill vara en 
kamratkrets för de Alliansintresserade. 
 
I TFAE-Ny   nr 8/67  skrev Jan Tunér 
a  föreningen har förmodligen den 
högsta genomsni såldern bland sina 
medlemmar som någon svensk DX-
förening kan uppvisa. 
 
Eviga Vågor 
Tibro 
 
Aktiv: 2003- 
Tidning: Eviga Vågor 
 
Övrigt: Tidigare namn på klubben var 
Kristna DX-Ringen. 
 
 
IOGT DX-Club  
Stockholm 
 
Aktiva år: 1952-1967 
Tidning: DX-bladet, Accent,  IOGT 
Radio.  
 
Antal medlemmar:  
1964-1966 cirka 200 medlemmar 
 
Ordförande:   
1964 och 1966 var Hugo Gustafs-
son. 
 
Övrigt: Tillhörde Godtemplarordens  
I det studieprogram som God-
templarordens studieförbund skickade 

ut hösten 1856 har DX-ing upptagits. 
Därmed har det första steget tagits till 
ordnandet av statsunderstöd. Det 
glädjer alla DX-are a  det är en stor 
och betydande ideell organisation som 
IOGT som går i spetsen skrev man då 
det blev känt. 
 
Klubbens målsä ning är a  via studie-
verksamhet sä a igång klubbverksam-
heten på lokalplanet. Artiklar om DX-
ing förekommer sporadiskt i IOGT-
pressen. 
 
Godtemplarorden har redan tidigare 
ägnat uppmärksamhet åt kortvågslyss-
ning som hobby, framhåll ler studie-
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förbundet i en rundskrivelse till DX-
klubbarna.  
 
”Vi Ungas DX-klubb” har bedrivit liv-
lig verksamhet och nu har namnet 
ändrats till det mera representerade 
IOGT:s DX-klubb. 
Med hänsyn till a  Godtemplarorden 
är en internationell organisation har 
man funnit det synnerligen lämpligt 
a  uppmuntra DX-ing, som ju skapar 
så många kontakter utanför det egna 
landet. 
 
 
Kristna DX-Ringen 
Tibro 
Aktiv: 1983-2003 
Tidning: KDXR-Nytt, 4 ggr/år 
 
Antal medlemmar 40-50  
Ordförande:   
 
 
Övrigt: Före KDXR:s start hade det 
några år tidigare funnits en förening 
med samma namn som tyvärr aldrig 
riktigt kom igång. Ingemar Nilsson, 
Linköping var den som höll i den och 
är upphovsman till namnet.  
 
Ännu längre tillbaka i tiden, redan på 

60-70-talet fanns det en liknande orga-
nisation med namnet MIRAMO, där 
bland annat Bo Olsson boende i Skåne 
var mycket aktiv, tillsammans med e  
par finska DX-are.  
 
KDXR bildades i sin nuvarande form 
1983. Det var Börje Sahlén och Kata-
rina Lindgren som sa e in en efterlys-
ning ibland annat EA som gav resultat. 
Medlemsantalet ökade snabbt. Me-
ningen var a  samla kristna DX-are för 
en bä re kontakt och a  hjälpa kristna 
radiostationer med test av nya fre-
kvenser, monitoring rapportering och 
med insamling av pengar. 
 
E  enkelt informationsblad till med-
lemmarna blev med tiden en riktig tid-
ning. Varje höst arrangerade man e  
årsmöte tillsammans med HCJB Sve-
rige.  
 
Lyssnarläger anordnas dock med då-
ligt resultat då långa resor inte är po-
pulärt. Regelbundna tävlingar anord-
nades, rapporteringstävlingar med e  
par stationer varje gång.  
 
Medlemsantalet har som mest varit 
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dryga 50 och för närvarande är KDXR 
knappt 40 st från Sverige, Norge och 
Finland. För a  vara medlem behöver 
man inte vara kristen, dock skall man 
ställa sig bakom föreningens stadgar. 
Dessa säger a  man skall vara intresse-
rad av kristen eterverksamhet. 
 
KDXR ledes 1996 av en arbetsgrupp 
som består av Börje Sahlén, Tibro, Ale 
Axelsson, Lidköping, Mar i Kavén, 
Åhus och Thorsten Wiklund, Skellef-
teå. Huvudredaktör för KDXR-Ny  är 
Christer Wennström, Marstrand. 
(1996) 
 
Klubben by e namn till Eviga Vågor 
2003 
 

Levande Livets Radio 
Stockholm 
 
Aktiv: 1958-1960 
Klubben övertog Teknikens Världs 
medlemmar och övergick till tidning-
en Levande Livet. Arne Skoog var fort-
farande ansvarig för klubben. 1960 la-
des klubben ner. 
 

Bild:ÊSDXC:sÊlokalklubbÊiÊJönköpingÊharÊdetÊtrivsamtÊpåÊsinaÊträffar.ÊHärÊserÊviÊfrånÊvänster:ÊViggoÊ
Bengtsson,ÊHaraldÊSvahn,ÊSuneÊEngdahl,ÊKarlÊÅkeÊBergströmÊ,ÊGilbertÊAndersson,ÊS gÊHolmströmÊ
ochÊSvenÊRosengrenÊsamladeÊkringÊkaffebordet.Ê(Na ugglanÊ12/1950 
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Riksförbundet  
DX-Alliansen, RDXA 
 
Aktiv: 1956-1980 
Tidning: Eter-Aktuellt 
Övrigt: By e namn till Sveriges DX-
Förbund 1980 

Scandinavian DX-Club 
Jönköping 
Aktiv: 1946-1954 
Tidning: Nattugglan från 1948. 
 
Antal medlemmar 1144 (1950) 
Ordförande:  1964 Lars Rydén  
 
 
Övrigt: Byte 1951 utgivningsort från 
Jönköping till Trollhä an. 1952 från 
Trollhä an till Stockholm.  
 
Årsmötet 1952 hölls på Restaurant 

Grenadjären i Stockholm, Priset inklu-
sive supé var 11 kronor. 1950 var 
Viggo Bengtssons Na ugglans för-
träfflige redaktör. 

Bild:Ê BoÊ Engelbrecht,Ê StockholmÊ 1952Ê komÊ
hanÊ medÊ iÊ gängetÊ somÊ togÊ överÊ scandina-
vianÊdx-club,ÊsekreterareÊÊTFAÊ24-25/1955 
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Scoutens Radioklubb 
Aktiva år: 1950 
Tidskrift:  
 
Övrigt: ”Scouten” är Scoutförbundets 
pojktidning och dess radioklubb syss-
lar både med amatörsändning och 
kortvågslyssning.  
Ledare för kortvågslyssningen är ” 
Stora Björn” och samarbete är etablerat 
med Året Runts Radioklubb. Därför 
kommer man sålunda använda 
ÅRRK:s rapportformulär, vilka scou-
terna insänder till Jungmanlaget Sjö-
björnanas radioklubb för kontroll och 
sortering varefter de vidarebefordras 
till radiostationerna av Året Runt. 

Svenska Kortvågsklub-
ben — Swedish Short 
Wave Club SSC 
 
Aktiv: 1950 
Tidning: Hobbyfolk 
 
Övrigt: Denna klubb startades av tid-
ningen Hobbyfolk och dess redaktör 
George Nordh. Deras mål var a  när 
man blev nog många medlemmar i 
Stockholmstrakten anordna möten i 
Stockholm. Med tiden var målet också 
a  anordna en del specialprogram 
över radiostationer.  
 
Man hade inga medlemsnummer i 
klubben utan SSC– följt av signaturen. 

Bild:ÊStoraÊBjörn,ÊaliasÊPer-ErikÊLindgren.ÊHärÊvidÊ
inspelningenÊavÊe ÊprogramÊfrånÊÅretÊRuntsÊ
RadioklubbÊviaÊOTC2.ÊFoto:ÊÅretÊRuntÊ23/1950 

Bild:Ê UlfÊ LevinÊ varÊ biträdandeÊ sekreterareÊ iÊ
ScandinavianÊDX-Club,ÊhanÊhanÊförrutomÊa Ê
varaÊenÊfli gÊkortvågslyssnareÊävenÊa ÊvaraÊ
enÊavÊKungsholmensÊ läroverksÊsäkrasteÊ fäk-
tare.ÊTVÊ19/1954 
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Sveriges DX-Förbund   
SDXF -   Stockholm 
 
Aktiva år: 1956 -  
Tidskrift: Eter-Aktuellt, DX-Aktuellt 
 
Övrigt: Tidigare Riksförbundet DX-
Alliansen, RDXA. 1966 hade man 34 
anslutna klubbar till föreningen. 
 
SDXF bildades 1958 under namnet 
Sydsveriges DX-Förbund, av elva 
klubbar från Nässjö i norr till Malmö i 
söder. Eter-Aktuellt utgavs första året 
1959., klubbantalet växte, och när 1962 
SDXF hade anslutna klubbar så långt 
norrut som i Bollnäs beslöts a  ändra 
namnet till Sveriges DX-Förbund. 
 
Vidare skrev man 1965 a  Sveriges DX

-Förbund endast en sammanslutning 
för klubbar, varför inga enskilda kan 
bli medlemmar. De anslutna klubbar-
na betalar ingen medlemsavgift i för-
bundet, utan anslutningen är helt kost-
nadsfri. Varje klubb i Sverige som 
skriftligen ansöker om medlemskap 
erhåller anslutning. 

 
Sveriges Radioklubb 
Stockholm 
 
Aktiva år: 31 mars 1944-  
Tidskrift: DX-Radio, Kortvågslyss-
naren. Utkommer 11 ggr/år 
 
Antal medlemmar: Medlemsantalet 
ökade kraftigt för klubben 1944: 
15 februari   88 medlemmar 
15 mars  340 medlemmar 
15 april  610 medlemmar 
15 maj  698 medlemmar 
15 juni  770 medlemmar 
15 juli  845 medlemmar 
15 augusti  881 medlemmar 
15 september 926 medlemmar 
15 oktober   1032 medlemmar 
 
1964 1500 medlemmar 
1968 600 medlemmar 

Bild:ÊGeorgÊNordhÊsi andeÊochÊArneÊSkoogÊ
frånÊ dningenÊHobbyfolkÊnummerÊ5/1950. 
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1969 525 medlemmar 
 
Ordförande:  1944 Birger Lundström 
1970 Carl_Eric Pe ersson. 
 
1970, Ulf Palmqvist sekreterare och Bo 
Swärd kassör. 
  
Övrigt: Sveriges Radioklubbs första 
årsmöte hölls i HSB-salen fredagen 
den 31 mars 1944. Det hade infunnit 
sig cirka 130 medlemmar och under 
årsmöteskvällen och innan kvällen var 
slut kunde man räkna in 500 medlem-
mar! Styrelsen omvaldes och erhöll e  
nytillsko  Hans Appelgren. Hr O.A. 
Skoog, som avsagt sig sekreterarpos-
ten, för a  kunna ägna mer tid åt ta-
bellarbetet, ersa es av Hugo 
Nordqvist. På årsmötet var F.d, chefen 
för radiostationen i Addis Abbeba, 
ing. Thore Bodström som berä ade 

om sin vistelse i Abessinien, under 
krigsåren 1935-1936 på e  roande och 
intressant sä . Med stora förhopp-
ningar inför framtiden skingrades de 
sista medlemmarna vid 24-tiden. 
De a rapporterar man i DX-Radio. 
 
Man hade en liten skrift kallad Med-
lemsny  som medlemmarnas tillhan-
dahöll omkring den 15:e i varje månad 
den började utges i slutet av 1944. 
Medlemsny  innehöll förutom klubb-
ny  även aktuella nyheter på kortvå-
gen. Skriften var avsedd för a  knyta 
bandet med medlemmarna ute i lan-
det fastare och som man tror upp-
ska as av de som bor på platser runt 
om i landet som saknar lokal klubb.  
 
Grunden till bildandet var a  det i slu-
tet av 1943 fanns en ivrig kortvågs-
lyssnare dir. Birger Lundström och 
just då hade den amerikanska radio-
klubben han tillhörde lagts ner på 
grund av kriget. Han sökte då brev-
vänner i Sverige genom en annons. 
Resultatet blev så stort, e  60-tal svar, 
a  e  möte utlöstes på restaurant Gill-
et den 18 januari 1944. På mötet kon-
stituerades Sveriges Radioklubb, 
S.R.K. med hr Lundström som ordfö-
rande.  

Bild:Ê FrånÊvänster:ÊDX-RadiosÊ redaktörÊ sedanÊ
1950Ê BengtÊ HägglundÊ ochÊ direktörÊ BirgerÊ
Lundström,Ê ini a vtagareÊ llÊ DXÊ iÊ Sverige.Ê
BådaÊ ärÊ naturligtvisÊ TFAEÊ medlemmar.Ê TFAÊ
16/1955 
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Klubbens syfte från början är oföränd-
rat, a  lära svenska allmänheten ”var 
och när” de ska söka på sina radioap-
parater för a  få mer glädje av dem än 
riksprogrammet kan skänka. Klubben 
växte fort och e  flertal lokalklubbar 
bildades. 
 
Många av de övriga kortvågsklubbar-
na har tillkommit såsom ren följd av 
det goda föredömet och även rekryte-
rats ur S.R.K-s medlemsmatrikel. Un-
der kriget var medlemsantalet på 
grund av den då speciellt rådande in-
ternationella radiointresset och den 
livliga kortvågsverksamheten uppe i 
cirka 1800 personer. I april samma är 
startades medlemstidningen DX-radio 
med kortvågstabell med stationernas 
sändningstider i schemaform enligt 
förslag av Hr Lundström. Under de 
första åren sammanställdes tabellen av 
en tabellkommi é under ledning av hr 
Bo Svärd. Senare har hr Erik Fredriks-
son varit tabellkommi éns ledare. 
 
 ”Vägledning för kortvågslyssnare” är 
DX-radios slogan allt sedan starten. 
Nr 6 Juni 1945 blev sista för DX-Radio 
sedan blev namnet Kortvågslyssnaren 

som blev organ för Sveriges Radio-
klubb och dess lokalklubbar. H.G Ap-
pelgren kvarstod dock som redaktör 
för tidskriften. 
 
På Hagavägen 132 i Sundbyberg hade 
man klubblokalen 1965.  

 
Teknik För Allas Eter-
klubb TFAE -Stockholm 
Aktiva år: 1952-1969 
Tidskrift: Teknik för alla ( 26 nr/år) 
 
Antal medlemmar  
10 000 (1954) 25 000 (1955) 35 000 
(1964) 
Redaktörer:   
1965 Bengt Dalhammar 
Övrigt: Upphörde i och med 1969-års 
sista nummer av TFA nr 26. 
 
I början av 1954 kunde man räkna in 
medlem 10 000 som blev  Sven Olof 
Ekbom från Heby som var en glad 25-
åring verksam som Scoutledare och i 
SSU. E  halvår senare var man uppe i 
20 000 medlemmar och i början av 

MedlemmarÊurÊSverigesÊRadioklubbsÊStockholmsavdelningÊsamladeÊ llÊjulfest,ÊDXRÊnrÊ1Ê1945. 



 

11 

1955 var det 25 000.  
 
Den tiotusende medlemmen i klubben 
blev Sven Olov Ekbom, Heby för de a 
fick han en Luxor radiomo agare typ 
493 W.. De a presenterades i nummer 
25 1953. 

 
1967 ändrade man struktur på klubben  
och medlemskapen måste förnyas var 
tredje år. 
 
Teknikens världs  
Radioklubb - Stockholm 
 
Aktiva år: från nr 7 1951-1961 (1957) 
Tidskrift: Teknikens värld (26 nr/år) 
Antal medlemmar  
5 000 (1951) 10 000 (maj 1952) 
Redaktörer:  Arne Skoog 
 
Övrigt: Historik: Radioklubben bör-
jade sin verksamhet i tidningen ”Vårt 
Hem” i augusti 1948 i samband med 
en omläggning av denna tidning över-
fördes den till ”Året Runt” redan 1 
januari 1949 då den hade samlat 1 500 
medlemmar. Den verkliga ruschen 
började emellertid på våren 1951, då 
radioklubben fördes över till 

”Teknikens Värld”. 
 
Klubben övertog i samband med 
bildandet samtliga cirka 5000 medlem-
mar i Året Runts Radioklubb. Tidning-
en hade många specialsändningar på 
svenska bland annat från Brasilien 
som blev det första landet ut.  
 
Klubben blev fly ad till tidningen Le-
vande Livet i februari 1958. De a 
meddelande ansvarige Arne Skoog. 
 
Medlemsavgiften var kostnadsfri och 
för det fick man e  medlemskort, rap-
portformulär. 
 
I Allians-Ny  nr 31 10 april 1960 med-
delade man a  man lagt ner sin verk-

Bild:ÊGeorgÊNordh,ÊAspudden. 
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samhet, men dock kvarstår rapport-
servicen, varför rapportformulären 
fortfarande saluförs för 5 öre/st inkl 
vidarebofordringsavgift. Adressen var 
då Torsgatan 21, Stockholm Va. Man 
rapporterar vidare till Allians-Ny  a  
rapportservicen snarare ökat än mins-
kat under det senaste året, vilket väl 
torde bevisa a  ” än lever de 
gamla….”. 

 
 
Året Runt DX-Klubb 
Stockholm 
Aktiva år: januari 1949– våren 1951 
Redaktör: Arne Skoog 
 
Övrigt: Klubben hade under sin tid en 
hel del specialsändningar över de 
svensksändande radiostationerna. 
Klubben leddes av Arne Skoog.  
 
Man hade också e  go  samarbete 
med IOGT och Röda Korset. Man 
sände bland annat specialprogram 
från Holland för de svenska godtemp-
larna. Bland annat den 11 april 1950, 
Där bjöds det på sång och  musik av 
holländska godtemplare med svensk 
översä ning.  
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Bild:ÊGeorgÊNordhÊsi andeÊochÊArneÊSkoogÊfrånÊ dningenÊHobbyfolkÊ5/1950 
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