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FÖRORD
Malmö Kortvågsklubb torde väl vara den äldsta, nu existerande DX-klubben i Sverige. Därför utgör ju
dess historia mycket av landets DX-historia inte minst därför att klubben, genom sin
tidningsutgivning, haft ett stort antal medlemmar långt utanför Malmös stadsgräns och av den
anledningen kan det ju vara både roligt och intressant att ta del av lite av vad som hänt i klubben
under dess, nu 62 åriga liv. Vägen har inte varit spikrak. Åtminstone har det funnits både uppför och
nerförsbackar. Ibland har man haft tusen medlemmar för att sedan kunna räkna dem på fingrarna.
Men verksamheten har aldrig legat helt nere och gör det heller inte nu, även om förutsättningarna
för stunden inte verkar speciellt goda.
Till klubbens 40-årsjubileum tog dåvarande ordföranden Michael Andersson på sig uppgiften att
sammanställa en historik över MKVK. Ett gigantiskt arbete. I redaktionskommittén ingick förutom
Micke; Morgan Holmquist, Anders Püschel och Jan Thörnblom. Övriga som medverkade till
minnesskriftens framställande var: Bertil Brink, Roland Fransson, Gunnar Friberg, Åke Johansson, Karl
Karlsson, Ronnie Nilsson, Christer Neleryd, Gunnar Persson, Jan Rasmusson, Lennart Rylander, Roger
Thörnberg, Lennart Wallén, Gunnar och Ewy Wremerth samt Nils Lindgren som hjälpte oss med
tryckningen. Stor hjälp med den ekonomiska delen hade vi också av annonsörerna: Swedish Radio
Supply, Radiovy, ELFA, VHP Electronics, Vårgårda Radio, CAB Elektronik, RADEX, Grundig och Clas
Ohlson.
När klubben nollade nästa gång 1998 fyllde Micke på med historik från ytterligare 10 år vilken
trycktes upp i ett separat litet häfte.
Resterande år fram till modern tid har sammanställts av undertecknad.
Malmö i mars 2011
Jan Thörnblom
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LÖPANDE HISTORIK FÖR MALMÖ KORTVÅGSKLUBB
1948
I september 1948 träffades Gunnar Persson och Arne Svensson, två unga kortvågsintresserade
herrar, på Jägersro vid en racertävling. De diskuterade möjligheten att starta en klubb för
kortvågslyssnare. Till detta behövdes ett antal intresserade som, förutom de själva, kunde ställa upp
och medverka till klubbens bildande. Arne Svensson påtog sig att försöka samla ihop en skara, och
hans försök slog väl ut: den 9:e oktober kl 19.00 hölls ett möte på Fersens Conditori, på Hamngatan
4, i Malmö. Dussintalet personer deltog, höll en långvarig och livlig diskussion samt beslutade att
återses på samma plats den 7:e november.
Vid detta datum återkom samtliga till platsen och man bildade Malmö Kortvågsklubb, samt valde en
styrelse, med Gunnar Persson som ordförande, och en huvudredaktör till sin tilltänkta
medlemspublikation; Gunnar Friberg.
1949
Samtliga förtroendevalda satt kvar efter årsskiftet. Den 30:e januari höll man ett sista möte på
Fersens Conditori. Framöver skulle flera andra konditorier i Malmö komma att användas som
möteslokaler. Nämnas bör att möten ägde rum på Ungdomens Hus fr.o.m. den 27:e februari 1949.
Den första gången Malmö-DX-aren publicerades var den 15: e februari, och detta måste ses som ett
mycket viktigt steg för klubben. Gunnar Friberg var redaktör. Under alla år har klubbens
publikationer spelat en avgörande roll - kanske den största enskilda rollen - som argument för
medlemsvärvning, som sammanhållande länk och som entusiasmerande och pådrivande faktor.
Malmö-DX-arens första utgåva får sägas ha varit ganska anspråkslös. Några lyssnartips, råd om hur
man DX-ar samt formulering av MKVK:s syften var innehållet. Men tidningen utvecklades. Redan i
september detta år försågs den med flerfärgstryckt framsida. Fortfarande' stod dock det i övrigt
stencilerade innehållet i ganska bjärt kontrast till det anspråksfulla framsidesutförandet.
De första stadgarna antogs på ett klubbmöte den 27:e mars på Ungdomens Hus. Under 1949
producerade man också två specialprogram, de sändes den 27:e februari och den 3l:a augusti, över
OTC i Leopoldville. De spelades unikt nog in på grammofonskiva.
Den fjärde september deltog MKVK vid bildandet av en distriktsförening, eller kanske snarare ett
distriktsförbund, för DX-are. Det skedde på Centralkonditoriet i Åstorp, och föreningen torde ha
bestått av de närvarande klubbarna, av vilka de övriga var Halmstad DX-Club och Nordvästra Skånes
Lvssnarklubb. Den 25:e i samma månad hade man celebert besök på ett klubbmöte på Ungdomens
Hus: Karl Åke Bergström och Viggo Bengtsson, ordförande i Scandinavian DX-Club, i vilken MKVK
åtminstone 1948 var medlem, resp. redaktör för DX-tidskriften Nattugglan.
Under året märktes en kraftig medlemsökning, bestående av bl. a. sådana snart prominenta
medlemmar som Lars Ingvar Nilsson, Bror Otto Svenburg och Åke Johansson.
Vid årsmötet i november valdes 1950 års styrelse.
Klubbmästerskapet, en föregångare till QSL-post-cupen, fick slutställningen: 1) Tage Mattsson, 2)
Ingvar Nyberg och 3) Hans Hansson.
1950
Gunnar Friberg ledde fr. o m den 19:e mars i kurs i engelska.
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Specialprogrammen fortsatte, över OTC 2 den 22:a mars. Ett möte avhölls på Kastanjekaféet på
Jägersrovägen 38 den 19:e februari, varefter man återvände till Ungdomens Hus för sina möten.
Detta år ökade medlemstillströmningen ännu kraftigare, mycket till följd av den hobbyutställning
som klubben, i detta tidsskede kallad MKK, deltog i under tidsperioden den 3:e till den 23: e april.
Utställningen hette "Med enkla medel", och för sin medverkan fick klubben en medalj av staden.
Den 18:e juni gjorde man ett besök på Malmö Rundradiostation och den 13: e augusti for man till
Köpenhamn och en därstädes belägen radioutställning. Kvinnor var även då sällsynta gäster på
möten, men den 18:e juni dök den första någonsin på ett MKVK-möte upp: Vera Blomqvist.
I november månad introducerade MKVK uppskattade diplom, och den 19:a samma månad hölls
årsmöte, där styrelsen för 1951 valdes. På programmet för 1951 skrev man som de viktigaste
punkterna att förbättra tidningen, att anskaffa klubbmärke och att anskaffa diplom. Introducerades
diplomen alltså under återstoden av månaden redan?
I klubbmästerskapet 1950 stod Tage Mattsson som slutsegrare, följd av John Segeholm och Karl Åke
Nilsson.
1951
Vid ett möte på Café Ribershus på Tessins väg 2, som blev möteslokal ett tag framöver, den 21:e
januari gjordes vissa smärre stadgeändringar. En årsfest på Tunneln den 27:e januari fick inställas
p.g.a. Bror Otto Svernburgs sjukdom. Supé skulle kosta 6,50 kr och respektive var välkomna. Fr.o.m.
den 18:e mars detta år t o m den l8:e juni 1953, var Café Prinsen på Fersens väg 7, möteslokal.
Efter de tre ljusa åren följde ett mörkt.. 1951 sjönk intresset för klubben drastiskt bland
medlemmarna. En i källskrifterna dunkelt omnämnd tvist mellan fraktioner av framstående
medlemmar, bidrog också till nedgången. Åtminstone tvisten löstes dock senare under året vid ett
agiterat möte och sålunda ånyo enad kunde klubben börja rehabilitera sig.
Mörkret till trots förmådde man dock den 30:e juni arrangera dels en batteriradiotävling i Lomma
och dels, i november, en 25 mb-tävling i samarbete med Sveriges Radioklubb: l) Nils Lindström, 2)
Lennart Lundin och 3; Ragnar Hellström.
I novembernumret av MDX-aren reser Gunnar Friberg frågan om klubbens existens. Styrelsen hade
beslutat att ifrågasätta huruvida det var lönt att fortsätta med klubben då för få medlemmar
engagerade sig i klubbarbetet. Citat; "En ideell organisation är dömd att dö förr eller senare”.
Klubbmötet den 4: e november på Café Prinsen blev dock i alla avseenden lyckat, och många mötte
upp. Redaktionen fick sex man till sin hjälp, och man beslutade att fortsättningsvis ha styrelsemöten
en gång per månad och klubbträff en gång per kvartal, mot tidigare en gång per månad. I november
fick så klubben en medlem som skulle bli mycket viktig: Gunnar Wremerth.
Den 9:e december hölls årsmöte på Café Prinsen, och styrelsen inför 1952 valdes. Ny ordförande blev
Bror Otto Svenburg.
Året avslutades med ett specialprogram över OTC den 26:e december.
Adress under denna period var Ystadgatan 31, Malmö.
I klubbmästerskapet 1951 vann Gunno Eriksson före Tage Mattsson och Gunnar Persson.
1952
Året såg Sven Roslund som en ny drivande kraft. Enligt somliga källor tog han sig detta år i april an
posten som redaktör för Malmö-DX-aren, något som dock strider mot information i protokollet från
det aktuella årsmötet. Bl.a. tack vare Roslund skaffade klubben detta år postgiro, postfack (Fack
7026, Malmö 7, fr.o.m. juni månad), egna rapportkort samt bättre ekonomi.
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Klubben fortsatte också med sitt samarrangemang med SRK genom en 31 mb- och en 49 mb-tävling
under januari. Den förstnämnda vann Lennart Lundin och den andra Ragnar Hellström; Stig Ygemar
blev trea i båda. Vidare arrangerade man en årslång tävling för radioamatörlyssnare.
Nya diplom, först C-diplom, började introduceras i september.
1953
Om 1951 hade varit mörkt, så blev inledningen av 1953, svart som natten. Två styrelsemedlemmar
försvann tillsammans med medlemsmatrikeln och annat viktigt material. Bror Otto "Bosse”
Svennburg tog nya tag för att få klubben på rätt köl igen, och lyckades tillsammans med Sven Roslund
och Lars Ingvar Nilsson med detta. Senare under året valde Svenburg att retirera, p.g.a. yrkeslivet, till
en post som vice ordförande, och Åke Johansson tog över ordförandeskapet.
Samtidigt tillkom Gunnar Wremerth som redaktör för Malmö-DX-aren. Han vitaliserade
medlemsskriften och därmed också klubben i övrigt. Malmö-DX-aren stramades upp
utseendemässigt och blev mer genomarbetad innehållsligt. Dessutom införskaffade han, med hänsyn
just till publikationen, en egen stencilapparat. Den var med till våren 1958.
Den 23:e maj blev klubben uppmärksammad med ett förstasidesreportage i tidningen Arbetet.
Margarethapaviljongen kom att bli möteslokal den 18:e juni till den 10:e oktober, då Café Ribershus
åter tog över, för att vara lokal året ut.
Man hann också med en studieresa till radiohuset i Köpenhamn. Resan blev mycket lyckad både vad
avser studier och nöjen, och den skulle komma att upprepas påföljande år.
Resultat i klubbmästerskapet: 1) Ian Hardwick, 2) Peter Antoni och 3) J Lindqvist.
1954
Året inleddes, trots den remarkabla upphämtningen under året innan, med olyckskorpars kraxanden.
Korparna tystnade dock snart. MKVK konsoliderade sin ställning som en av landets ledande
kortvågsklubbar. Årsmöte hölls den 17:e januari. Kafé Ramona var möteslokal under perioden den
23:e februari t.o.m. den 23:e april.
Intressant är att man i MDX-aren nr 3 kan läsa att tidskriften är organ för MKVK och Latin DX-Klubb,
en klubb för pojkar på Malmö Latinskola. Denna klubb självdog under sommaren.
Från den 25:e maj var Margarethapaviljongen åter mötesplats, från den 22:a september Café Prinsen
och från den 23:e november och året ut huserade man i SSRA:s lokal.
Genom en under året startad DX-spalt i Kvällsposten, Malmöbaserad kvällstidning, kom klubben och
spaltens författare Börje Hammargren i kontakt med varandra. Hammargren samarbetade med
MDX-arens redaktör Gunnar Wremerth på att ytterligare förbättra publikationens layout och
innehåll. MDX-aren blev bättre redigerad och började innehålla än mer intressanta lyssnartips och
artiklar. Bland de nya inslagen kan nämnas en amatörradiospalt, författad av just Hammargren.
Resultat i klubbmästerskapet: 1) Ian Hardwick, 2) Kent Hedberg och 3) Arne Nilsson.
1955
Årsmötet avhölls detta år den 17:e februari. Med ingången av 1955 ville Åke Johansson vila sig lite
från ordförandesysslan och in trädde Åke Jeppson, som även han kom att bli en av klubbens stora
kämpar. Ny i styrelsen blev även sekreterare Peter Antoni.
Årets studieresa gick till Falsterbo Kustradio och blev lyckad. Antalet deltagare var långt över de
arrangerades förväntningar. Resan avslutades med ett partaj på Vellinge Inn, där man kom att knyta
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bekantskap med en man som i framtiden skulle komma att betyda oerhört mycket för klubben: Kjell
Ekholm. Klubben höll bl.a. ett möte på Margarethapaviljongen den 29:e augusti.
Under året avhölls en DX-tävling, efter när den avhölls kallad Pingsttävlingen. Den blev som årets
skandinaviska DX-tävling föremål för ett stort intresse från DX-are i hela landet och medförde också
att Radio Relógio Federal i Rio de Janeiro senare under året, den 5:e augusti, sände ett
specialprogram signerat MKVK. Dittills var detta den minsta och mest avlägsna station som någonsin
sänt ett specialprogram från en svensk radioklubb. Pingsttävlingen medförde en ny
medlemstillströmning, vilket stärkte klubben ytterligare. Restaurang Pilgården hyste ett möte den
15:e november.
Året bjöd på en kraftig publicitet genom att Luxor köpte 1 100 exemplar av ett nummer av MDX-aren
i vilket ingick ett test aven Luxor-mottagare. Exemplaren distribuerades över hela Sverige.
Lennart Wallén kom med i klubben under året och arbetade under flera år ihärdigt, om än ofta i
bakgrunden, för MKVK.
Vidare justerade man detta år förkortningen för Malmö Kortvågsklubb till MKVK, som gäller nu. Detta
för att, enligt uppgift "förhindra förväxlingar med Malmö Kanotklubb och Malmö Kvinnoklinik".
Resultat i klubbmästerskapet.: 1) Per Lagerstedt, 2) Hans Marken och 3) Peter Antoni.
1956
Vid årsmötet den 21:a januari blev Gunnar Wremerth ordförande, och han arrangerade, tillsammans
med Börje Hammargren och Gunnar Walter, den s.k. Gotlandstävlingen, vilken vilade på att Gunnar
Walter befann sig ombord på båten Gotlands resa runt Afrika och försåg de tävlande med
radiosändningar om detta. På Restaurang Pilgården sammanträffade man, bl.a. 13:e november.
1957
Vid årsmötet återtog Åke Johansson ordförandeklubban, och Rolf "Jimmy" Cronsäter blev ny
redaktör för Malmö-DX-aren. Cronnsäter gav också klubben fin publicitet i Skånska Dagbladets DXspalt. samtidigt kom också Kjell Ekholm på allvar in i bilden. Han startade en avläggare till klubben i
Lund, vilket också ökade medlemsantalet, och knöt lundaboende MKVK:are närmare till klubben.
Arne Helander gjorde sin entré i februari och blev snart en klart lysande stjärna. Såsom tryckare till
yrket hade han en massa synpunkter på Malmö-DX-arens utseende, och han hade kraft och vilja att
driva igenom sina idéer. Under årets senare hälft blev Helander redaktör för organet, och helt
plötsligt blev den offsettryckt, mot att tidigare alltså ha varit stencilerad (omslaget då undantaget).
Den 19:e maj gjorde man en bussutflykt till Hörby rundradiostation. Under 1957 hade man en
utställning på Ungdomens Hus i Malmö, vilket förmodligen också drog nya intresserade till klubben.
Mötesplats blev Ungdomens Hus ånyo, bl.a. med ett möte den 24:e september.
Slutställningen i QSL-post-cupen: 1) Sven Elfving, 2) Per Lagerstedt och 3) Kjell Ekholm.
1958
MKVK hade en livaktig sektion i Lund, och redan den 12:e januari avhöll man sitt årsmöte. Styrelsen
fick för Lundasektionen följande sammansättning: ordf.: Arne Helander, sekr.: Jan Eskilsson, v sekr.:
Lars-Erik Nygren och kass.: Per Ingvar Linden. Den 28:e januari hade man ett möte hos Arne Helander
i S Sandby. Likaså den 22:a april, och den 20:e maj var man hos Claes WesterIund. Sektionens möten
besöktes av något halvdussin medlemmar varje gång och man hade en sida i Malmö-DX-aren där
man informerade om sin verksamhet.
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Året inleddes för huvudverksamheten med ett specialprogram över Radio Prag den 21:a januari kl.
19.30.
Årsmöte avhölls detta år den 9:e februari kl. 17.00 på Ungdomens Hus. Styrelsen för 1958 kom att få
ett utseende liknande det 1957, med ordförande Åke Johansson i täten.
Det första anmärkningsvärda som hände under året var att styrelsen enhälligt uteslöt medlemmen
Lars-Erik Nygren från Lund. Detta är den enda uteslutning som skett i MKVK:s historia så vitt vi
kunnat finna. Skälen finns inte dokumenterade.
I samma månad, den 23:e till den 26:e mars, ägde en jubileumstävling rum, arrangerad av Kjell
Ekholm, Arne Helander och "Jimmy" Cronsäter. Tävlingen blev en succé. Många stationer hade
engagerats som sände specialprogram: WRUL, HCJB, IBRA Radio, Radio Kabul, Radio New Zeeland
och Radio Japan. De övriga ingående stationerna var Radio Prag, Polens Radio, Radio Peking, CBC från
Canada, Indonesiens statsradio , Radio Bukarest, Radio DDR, Radio Sofia, Radio France International
och 4VEH från Haiti. Första priset, en TV, vanns av Hans Olsson. på andra plats kom Sven-Erik Larsson
och på tredje Kjell Bengtsson. Ett särskilt jubileums-QSL fanns för tävlingens många specialprogram.
Redan den 30:e hade man ett nytt specialprogram över CBC, Canada.
Den 27:e april var det "Stor galaföreställning" med prisutdelning i jubileumstävlingen. Andra trevliga
programpunkter fanns också och ett 30-tal medlemmar närvor. Åke Jeppsson talade och Kjell Ekholm
och "Jimmy" Cronsäter delade ut priser. I april månad hade Malmö-DX-aren ca 300 prenumeranter.
Den 6:e maj var det dags för nästa specialprogram, nu över Finlands Rundradio. I maj startade också
en bandbytarkedja klubbbar emellan, där band med nyheter, tal, inslag från klubbmöten o s v
cirkulerade bland de ingående nordiska klubbarna. Ett klubbmöte, en vårträff, avhölls den 2;:e maj i
trevlig miljö: Margarethapaviljongen i Pildammsparken.
Den 28:e juni avhölls en välbtesökt lyssnarträff i S Sandby.
Bl.a. presenterades en bandspelare med stereofoniskt ljud, vilken naturtroget återgav koböl och
hästtramp (vad det nu skulle vara bra för, när man ändå var på landet). Några av de deltagande var
Arne Helander, Nils G Andersson, K G Nilsson, Hans Marken, Göran Persson, Bo Nilsson och några
lokala grabbar som lockats dit med affischering. Vid träffen lyssnades det och genomfördes det ett
mottagartest.
Den 1: a oktober drog man i MKV'K: s urlotteri. Man hade då sålt 1 300 lotter för 1 krona stycket.
Priserna var bl.a. en pendyl, ett väggur och ett köksur. En av de som vann var f ö klubbens grundare
Gunnar Persson, Flädie. Bakom arrangemanget stod Kjell Ekholm.
Klubbmöten avhölls med jämna mellanrum på Ungdomens Hus. På det i september, den 7:e, valdes
några funktionärer och avhölls några tävlingar. Umgänge bjöds det på som vanligt.
I november utkom så MKVK:s första jubileumsskrift, redigerad av Åke Jeppsson i 400 numrerade
exemplar och författad på engelska. Exemplar nummer 1 gick till Gunnar Persson, och det har
sedermera donerats till klubben.
Den 23:e november var det så dags för jubileumsmötet på Stadt Hamburg, kl 16.30. Priset för kalaset
var 6,50 kr. För detta fick de närvarande bl,a. ett hälsningsanförande av Åke Jeppsson, supé, film från
Tjeckoslovakien, frågesport, musik, uppläsning på bygdemål av Arne Helander och annat smått och
gott. Respektive var välkomna. Den ene av grundarna var fortfarande medlem (Gunnar Persson),
medan den andre hade emigrerat till Storbritannien (Arne Svensson).
Den 21:a december bildades i Hässleholm Sydsveriges DX-Förbund av åtta klubbar, bl.a. MKVK, i
Sydsverige. Dess tidskrift kom att heta Eter-Aktuellt och ordförande blev Gunnar Persson.
QSL-post-cupen, en QSL-tävling med anor, vanns detta år av Kjell Ekholm med Jan Rasmusson och
Jan-Erik Larsson på andra resp. tredje plats.
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1959
Den 6: e till den 14:e januari avhölls en stor tävling, MKVK:s Kortvågsmästerskap. 15-20 stationer
ingick och startavgiften var 2,50 kr. Priserna var fina: en DX-radio, portfölj, rakapparat, prydnadssaker
m.m. Special-QSL utgavs av klubben, och man menade att de ingående stationerna borde vara
hörbara i Sverige under den aktuella tiden. Vann gjorde Sven-Erik Larsson och efter honom följde
Andre Thomasson och Hans Olsson.
Den 15: e februari var det så årsmöte, vilket man medgav egentligen var för sent enligt stadgarna.
Det hela skedde på Ungdomens Hus och ett trettiotal närvor. Utmärkelser utdelades och en FNsoldat berättade och visade ljusbilder. Vidare var det kaffe, umgänge, prisutdelning och frågesport.
Man gick nöjda hem kl 21.30. Nya i styrelsen blev paret Hederfors, Nils G Andersson och Lars
Johnsson. I februari hade man också ett tombolastånd på ett torg i Malmö.
Den 25:e till den 31:e mars var det dags för nästa stora tävling, MKVK:s mellanvågsmästerskap.
Spanska och tyska stationer ingick. Ulla Hederfors vann, före Jan Rasmusson och Tore Schleuss.
Den 1:e april hade man ett lyckat möte kl 19.30 på Lorensborgs fritidsgård. Ett kombinerat
klubbmöte och filmafton. Det bjöds på film, klubbprat och en tävling.
April månad blev också en viktig månad för Malmö-DX-aren. Kjell Ekholm tillträdde som
huvudredaktör och elstencilapparat, boktryckspress och skrivmaskin inköptes. Förre
huvudredaktören Arne Helander hade giltigt förfall; han emigrerade till Canada i juli.
Den 24:e september hade klubben ett möte vilket Åke Johansson berättade om hur en månad
förlöper i MKVK, och informerade om DX-Alliansen, vilken MKVK sedan gick med i samma månad.
För off-shore-intresserade kan det vara intressant att veta att MKVK sände "Skånes Radios DX- och
klubbprogram" den 25:e oktober 15 min någon gång mellan 15.00 och 16.00 från m/s Cheeta. Man
startade med avlyssningstävling ned Pekka Langer, som f ö också var speaker 14.00 - 15.00.
Rapporteringstävlingen på detta program gav dock ett mycket ringa antal rapporter.
Den 3:e november hölls ett klubbmöte med intressanta diskussionsämnen, bl.a. MKVK inför 1960,
MKVK kontra SDXF och DX-Alliansen.
Fint samarbete med Radio Prag gjorde att ett fint diplom nådde klubben från Tjeckoslovakien strax
före julhelgen. Under hela hösten gjordes mycket reklam för det första av MKVK arrangerade
Svenska och Nordiska Mästerskapet samt landskampen 1960.
QSL-post-cupen vanns av L E Johansson före Per Lagerstedt och Gunter Hamann.
1960
Nytt decennium, och nytt succéarrangemang! De 5:e till den 7:e januari avhölls ett svenskt
mästerskap och en landskamp mellan Sverige och Finland. Detta var det första SM:et förutom ett
inofficiellt som gick av stapeln 1954 och vanns av Andre Thomasson. Följande stationer ingick 1960:
Polskie Radio, Radio Prag, Radio Budapest, Radio Nacional de España, Israels Radio, HCJB, Radio
Emisora Paranese, PR9 Brasilien, Radio New Zeeland, Suddeutscher Rundfunk, Radio Roma, Radio
Canada, Radio Pakistan och Radio Japan. Till SM var 322 DX-are anmälda, varav 251 fullföljde. l) Stig
Dahlberg, 2) Henrik Nilsson och 3) Kjell Bengtsson. Landskampen vanns av Sverige med 303,70 301,93. I landskampen vann Rolf Fredriksson en Mallorcaresa . Prisutdelning skedde i huvudsak i DXAlliansens regi i Stockholm den 21:e maj, och landskampspokalen kom då att tills vidare förvaltas av
MKVK.
Den 24:e januari var det så dags för årsmötet kl 15.00 på Ungdomens Hus. Ett 35-tal medlemmar
närvor. Nya i styrelsen blev ordföranden Rolf "Jimmy" Cronsäter, Sune Abrahamsson och Sven
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Roslund. Den avgående ordföranden Åke Johansson medaljerades. Årsmötet beslutade vidare bl.a.
att gå ur Sydsveriges DX-Förbund. Nils G Andersson avslutade det hela med att hålla ett anförande
om moderna hjälpmedel.
Den 27:e mars hölls ett klubbmöte där vissa priser i SM och landskampen delades ut. Vidare var det
DX-prat och frågetävling. En annan DX-klubb i staden var också inbjuden till detta möte.
Gondolen, en restaurang, kom att hysa ett klubbmöte den 26:e maj, och två dagar senare
arrangerades en tävling "Bättre rapporter" över HCJB, vilken vanns av Birger Lägersjö.
Under sommaren var det ett brasilianskt fotbollsbesök i Malmö, och de för DX-are intressanta
kommentatorerna blev intervjuade av Kjell Ekholm. Ett scoop till glädje för klubben.
Den 25:e september 1960 är ett historiskt datum. MKVK hade nämligen då sitt första möte i egen
lokal, i källarlokalen på Bodekullsgatan 46 (”strax före 48 B”) denna lokal skulle bli högborgen för
några mycket fina år i klubbens historia. Vidare under hösten avgjordes tävlingen om design av
klubbnålen. Herbert Andersson vann den, och priset för nålen blev 3,25 kr.
Från december och ett antal månader framöver framställdes MDX-aren i två upplagor, varav en på
flygpostpapper, avsedd för medlemmar i utlandet.
Slutsegrare i detta års QSL-post-cup blev Jan Edh, följd av Paul Eklundh och Sune Härkönen. En
popstationstävling företogs också där de mest rapporterad stationerna var l) Radio Prag och HCJB
och 3) Israels Radio. Vinnare blev Börje Gustavsson.
1961
Det första som skedde under året var årsmötet. Det ägde, för första gången, rum i klubblokalen och
30-35 personer närvor. Ny i styrelsen blev G Hansson. "Jimmy" Cronsäter avsade dock sig sitt
uppdrag i maj, och vid ett möte den 7:e maj valdes Bengt Jonasson till ny ordförande. Sven Roslund
lämnade också styrelsen och Göran Svensson tog hans plats. Klubbmötet valde även Kenneth Nilsson
som ledamot, men när styrelsen konstituerade sig den 25:e juni fick herr Nilsson stå tillbaka, och fick
i stället en suppleantpost! Ingen av de av årsmötet valda suppleanterna hade dock avsagt sig sitt
uppdrag.
Den l:a till den 5:e juli var det så dags för ett stort evenemang arrangerat av MKVK; ett internationellt
DX- meeting. Huvudlokal för det hela var Ribersborgsskolan, då stadens största skola. Meetinget
hade ca 75 deltagare från Sverige, övriga Norden, Storbritannien och Polen. Kjell Ekholm stod för
programmet, och ur det kan nämnas besök på Radio Mercur, Sveriges Radio och Danmarks Radio i
Köpenhamn, Malmö by night och utmärkta konditioner. Polskie Radio hade en representant på plats,
Jan Wolski. Icke DX-anknutna aktiviteter fanns också på programmet; ett studiebesök på Sydsvenska
Dagbladet Snällposten, ett på Zoo i Köpenhamn och en tur på Malmös kanaler med Rundan. En DXturnering avhölls också, vunnen av Thorbjörn Odsjö, Björn Fjaestad och Jan Tuner.
Augustinumret av Malmö-DX-aren blev unikt. Det var det första numret tryckt i offset. Tidigare hade
man spritduplicerat. Ett klubbmöte gick av stapeln den 27:e augusti, startande höstens aktiviteter,
och vid det visades det film från olika länder, hölls det en tävling, skedde umgänge och förbereddes
en studiecirkel. Därefter startade måndagsträffarna med öppet hus i klubblokalen bjudande på DXsnack och fika, och ofta mer. vid ett klubbmöte den l:e oktober medaljerades Sven-Erik Larsson.
Den 28:e september inleddes en serie med specialprogram över internationella stationer, en serie på
nio program. Först ut var Polskie Radio. Därefter följde den 29:e oktober Radio Prag, den 28:e
november HCJB, den 29:e december Radio Roma, den 22:e februari 1962 Radio Nederland, den 18:e
mars Radio Australia, den l:e april Grönlands Radio (Hi! Ett vällyckatkat aprilskämt!), den 27:e april
Israels Radio, den 28:e Radio Canada och den 28:e juni Polskie Radio ånyo. Samarbetet med de stora
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stationerna var gott, och den 5:e november (1961) hölls ett möte med Sonja Persson från HCJB på
Ungdomens Hus.
Mer skedde under hösten; en studiecirkel inleddes den 5:e oktober om radioteknik, rapportskrivning,
språk, stations identifiering, QSL-samling etc. varje torsdag. Samma vecka inleddes också en
hobbyutställning i Malmö på Ungdomens Hus och på fritidsgårdar. MKVK deltog, givetvis om DX-ing.
Klubbmöten hölls den 19:e november och den 18:e december hölls en julfest.
En kortvågstävling, arrangerad av Mauritz Lundqvist, avhölls på hösten och Andre Thomasson vann.
1961 startade en MKVK-avdelning i Storbritannien under Gerald Traynor. Ett långvarigt samarbete
med tidningen Arbetet inleddes i det att MKVK regelbundet under ett antal år kom att ha en DXspalt.
QSL-post-cupen fick 1961 följande resultat: 1) Sune Härkönen, 2) Paul Eklundh och 3) Jan Pettersson.
Popstationstävlingen detta år var en tipstävling med utslagsfråga. Vann gjorde Sören Svensson och
mest rapporterade stationen var inte helt oväntat HCJB.
1962
De kontinuerliga måndagsträffarna återupptogs efter ett kort juluppehåll. ytterligare ett stort
tävlingsarrangemang avhölls den 27:e till den 30:e januari, nämligen MKVK:s stora kortvågstävling.
vinnare blev Andre Thomasson, följd av Lars Olof Larsson och Olle Bjurström.
Årsmötet detta år avhölls på Ungdomens Hus, dit ett 20-tal medlemmar hittade. Nya i styrelsen blev
Ivar Sendéus och Christer Neleryd. 1962 års styrelse är unik i det att man inte formellt konstituerade
sig. Det var bara ordföranden Bengt Jonasson som hade en titel i styrelsen, om vi benämner de övriga
fem "ledamöter".
Klubbmöten avhölls den l:a och den 27:e april. En studiecirkel med tre träffar inleddes den 7: e maj.
Ledare var Ivar Sendéus. Sista måndagsträffen för säsongen gick av stapeln den 28:e maj och
klubbmötet redan den 21:e maj.
1962 arrangerades också ett stort evenemang på sommaren. Den 28:e juni till den l:a juli var det dags
för Träffpunkt Skåne, med DX-parlamentet. Kvällen innan allt började ankom deltagare och ett
specialprogram för Radio Syd som sedan sändes från MKVK Night Club förbereddes. På fredagen
besöktes Radio Syd på sin båt, polishuset och Köpenhamn, där Tuborg ärades med en visit. Under
gamman bildades så Tuborg DX-Club den 28:e juni 1962. Det gick senare vilt till och under kvällen i
Köpenhamn blev en finsk DX-are biten aven strippa i armen . På lördagen besöktes Hörby, man åt
lunch på Bialitt och spettkaksbageriet i Billinge besöktes. På kvällen inleddes parlamentet och
landskampspokalen överlämnades, med champagne, till vinnarna. Prisutdelning skedde också för
SM:s etapp I, program från Polen och Amman avlyssnades, Arne Skoog berättade historier, film
visades, vimplar tryckta för evenemanget auktionerades ut, tårta åts i kapp med händerna på ryggen
och stationsrepresentanterna Rita Sidorownin (Polskie Radio) och Hans Weber (Radie Prag) talade
om sina stationer. Söndagen blev mattare med avslutning av parlamentet och ett anförande av
Ronald Green om SBC. Arrangemanget hade 150 deltagare och arrangerades i samarbete med DXClub Lundensis. Nattaktiviteterna ägde rum på Vårboskolan i Arlöv.
Under sommaren presenterades nya diplom för medlemmarna. Diplom var under denna tid ett
populärt inslag i klubbservicen. Verksamheten började igen den 3:e september med en måndagsträff.
Ett styrelsemöte beslutade den 10:e september att Unifriends skulle få hyra klubblokalen för 4 kr per
kväll. Man hoppades också på samarbete med denna förening, dominerad av kvinnor, i form av en
hobbyafton. Mer samarbete: den 28:e september avhölls ett möte med en annan klubb i staden:
Goodwill DX-Club. Denna klubb bildades 1959 och hade 1962 35 medlemmar. Deras bulletin "Calling
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all DX-ers" utkom 11 ggr per år och drivande i klubben var Tomas Olsson, Roger Gantoft och Kent
Bengtsson. Göran Svensson, MKVK, stod för programmet denna kväll. En vandringspokal instiftades
och en tävling hölls mellan de två klubbarna, varvid MKVK knappt fick den (hittills…) enda
inteckningen.
Den 22:e oktober var MKVK i TV, i programmet Måndagsposten.
Inslaget varade 4-5 minuter och var filmat i klubblokalen. Kjell Ekholm presenterade vår hobby i korta
ordalag, Roger Gantoft berättade varför han börjat DX-a, Sten Gulich hur hobbyn lett till hans
dåvarande yrke, Göran Svensson visade några souvenirer som DX-are kan få och till sist berättade
Tomas Olsson vad för glädje man kan ha av att vara DX-are. Programledare var Bosse Billtén.
Den 25:e oktober kom så mötet med Unifriends till stånd. Man dansade på HSB-salen på
Föreningsgatan 54. Ett annat evenemang på hösten var en resa till Köpenhamn där MKVK:are
sammanträffade med danska DX-are.
Den 25:e november avhölls ett klubbmöte där bilder och film från Träffpunkt Skåne visades.
Säsongen avslutades med en julkulkväll i klubblokalen.
Några veckor under 1962 sände Kjell Ekholm från Radio Syd. Den nya lagstiftningen satte dock stopp
för verksamheten.
QSL-post-cupen detta år slutade så här: 1) Richard E Wood, 2) Lennart Alarik och 3) Paul Eklundh.
1963
Redan den 7:e januari inleddes säsongen med en måndagsträff, och den 27:e januari var det dags för
årsmöte i klubblokalen. Denna var till bristningsgränsen fylld, och bland deltagarna märktes en
delegation från Dansk Kortbölgeklub. Det avgående paret Hederfors medaljerades och ny i styrelsen
blev Christer Bjernler.
En intressant fråga stod på dagordningen för styrelsen den 27:e januari. En medlem hade föreslagit
att Harald Holst, Åseda, skulle uteslutas ur klubben p.g.a. politiska åsikter han framfört i organet.
Styrelsen tog dock inte beslut enligt förslaget.
Den 11:e februari besökte DX-Alliansens ordförande Bengt Dalhammar måndagsträffen. En vecka
senare inleddes en kurs i spanska under ledning av Göran Svensson. Klubbmöten gick av stapeln den
5:e mars och den 7:e april. Två lyssnarnätter hade man i Bedinge, den 11:e maj och den 15:e juni.
Att lyssna till radioamatörer var mycket vanligt och populärt under denna tid, och en stående spalt
fanns i klubborganet i detta ämne. I maj 1963 bildades en Ham-sektion i MKVK och den 25:e till den
26:e avhölls MKVK Ham SM Contest.
Den 24:e juni beslutade styrelser. enhälligt att gå ur DX-Alliansen med anledning av den partiskhet
som kommit i dagen den senaste tiden, som protokollet uttrycker detta var kulmen på ett bråk med
DX-Alliansen, vilket vi här närmare inte beskriver. Styrelsen uttalade följande l) Utträde ur DXA
fr.o.m. l:e juli 1963, 2) utrymmet i MDX-aren ägnas fr.o.m. september helt DX-ing, utan inblandning
av DX-politik eller dylikt. Om "sjuka punkter" uppstår inom DX-världen, kommer vi inte att behandla
dessa, då våra avsikter med det helt kan missförstås - mer eller mindre medvetet. 3) Ev. angrepp på
MKVK kommer inte att besvaras och behandlas ej så långt detta är möjligt, i varje fall inte i MDXaren, samt 4) vi kommer nu att inrikta hela vår arbetskraft för DX-ingen, ytterligare förbättra vår
klubb, organ och service jämte övrigt av intresse för våra medlemmar. Detta var MKVK:s nya linje.
Man menade vidare att återinträde i DXA inte kunde bli aktuellt förrän DXA börjat arbeta effektivt för
sina grundidéer under sakkunnig ledning och att allt onödigt bråk mellan klubbarna försvunnit.
Den 7:e juli avreste 23 medlemmar, inkl. några damer, från Malmö för MKVK:s resa, bl.a. till Prag.
Deltagare från Finland fanns också med. På väg ner genom Europa umgicks man en kväll i Berlin med
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Torsten, Jan och Birgit från Radio DDR, och man övernattade i staden på Hotell Sofia. I Prag den 8:e
togs man emot av Radio Prags Hasse, Olga och Mirka. Under tre dagar i Prag hade man trevligt,
besökte Radio Prag, en monitorstation och såg andra sevärdheter. Den 11:e åkte man till
rekreationsorten Poprad i Tatrabergen, där det bjöds på fantastiska naturupplevelser. Man bodde på
Hotell Partysan. En vecka senare åkte man tillbaka till Prag, där Hasse och Ruth väntade med ett
intensivt, men lyckat program för vistelsen. I Prag bodde man på studenthem, och så småningom gick
resan vidare hemåt, med uppehåll i Berlin där man ånyo omhändertogs mycket väl av
representanterna för Radio DDR. Den 20:e juli var man nöjda åter i Skåne.
Höstsäsongen inleddes med en lyssnarträff i Höllviken den 18:e augusti och en måndagsträff den
19:e.
1963 var ett jubileumsår. MKVK fyllde 15 år, men började inte köra moped. Jubileumsfestligheterna
avhölls på Ungdomens Hus den 17:e november kl 19.00 - 24.00. Priset för att deltaga var 7,50 kr.
Festkommittén bestod av Bengt Jonasson, Carl-Eric Erlandsson, Göran Svensson och Kjell Ekholm.
Inför festligheterna fanns en kort historik i oktobernumret av organet. Närmre 50 personer tog sig till
festlokalen. Tal hölls, bl.a. av Radio Syds Britt Wadner och om de tidigaste åren av Bror Otto
Svenburg. Även Åke Johansson och Sven Roslund medverkade. Efter maten avhölls några tävlingar,
och priser delades ut. Bl.a. överlämnades en jubileumsgåva till klubben från "Dalaredaktionen" i form
av en dalahäst, vilken fortfarande pryder klubblokalen. Ytterligare ett trevligt arrangemang ägde rum
före årsskiftet, nämligen en julfest den 30:e december.
QSL-post-cupen vanns detta år av Göran Svensson, följd av Ewald Strandberg och Barrie Wildblood.
1964
Måndagsträffarna fortsatte under våren, och startade efter juluppehållet den 13: e januari. I slutet av
samma månad, den 26:e, var det årsmöte i klubblokalen. Nya i styrelsen blev Bengt Andreasson, Ulf
Lagerström och Jan Rasmusson. För den sistnämndes del var det fråga om en come-back. Till
huvudredaktör efter den avgångne och avtackade Kjell Ekholm som blev PR-man, valdes Carl-Eric
Erlandsson.
MKVK var inte en problemfri klubb. I en konfidentiell rapport till revisorer och styrelsemedlemmar
den 31:e mars beskrev kassören Göran Svensson de ekonomiska problem som klubben brottades
med. Han förutsåg verkliga problem i april eller maj samma år. Kassören beklagade att årsmötena
inte valt att höja medlemsavgiften de senaste åren, vilket egentligen varit nödvändigt. Klubben red
dock ut problemen, bl.a. vissa fordringar inflöt.
Lorensborgs fritidsgård bevistades av ett klubbmöte den 26:e april kl 14.00, vid vilket ett
Algerietföredrag och tävlingar hölls och diskussioner fördes. Celebert besök fick man i klubblokalen
den 4:e maj av Rune Storm från Radio Berlin International. Den 11:e maj, vid en sedvanlig
måndagsträff, visades färgbilder från Grekland. Säsongens sista måndagsträff avhölls den 15:e juni.
Klubbmöten ägde mer sällan rum numera. Måndagsträffarna återupptogs den 24:e augusti.
En lyssnarklubb till Radio Syd fanns: Club Radio Syd, och den var löst knuten till MKVK i det att den
fick publicitet i MDX-aren och att Kjell Ekholm var mannen bakom det hela.
Den 5:e november var nästa historiska datum. vid ett styrelsemöte beslutade man att gå med i det
nybildade Sveriges DX-Riksklubb, med röstsiffrorna 4 - l. Bengt Jonasson blev ordförande i denna
klubb, och Göran Svensson blev ledamot i styrelsen. Därmed blev nr 9/1964 det sista numret av
MDX-aren på ca 2 år. I stället blev DX-aren bl.a. MKVK:s organ. DX-aren var samtidigt organ för de
övriga ingående klubbarna. DX-aren var vid en första anblick förvillande lik den forna MDX-aren, men
det klubbrelaterade och lokala materialet blev mindre omfattande. Formellt var DX-aren en
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sammanslagning av de tre tidskrifterna Malmö-DX-aren, Gute-DX-aren och Substancial. Till det andra
numret tillkom Burträskosten och SuDoX. Huvudredaktör för de sju klubbarnas tidskrift var Carl-Eric
Erlandsson. Man kan tycka att detta skulle ha varit positivt i det att det skulle finnas mer utrymme för
lokal verksamhet. Dock präglades året av viss stagnation för klubben.
Säsongens sista måndagsträff, den 14:e december var också en julfest. Ett problem var att träffarna
inte längre var livligt frekventerade.
1964 vann MKVK klubbtävlingen i SM för tredje året i följd, enligt notis i Malmö-DX-aren.
De tre högst placerade i QSL-cupen 1964 var Gert Nilsson, Barrie Wildblood och Johan Berglund.
1965
Året inleddes med att man i DX-aren realiserade MKVK-brevpapper, rapportformulär, klubbnål m.m.
Trevligare var att landskampspokalen för Sverige - Finland för evigt kom att stanna i Malmö genom
resultatet i den sista deltävlingen. De som säkrade detta var de ypperliga DX-arna Jan-Erik Rääf,
Gösta Larsson och Bengt Gustavsson.
Årsmötet avhölls i klubblokalen den 28:e februari. Ny i styrelsen blev Ronnie Nilsson. De avgångna
redaktörerna från Malmö-DX-aren Börge Eriksson, Lennart Hane, Kurt Zadina och Stieg-Olof Cronlöf
uppmärksammades med förtjänsttecken.
På parlamentet under sommaren beslutades att Sveriges DX-Riksklubb och Sveriges DX-Förbund
skulle gå ihop från årsskiftet 1965-66. DX-aren och Eter-Aktuellt skulle därmed också gå ihop och bli
DX-Aktuellt. Så löd beslutet som det refererades, men tidningen fick i stället namnet Eter-Aktuellt,
vilket redan var inarbetat, och är det i ännu högre grad idag. Eftersom både Sveriges DX-Riksklubb
med DX-aren och Sveriges DX-Förbund med Eter-Aktuellt gick med icke oföraktligt underskott,
beslutade man vidare att man fram till årsskiftet enbart skulle utge Eter-Altuellt. Nr 6/1965 blev det
sista numret av DX-aren, och därmed stod MKVK i högre grad utan (eget) organ. DX-Alliansen kom
dock att finnas kvar i ograverat skick tills vidare. Nu är detta inte unionernas historia, utan MKVK: s,
men eftersom dessa fusioner fick de konsekvenser de fick för MKVK, måste de beröras. DX-aren hade
när den lades ner ca 900 prenumeranter.
Som tecken på stagnation kan vidare nämnas att ett styrelsemöte den 19:e mars beslutade att låta
eftersända klubbens post till ordföranden, i stället för till facket, samt att sälja klubbens häftapparat.
Ett lyckat DX-meeting avhölls i Björnstorp vid Dalby i en scoutstuga den l:a till den 8:e augusti.
Måndagsträffarna återupptogs den 30:e augusti.
Den 15:e november beslutade styrelsen så att ansluta sig till det nya Sveriges DX-Förbundet.
Säsongen avslutades med en julfest den 13:e december.
1966
Den 16:e januari var det dags för årsmöte i en klubb som de senaste åren förändrats en hel del. Nya i
styrelsen blev Christer Neleryd, Sven Jacobsson och Staffan Rosenkvist. Den förstnämnde gjorde
come-back.
Dagen efter återupptogs måndagsträffarna. Nytt var att dessa nu bara arrangerades den l:a och 3:e
måndagen i varje månad. Intressantare var att man beslutade att åter utge MDX-aren, nu som
tipsbulletin. Första numret utkom redan i januari. Prenumerationspriset fastställdes till 5 kr/halvår,
för att den 20:e februari ändras vid ett styrelsemöte till 7 kr/år. Bulletinen skulle tryckas och utges vid
klubbmöten. Den 20:e mars beslutade styrelsen så att alla medlemmar skulle få den. Bulletinen var
tänkt att utkomma var 14: e dag, men p.g.a. bidragsbrist lades Malmö-DX-aren tragiskt nog ner igen
efter sex nummer.
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Annat intressant under våren var en "affär", angående en privat debitering på klubbens konto. "Fallet
Bardeman" var en het potatis.
Klubblokalbyte var det dags för efter många år på Bodekullssgatan 46. Den 20:e mars beslutade
styrelsen att man skulle disponera Unifriends lokal på Slöjdgatan 7 A fr.o.m. den 27:e februari (!).
1967
Redan den 2:a januari var det dags för årsmöte, det första i den nya lokalen på Slöjdgatan. "Ny" i
styrelsen blev Jan Rasmussson. Man beslutade att anhålla om att få arrangera SM/NM och
landskamp 1968, i samband med jubileet. Kritik framfördes vid mötet och man ansåg att klubben
borde ge ett livstecken ifrån sig om sina planer i form av en stencil.
Historiskt unikt är att årsmötet detta år är det enda protokollförda mötet. Klubbverksamheten var
ringa. Dock förberedde man SM/NM 1968.
1968
Om 1967 var ett år man var längst nere i en vågdal var 1968 ett år det gick uppåt. Fortfarande hade
man en spalt i tidningen Arbetet med Bengt Jonasson. För spalten i Eter-Aktuellt var Sten Lundberg
redaktör och för spalten i Alliansnytt var Christer Neleryd redaktör. Genom dessa kanaler försökte
klubben göra sig mer bekant och värva medlemmar.
Årsmötet gick av stapeln i klubblokalen på Slöjdgatan den 14:e januari. Ny i styrelsen blev Sten
Lundberg och come-back gjorde Christer Neleryd. Vid årsmötet framfördes ånyo önskemål om en
klubbtidning.
Den 22:a till den 24:e mars var det dags för det andra Svenska Mästerskapet i MKVK: s regi.
Arrangemanget var stort; ett kombinerat SM/NM med landskamp. För första gången var stationer
från 60-metersbandet med. 225 (vissa uppgifter säger 165) tävlande fullföljde till
kommittémedlemmarna Sten Lundbergs, Bengt Jonassons, Jan Rasmussons och Ronnie Nilssons
glädje.
Resultat i landskampen: 1) Erik Gagneus, 2) Venö Virtanen och 3) Göran Eriksson, samt i SM: l) Bert
Hellman, 2) Göran Eriksson och 3) Nils IngeIström.
Detta märkesår kom aktiviteterna igång ånyo. I september hade man ett klubbmöte med temat
Venezuela. Oktobermötet hade samma karaktär men på programmet stod i stället en Afrikafilm,
antennsnack och en AR88D-visning. Dessa möten upplevdes så positiva att klubbmöten var 14:e dag
blev en realitet igen. Klubben hade vidare i oktober besök av en representant från Radio Japan,
Tokue Aibe, och medlemskort trycktes upp. Styrelsen planerade en utställning, studiebesök vid
Malmös TV-station och Danmarks Radio.
Jubileumsmiddagen hölls på Hotell S:t Jörgen den 15:e november. Det blev billigare att stanna på
landbacken som styrelsen uttryckte det. Priset per kuvert var 22,50 kronor. Inbjudan skickades till
medlemmar, f d medlemmar och klubbarna i Skurup och Halmstad. Meny: förrätt: Crêpe med
dillstuvade räkor, varmrätt: kalvfilé med choronsås och kronärtskockshjärtan samt kaffe. Drycker
bekostades av var och en. Kjell Ekholm kåserade, och han uppvaktade också, i likhet med Halmstads
Kortvågsklubb, klubben.
Intressant är att styrelsen den 9:e september beslutat att jubileumsskriften skulle behandlas av en
kommitté, som styrelsen skulle utse. Vidare beslöt man den 23:e att försöka få Bengt Andreasson att
skriva ett manus. Kostnadsramen var 100 kronor.
Kjell Ekholm instiftade under året ett vandringspris. och styrelsen föreslog att detta skulle användas
till ett återupptagande av QSL-cupen. Så blev det delvis också, men statuterna var väldigt olika år
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från år. Slutligen erövrade Jan Rasmusson 1981 det. Bröderna Lennart och Yngve Rylander och Roger
Thörnberg hade också inteckningar.
I slutet av året lät man reparera stencilapparaten och tog bestämmelser för A-, B- och C-diplomen.
Antalet medlemmar ökade 1968.
1969
Årsmötet hölls den 19:e januari i klubblokalen på Slöjdgatan. Ny i styrelsen blev Roland Fransson.
Redan den 2:a december året innan hade man beslutat att säga upp lokalen fr.o.m. den 28:e februari
och på styrelsemötet den 30:e januari beslutade man att flytta in i en ny lokal, på Skabersjögatan 6.
Denna städades den 15:e februari, och den 24:e var det invigning, till vilken alla medlemmar kallades.
I maj beslutade man att sälja klubbens alla inventarier för 5000 kronor.
Bland aktiviteterna under året märktes ett klubbmöte den 14:e april med film och temat Argentina. N
G Andersson, aktiv under tidigare epoker, höll i programmet, en Senegalafton under våren. Under
hösten företogs ett besök i Köpenhamn hos danska DX-vänner och på Danmarks Radio. Den 18:e
november hade man Ecuadorafton med Sonja Persson från HCJB. Möten avhölls ånyo varje måndag
under hösten och medlemsantalet steg.
Under sommaren gick DX-Alliansen och Sveriges DX-Förbund ihop, och blev Riksförbundet DXAlliansen, vilket sedermera bytt namn till Sveriges DX-Förbund, i vilket MKVK kom att vara medlem.
Detta var naturligt eftersom man var medlem i båda unionerna före fusionen.
1970
Årsmöte avhölls den 11:e januari och man beslutade då att säga upp klubblokalen omedelbart, och i
stället hysa in sig hos Yngve Rylander. Årsmötet avslog en motion från Jan Rasmusson om att
avskaffa revisionen.
Efter några år av stigande aktivitet fick man 1970 ordentlig snurr på verksamheten. Man höll
medlemsmöte varje vecka, till en början i klubblokalen på Skabersjögatan 6, men fr.o.m. den 23:e
mars i ett rum i Yngve Rylanders lägenhet på Ystadgatan 36. Hyran för detta rum var 70 kronor. Om
detta gällde per vecka, månad, kvartal eller år står ej att utläsa ur skrifterna. Mötena hade man på
måndagar kl 19.00. Under våren var rikskontaktmannen Björn Fransson från RDXA på besök på ett
möte.
Den 16:e till den 18:e maj begav man sig på lyssnarläger i Richard Niclassons föräldrars stuga utanför
Höör. Efter lägret tog man sommarledigt, men man låg inte på latsidan för det.
Den 1:a augusti tog man beslut att starta en spanskkurs till hösten, och dessutom fick Yngve Rylander
100 kronor för att försöka starta en bulletin. Dessa skulle redovisas inom två månader, oavsett om
försöket lyckades eller inte. Försöket lyckades och Malmö-DX-aren återuppstod som en tipsbulletin
med nr 1 utkommande den 23:e september 1970. Den skulle komma ut varannan vecka fram till
årsskiftet 1973-74. De som i första hand drog igång bullen var Yngve Rylander och Rickard Johansson
(nu Kirkevall) med hjälp av andra aktiva medlemmar. Den stora tonvikten på bullen genom de 82
numren kom att ligga på tips och QSL-anmälningar. Ett och annat reportage från t ex DX-parlament
eller läger förekom, men oftast var det "bara" tips och QSL. Man hade inte ambitionen att publicera
en massa artiklar.
I november beslöt man att hälften av mötena (som då bara hölls var 14:e dag) skulle ägnas åt teknik.
Eftersom man inköpt en massa litteratur under oktober månad (bl.a. DX-boken, How to listen to the
world, Shortwave voices of the world, LA-listan och ARRL antenna handbook) beslöt man att
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införskaffa en bokhylla eller ett skåp för max 500 kronor. Det gjordes, och det blev den bokhylla som
än idag pryder klutblokalen.
Styrelsen ville att medlemsavgiften skulle höjas till 15 kronor inkl bulletinen, och vissa
stadgeändringar föreslog man årsmötet som skulle hållas i januari
1971
Vid årsmötet den 17:e januari blev styrelsen ograverad, med undantaget att Yngve Rylander tog
Roland Franssons plats som vice ordförande. Vidare beslöt man om de föreslagna stadgeändringarna,
och att medlemsavgiften skulle vara 10 kronor inkl bulletin. Sverker Ahlström valdes till redaktör för
spalten i Arbetet medan man konstaterade att MKVK: s spalt i Eter-Aktuellt inte längre existerade. De
månatliga teknikmötena fick Lennart Rylander som vald ledare, medan Yngve Rylander blev ledare
för en DX-kurs.
I januari flyttade Yngve Rylander till Kantatgatan 30, och MKVK flyttade troget med. Även här hyrde
man ett rum. Postadressen behöll man dock som vanligt: Fack 7023, 200 42 MALMÖ.
Den 30:e maj beslutade man sig för att åta sig att distribuera Riksförbundet DX-Alliansens tidskrift
Eter-Aktuellt, vilket kanske verkar märkligt mot bakgrund av att man ofta riktade mycket skarp kritik
mot Alliansen och Eter-Aktuellt. För detta skulle klubben få 40 kronor per nummer. Man beslutade
sig också för att vid DX-parlamentet ansöka om att få anordna SM och EM (!) 1973.
Lennart Rylander ( ! ?) flyttade den 30:e juni och därmed skulle MKVK, enligt MDX-aren nr 21, få en
ny klubblokal på Ängelholmsgatan 5. Så blev dock aldrig fallet utan man stannade hos Yngve
Rylander. På styrelsemötet den 30:e augusti meddelade Yngve så att klubben allt nu fick ta sitt pick
och pack och packa sig iväg. Han hade själv gjort sonderingar om ny lokal, men mötet godkände inget
av de förslag han framställde. Till nästa möte skulle det dock vara löst.
Man beslutade också att ha ett lyssnarläger i Maglasäte den 17:e till den 19:e september, som kom
att avhållas på, som det verkar på berättelsen i MDX-aren, traditionellt MKVK-sätt d.v.s. mat, öl, lek,
stim och en massa DX-ing.
Den 25:e september godkände man en ny klubblokal och tog beslut om att hyra den. Den låg i
korsningen Pilåkersvägen/Johnn Ericssons väg, och hyran var 150 kronor/månad + värme. Dock hade
man problem att komma över nycklarna till lokalen och man kunde inte inspektera den förrän den
17:e oktober. Man fann då att "det elektriska" inte var enligt normerna i denna källarlokal, och
underrättade värden om detta. Väggarna var ej heller till belåtenhet, utan man anslog 200 kronor till
färg att "klina" på dessa. Efter denna uppiffning ansågs lokalen värdig MKVK och togs i bruk.
Den 12:e december beslutades om ett lyssnarläger som skulle hållas den 6:e till den 9:e januari 1972.
Det kostade 10 kronor att deltaga, utan mat. Vidare godkände man Lennart Rylanders förslag till
regler för Kjell Ekholms vandringspris. Tävlingen skulle främja den lokala verksamheten och poäng
fick man för QSL från stationer som meddelades på klubbmötena. Mer om denna tävling står att läsa
under rubriken "1968".
1972
Vid årsmötet den 23:e januari hände det renarkabla att Ronnie Nilsson efter 6 år på
ordförandeposten blev ersatt av Yngve Rylander. Sverker Ahlström gick in på poste som vice
ordförande. I övrigt var det ograverat.
Den 23:e januari beslöt sig styrelse för att åtaga sig att arrangera SM 1973, och en kommitté för
ändamålet bildades. Dock fick man inte RDXA:s godkännande förrän i maj månad.
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Innan dess hölls lyssnarlägret i Magasäte. Även 4 medlemmar från Klagstorps DX-Klubb medverkade.
MKVK hade ett gott förhållande till denna nu avsomnade grannklubb.
Man deltog under året i Syd-kampen, en QSL-klubbtävling av ungefär samma modell som dagens DXAIlsvenska. Arrangörer var Radioklubben KMB i Åstorp.
Nr 40 (felnumrerat som det andra "nr 39") den 22:e mars, skulle ha varit det nummer där Roland
Fransson tog över huvudredaktörskapet för MDX-aren. Han var då klar med lumpen på S2 i Karlsborg.
Så skedde även, men det dröjde inte länge förrän Yngve Rylander och Rickard Johansson var tillbaka
vid sidan om Richard, och så fortsatte det till årsskiftet 1973-74. Av och till är även Lennart Rylander
med och skriver. Man hade under sommaren bl.a. en debatt om QSL-spaltens vara eller icke vara.
Mellan nummer 50 och 51 dröjde det två månader (den 9: e augusti till den 11: e oktober), och till
52: an ytterligare en månad (den 8:e november). Denna höst präglas av låg aktivitet, dålig ekonomi
och klubblokalproblem. Vanliga problem. Den 23:e september diskuterade man klubbens ekonomi,
och man beslöt att göra en kalkyl till årets slut. MDX-aren vågade man inte garantera en fortsatt
utgivning av efter årsskiftet. Man jagade ny klubblokal men behöll tills vidare den på
Pilåkersvägen/John Ericssons väg. Detta problem löste sig och den 12:e oktober beslöt man att hyra
en lokal på Eriksfältsgatan 65 A fr.o.m. den l:a mars 1973 för 50 kronor i månaden. Trodde man.
Redan den 21:a samma månad kunde Ronnie Nilsson meddela att denna lokal inte längre var aktuell
men att en annan var på gång.
1973
Aret börjar med att man i MDX-aren nr 57 den 3:e januari skriver att Ronnie Nilsson fixat en ny lokal
på Mellanheden, närmare bestämt på Bellevuevägen 27. Dit flyttade man den 14:e februari och
första klubbmötet avhölls därstädes den 19:e februari.
Innan dess hade man bl.a. hunnit ha årsmöte den 14:e januari. Förändring i styrelsen var att Roland
Fransson gick in som vice ordförande i stället för Sverker Ahlström. Man beslutade också att hålla en
jubileumsfest i november, men någon sådan finns inte dokumenterad. Vidare beslöt man att MDXaren skulle fortleva. Man diskuterade också om man skulle göra en resa till Bremen den 28:e april till
den l:a maj, men redan den 5:e februari kom man underfund med att Bremenalternativet var för
dyrt. Ronnie Nilsson utsågs till att anordna en annan DX-resa söderut.
SM/NM gick av stapeln den 6:e till den 8:e mars. Till NM var 144 anmälda varav 81 fullföljde och till
SM var 139 anmälda varav 76 fullföljde. Resultaten av tävlingen publicerades inte förrän den 10:e
oktober i nummer 77 av MDX-aren, så man hade problem med att få resultaten sammanställda.
Tävlingen var tydligen lyckad, men arrangörerna hade antennproblem. Resultatet i NM: l) Tore B Vik,
2) Alf Bäckström och 3) Olle Alm, samt i SM: l) Anders Arestam, 2) Anders Björkerling och 3) Alf
Bäckström.
Våren i övrigt var lugn med klubbmöten som vanligt och två läger i Dagstorp den l6:e till den 18:e
mars och den 11:e till den 13:e maj. I början av juni avhölls DX-parlament i Lindesberg, och Bo
Kullmar, MKVK:are, valdes till andre generalsekreterare.
Under februari anordnades ett Skånemöte i Rydsgård av Skivvarps Radiosällskap. MKVK erbjöd sig då
att hålla i en gemensam tipsbulletin. De närvarande klubbarna var positiva, och efter att ha vilat på
saken under våren körde man igång den 7:e augusti med nummer 72 av MDX-aren. Den gick ut som
försöksbulle till alla klubbmedlemmar i Skåne. Yngve Rylander stod för samarbetet.
Redan nu började dock lusten att avta. Efter ett par nummer stod det klart att det endast var MKVK
och Skivarps Radiosällskap som var intresserade av ett samarbete och till nummer 75 den 17:e.
september anges MDX-aren som organ för MKVK och Skivarps Radiosällskap.
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Den 28:e till den 30:e september hölls ett läger i Dagstorp. Ett vanligt läger. Och ett till hölls i Höörs
omgivning den 23:e till den 25:e november. Den 10:e december hölls ett klubbmöte till vilket
Skivarps Radiosällskap välkomnades.
I november beslöt man sig för att arrangera DX-parlamentet 1974, och detta verkar ha tagit det
mesta av klubbens krafter ett tag framöver. Efter nummer 82 lades MDX-aren i sin tipsinkarnation
ner vid årsskiftet 1973/74. Det rådde brist på intresse helt enkelt. En sannerligen tråkig punkt på året.
Enligt vissa uppgifter fungerade Skivarps Radiosällskaps SSTB ett kort tag som MKVK:s medlemsblad
efter att MDX-aren lades ner. Det är dock högst tveksamt om man kan betrakta det på det viset, bl.a.
fick man som MKVK-medlem betala extra för att erhålla SSTB. SSTB lades ned i januari 1984, och en
av verkligt drivande då, Dan Olsson, fångades upp av MKVK:s organ.
1974
Året inleddes med ett årsmöte den 14:e januari där mycket skedde. Man gjorde en stadgeändring
som innebar att vice sekreteraren avskaffades. Styrelsen avgick mangrant, så när som på kassören
Sten Lundberg. Resterande Yngve Rylander, Roland Fransson och Richard Johansson hade varit
inblandade i tidningen och hade nu tröttnat ordentligt. Samtliga dessa avgick och de ersattes av
ordförande Bo Kullmar, vice ordförande Royne Larsson och sekreterare Kim Gustafsson. Vice
sekreteraren Lennart Rylander försvann ej helt, utan retirerade till en post som revisorssuppleant.
Den 12:e februari hade man besök i klubblokalen av Sonja Persson från HCJB, som var på rundresa i
Sverige. Resten av årets aktiviteter ägnades åt att arrangera DX-parlamentet.
DX-parlamentet ägde rum den 14:e till den 6:e juni. Invigningen skedde på Rådhuset med
fortsättning på Hotell Tunneln. Förhandlingarna ägde rum på S:t Petriskolan. Bo Kullmar var den som
organiserade det mesta tillsammans med Bengt Jonasson. Nämnas kan att Lennart Rylander som
skulle ha tagit hand om de utländska gästerna insjuknade i influensa, så de fick klara sig själva! Efter
parlamentet tycks luften helt ha gått ur klubbaktiviteterna. Fler anteckningar finns inte för året.
1975
Man höll ett första årsmöte den 13:e januari, men uppslutningen var så dålig, att man fick utlysa ett
extra möte till den 23:e februari. Man ändrade då stadgarna så att styrelsen bara kom att bestå av
tre personer, och så är det än idag. Ordföranden, sekreteraren och kassören satt kvar sedan 1974.
Medlemsavgiften bestämdes till 10 kronor.
Man träffades var 14:e dag i klubblokalen på Bellevuevägen, enligt rapporter i Eter-Aktuellt. Den 3:e
mars godkände man redovisningen för DX-parlamentet, trots att en detaljerad redovisning aldrig
skedde.
Kim Gustafsson startade nu MKVK-Bulletinen som innehöll interna meddelanden och ej, enligt egen
utsago, var "en riktig DX-tidning", även om det visst fanns med tips och QSL-anmälningar stundom.
Man ryckte upp sig på lägerfronten och tillbringade den 14:e till den 16:e december i Dagstorp.
1976
Den 25:e januari höll man ett årsmöte, och liksom föregående år utlyser man ett extra årsmöte som
hölls den 10:e februari. Där valdes Bengt Jonasson till ordförande. Sekreteraren och kassören satt
kvar. Medlemsavgiften behölls oförfärad.
MKVK-Bulletinen utkom sporadiskt under året. Medlemsmöten hölls första måndagen i varje månad
kl 19.00 i klubblokalen. Verksamheten avvecklas dock mer eller mindre p.g.a. bristande intresse och
dålig ekonomi. En lyssnarträff planerades dock till Dagstorp under våren.
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1977
Årsmötet avhölls den 2:a mars, och styrelsen satt ograverad kvar. Medlemsavgiften behölls
oförändrad ytterligare ett år, och man beslutade att kvarstå i RDXA. Dock varnades man i EterAktuellt nr 4/1977; att man omedelbart var tvungen att betala in medlemsavgiften. Det gjorde man
tydligen.
1978
Under början av 1978 gör man sig av med klubblokalen, och på årsmötet den 23:e mars bestäms att
man skall undersöka möjligheten av att hyra i kulturkvarteret S:t Gertrud. Detta var tydligen inte
fördelaktigt då man nu inte skulle komma att ha någon klubblokal på länge. Medlemsavgiften behölls
oförändrad. Man hade tidigare åtagit sig att arrangera 1978 års SM och Lennart och Yngve Rylander
informerar om detta på årsmötet. Styrelsen blev till 2/3 ommöblerad. Roger Thörnberg blev vald till
ordförande och han skulle komma att sitta kvar t o m 1984. Lennart Rylander återinträdde i styrelsen
som kassör, efter några år på andra funktionärsposter. Bengt Jonasson och Sten Lundberg avtackas
av årsmötet efter många år på olika poster inom MKVK:s ledning.
SM-arbetet tog liksom under 1973 större delen av kraften detta år. SM blev i sedvanlig stil en fin
tävling mycket arbete för funktionärerna. Tävlingen ägde rum den 5:e till den 7:e maj och gick med
en mindre förlust. Resultat i SM: 1) Gert Nilsson, 2) P O Österlind och 3) Anders Björkerling samt i
Swedish Open Championship 1) Gert Nilsson, 2) Erik Lund och 3) P O Österlind. 72 resp. 101 tävlande
fullföljde.
Man tar det efter SM mycket lugnt, och det är endast i slutet av september man rycker upp sig. Då
besöker an Jägersrotornet den 26:e och har ett lyssnarläger hos Yngve Rylander utanför Vinslöv den
28:e till den 30:e. På lägret aväter man också en jubileumsmiddag, som gick på nästan 500 kronor,
varav MKVK subventionerade 250 kronor. Resten fick de fem (Yngve Rylander (för dagen kock),
Lennart Rylander, Kim Gustafsson, Roger Thörnberg och någon som inte dokumenterats) dela på.
I övrigt förekom sporadiskt bulletinutgivande och medlemsmötande. I relativa termer ökade
medlemsantalet med 40 % detta år.
1979
vid årsmötet den 26:e februari i Limhamn omvaldes styrelsen. Medlemsavgiften blev 15 kr och man
beslutade som vanligt att kvarstå i RDXA.
Den 8:e mars var det styrelsemöte hemma hos Lennart Rylander och man beslöt att avhålla ett
lyssnarläger i scoutstugan vid Vombsjön den 20:e till den 22:a mars eller den 27:e till den 29:e april.
Enligt rapport i Eter-Aktuellt blev det ett läger i Unga Örnars stuga vid Vombsjön den 20:e till den
22:e april, där deltagande kostade 60 kr inkl mat.
Klubben hade nu gått med i den relativt nystartade Malmö Närradioförening för att se om man
kanske kunde börja sända närradio. Detta skulle då eventuellt ske i samarbete med Filadelfiakyrkan.
MKVK skulle ansöka om sändningstid måndagar varannan vecka kl 20.00 - 20.30 och onsdagar
varannan vecka kl 20.00 - 20.30. Under våren fick aktiviteten en klar uppryckning och på ett möte
den 31:a maj berättade Yngve Rylander om närradioverksamheten.
Man beslutade om ett lyssnarläger hos Yngve Rylander i Vinslöv den 13:e till den 15:e juli, men sedan
tog tydligen lusten slut igen. Den enda dokumenterade aktiviteten under den tidigare delen av
hösten är MKVK-Bulletinen.
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Inför sista klubbmötet den 25:e november fanns en blänkare i MKVK-Bulletinen signerad Kim
Gustafsson, där man uppmanade medlemmarna att förhandsanmäla sin närvaro, så att man lättare
skulle veta hur många 75:or som skulle inhandlas!
Den 9:e december lade man ner närradioplanerna då kostnaderna var alldeles för höga.
Medlemskapet i Malmö Närradioförening löpte ut i och med årsskiftet, och det förnyades aldrig.
I december startade planeringen för en biblioteksutställning som skulle ske i februari-mars 1980 på
bl.a. biblioteket på Videdal.
1980
Årsmötet avhölls den 17:e februari, och Roger Thörnberg satt kvar som ordförande, medan Kim
Gustafsson axlade kassörsmanteln efter sex år som sekreterare. Ny sekreterare blev Harm Broers .
Medlemsavgiften och unionstillhörigheten (RDXA) behölls oförändrade.
Under februari höll man en biblioteksutställning på filialen på Videdal och i mars på Lindängen,
utställningen lär också ha varit på biblioteksfilialerna på Bellevuegård och vid Värnhemstorget.
Under februari månad träffades ett samarbetsavtal med Svalans DX-Club, Helsingborg, som bl.a.
innebar att klubben skulle ha MKVK-nyheter i helsingborgarnas tidning DX-Gnistan. Oss veterligt
skedde detta aldrig.
1981
På årsmötet den 28: e februari valdes Peter Pirbos som sekreterare i stället för Harm Broers och
under året blåstes det liv i klubben igen. Medlemsavgiften blev 15 kr och i SDXF, som var det nya
namnet på RDXA, kvarstod man.
Adress bytte man i denna veva; och den nya löd Box 7529, 200 42 MALMÖ. Det var på posten vid
Möllevångstorget det, och bytet skedde naturligtvis för att funktionärerna lättare skulle komma till
att tömma boxen.
Under våren beslutar man sig för att arrangera ett Skånemöte; man ansåg det lämpligt då
helsingborgarna hade ordnat det de senaste två åren. Datum sattes till den 23:e augusti och platsen
till Harm Broers arbetsplats Siemens Data. Man tillskrev också SDXF för att få mötet "sanktionerat
och resten av våren ägnades åt klubbmötesverksamhet. I börja. av juni bordlade SDXF frågan
överraskande om Skånemötet, och utsåg ingen representant. I MKVK blev man naturligtvis gramse.
Man hade väntat hela våren med att skicka ut inbjudningar, och så struntar SDXF i det! Trots allt
beslutar man i början av augusti sig för att genomföra Skånemötet. Det blir, kan man väl säga, ingen
succé. Tio MKVK:are, och en Meeme Nugin från Korsbacka DX-Klubb möter upp!
Innan dess har dock en del annat hänt i klubben. Man har beslutat sig för ytterligare en
biblioteksutställning. Denna gång på huvudbiblioteket. Man har haft ett DX-läger i Unga Örnars stuga
vid Vombsjön den 31:a juli till den 2:a augusti. Det brukar benämnas tältlägret, eftersom stugan var i
så dåligt skick att man ej fick sova där, endast DX-a! Sova fick man göra i medhavda tält utanför. I
denna veva börjar två unga herrar från Oxie deltaga i MKVK:s aktiviteter och de visar sig vara vitala
för MKVK:s fortlevnad på åttiotalet. De två är Björn Gröhn och Dan Bernhardsson.
I september detta år erövrar Jan Rasmusson så för evigt Kjell Ekholms vandringspris, instiftat vid 20årsjubileet. Se även under rubriken "1968".
Under hösten håller man två DX-läger i Blå Stjärnans stuga Blåkulla i Västra Tvet på Revingehed
utanför Torna Hällestad; den 23:e till den 25:e oktober och den 4:e till den 6:e december. Möten
hålls med jämna mellanrum under hösten på Siemens Data. Ett antal medlemmar är med och bygger
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var sitt aktiva filter. Det sista mötet i den raden hålles i slutet av november. Det skulle också bli det
näst sista mötet på Siemens Data. Möten hölls också enl. uppgift hemma hos medlemmar.
Under hösten blir också samarbetet med herrar Gröhns och Bernhardssons tidning DX-Smockan allt
mer intensivt, och i MKVK-Bulletinen uppmanas medlemmarna beställa provex av alstret från Björn
Gröhn.
MKVK börjar också diskutera ett erbjudande från medlemmen Bengt Dahlström på Kyrkans Närradio i
Malmö om att göra DX-program där och sända på stationens tid.
1982
Här börjar en ordentlig uppgångsperiod igen för MKVK. Den sträcker sig ända fram till våra dagar.
Först och främst genom att MKVK får en ordentlig klubbtidning igen genom att DX-Smockan ingår en
allians med MKVK och byter namn till MKVK-Smockan fr.o.m. nr 1/1982. Dock kom namnet MKVKSmockan att användas i mycket liten omfattning; tidningen hade nästan undantagslöst namnet DXSmockan på omslaget o s v. Under det första året var samarbetet inte friktionsfritt men efter, säg,
halva 1983 är klubbens och tidningens historia ett.
I början av februari bestämde man sig för ett lyssnarläger att avhållas den 28:e till den 31:e maj, och
man diskuterade under vilka former tidningsutgiva det skulle ske.
Årsmöte blev det 14:e februari, och det avhölls på Siemens Data. Styrelsen satt kvar ograverad och
man bestämde medlemsavgiften till 35 kr som en spegel av ökande aktivitet. Och i SDXF
kvarstannade man. Folk var nu väldigt upptagna med klubbarbete varför få var villiga att ställa upp
att arrangera SM 1983. Frågan fick hänskjutas till ett styrelsemöte och lades därmed på is ett tag.
Detta gällde även 35-års·ubileet.
Efter årsmötet gav sig ett gäng iväg och gjorde ett studiebesök på närradiostationen Radio CNS,
under ledning av Kyrkans Radios Bengt Dahlström. Två dagar senare gjorde Björn Gröhn tillsammans
med Michael Andersson och Morgan Holmquist ett studiebesök på Radio Motor, av vilka man
intervjuades, och i Jägersrotornet. De två sistnämnda skulle senare visa sig bli ledande i klubben.
Michael Andersson kom i kontakt med klubben via herrar Gröhn och Bernhardsson på en DX-pedition
hösten 1981 till Jokkmokk arrangerad av Kortvågshajarna från Svalöv, och hans första möte blev det
sista klubbmötet på Siemens Data. Morgan Holmquist kom i kontakt med klubben genom att vara
bekant med Michael Andersson, och hans första möte blev årsmötet 1982. Senare under året skulle
Michael Andersson och Björn Gröhn besöka Radio Malmö, en annan kristen station, tillsammans med
Bengt Dahlström.
Samarbetet med Kyrkans Radio ledde till att ett MKVK-producerat program sändes ut via Malmö
närradio på 90,2 MHz den 2:a mars kl 18.15 med repris den 6:e mars kl 12.45. Detta upprepades ett
par gånger, men i maj konstaterades att responsen ej stod i paritet med arbetsinsatsen, och
samarbetet lades följaktligen ner.
Den 15: e mars till den 3:e april avhölls utställningen på Malmö Stadsbibliotek där Bengt Dahlström
och Peter Pirbos stod för ledningen. Några små pressnotiser fick klubben här. Utställningen blev
tyvärr ej den succé man hade hoppats, och medlemsstillströmningen blev inte alls stor.
Dock hade man från den 9: e mars lyckats skaffa fram en möteslokal! Detta genom att man inledde
ett samarbete med KFUM/KFUK. MKVK fick låna ett rum i deras hus på Betaniaplan 4 mot att man
ställde upp och hjälpte till vid diverse arrangemang, typ basarer, och mot att samordning skedde vad
gällde bidrag från kommunen. Så lät det från början i alla fall.
Under tiden gnisslade det en det i samarbetet med tidningsredaktionen, och styrelsen propsade på
att ett bättre samarbete kom till stånd med den unga och vilda redaktionen.
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Helgen runt den 1:a maj samlades man till ett DX-läger på KFUM/KFUK:s gård Hallaskog vid
Frostavallen, och det var i slutet av samma månad man lade ner samarbetet med Kyrkans Radio.
Sommaren togs det ordentlig semester under, förutom av tidningsredaktionen som producerade det
gigantiska 102-sidorsnumret (!) av klubbtidningen. Fr.o.m. nu kan man säga att tidningen var den del
av klubben som var den drivande kraften och ansiktet utåt. Styrelsen oroade sig mest för att inte
pengarna skulle räcka till; men nämnas bör att DX-Smockan under denna tid fotokopierades gratis.
En del MKVK:are bekantade sig den 1:a till den 3:e oktober med en stuga i Teglaröd vid Svalöv, under
ett läger arrangerat av Kortvågshajarna. Denna stuga används än idag av MKVK för lyssnarhelger,
varför det kan vara motiverat att nämna det.
Den 19:e oktober träffades styrelsen hemma hos en ledamot för att diskutera en fråga som hotade
MKVK:s existens. Klubben sprudlade av aktivitet nu, med lokalen hos KFUM/KFUK som viktig
samlingspunkt. I detta läge krävde KFUM/KFUK att MKVK blev en underorganisation till dem för att få
utnyttja lokalen. Detta stred i och för sig inte mot de dåvarande stadgarna, men skulle man ge upp
sin självständighet? Detta var en mycket svår fråga för styrelsen som efter en veckas betänketid
beslutade att gå med på kraven. Man ansåg lokalen så viktig för klubbens verksamhet att man fick
betala detta höga pris. Under våren och hösten hade man hållit möte där varannan tisdag (jämna
veckor), och utan dessa vore klubbens aktiviteter intet. Att återgå till att träffas hemma hos varandra
gick ej då man n kunde vara uppe i 15 - 20 personer per möte. Bengt Thörnberg höll en kurs i teknik,
bl.a. vågutbredning och antennteori, och vid dessa tillfällen var tillströmningen mycket god. Något
annat ställe var inte på gång, så trots att MKVK inte kunde ha några egna grejor där, var detta det
enda och därmed bästa alternativet. Alla förskräckta läsare kan dock med en gång lugnas. Genom en
skicklig förhalningstaktik kunde den hedervärde ordföranden Roger Thörnberg undgå att skriva på de
nödvändiga "smutsiga" papperna ända fram till den tidpunkt i januari 1984 då klubben fick tillgång till
den nya lokalen. MKVK har alltså alltid varit en självständig förening.
I oktober beslöt man att ha ett DX-läger den 19:e till den 21:e november på Blåkulla, och vid mötet
kom dessutom SM 1983 upp på dagordningen igen. För att inte bryta sviten att arrangera SM vart
femte år sedan 20-årsjubileet, beslöt man att ansöka om värdskapet trots den korta
förberedelsetiden. Tävlingen beslöts avhållas helgen den 4:e till den 6:e november 1983. En
arbetsgrupp med Roger Thörnberg, Lennart Rylander, Harm Broers och Björn Gröhn tog tag i arbetet.
Den ojämförligt tyngsta bördan kom att bäras av Lennart Rylander och Roger Thörnberg, varför allt
kom att ta lång tid.
Över årsskiftet arrangerades den första av MKVK:s Lapplandsexpeditioner. Den pågick från den 27:e
december till den 7:e januari 1983 i Jokkmokk. Deltagare var Björn Gröhn, Dan Bernnhardsson,
Michael Andersson, Morgan Holmquist, David Strand och Matz Kinding. DX-mässigt var pedden ingen
succé, men sannerligen socialt.
Under 1982 bytte klubben ånyo adress, nu till Box 32001, 200 64 MALMÖ.
1983
I tidningsredaktionen innebar det nya året i praktiken att Björn Gröhn och Dan Bernhardsson stod
tillbaka och att Michael Andersson och Morgan Holmquist tog över ledningen av tidningen.
I januari tvingades klubben avbeställa ett läger i en av KFUM/KFUK: s stugor, eftersom man ville ha
en alldeles för hög hyra.
Vid årsmötet på Betaniaplan den 30:e januari skedde en förändring i styrelsen. Björn Gröhn gick in
som kassör i stället för Kim Gustafsson, och tidningsredaktionen hade alltså fått in en fot i styrelsen.
Medlemsavgiften blev 35 kronor, och man kvarstod i SDXF.
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Under året fortgick en intensiv mötesverksamhet på Betaniaplan, men missnöjet med att inte ens ha
tillgång till ett skåp att förvara egna grejor i växte. Man fick släpa allt fram och tillbaka mellan hem
och möte.
Den 29:e april till den 1:a maj avhölls ännu ett lyssnarläger på Blåkulla, och senare samma månad
insåg Peter Pirbos att "lumpen" tog allt för mycket tid och intresse. Den 15:e maj övertog
suppleanten Michael Andersson så sekreterarposten och därmed hade ett generationsskifte skett i
styrelsen. Roger Thörnnberg satt tryggt som ordförande, men överlät med varm hand åt de unga att
handha klubbens göranden och låtanden i mångt och mycket.
Den 9:e till den 11:e september genomfördes ett DX-läger på Blåkulla, och i nr 6/1983 av
klubbtidningen DX-Smockan ägnas 35-årsjubileet tre sidor, till vilka Kjell Ekholm, trogen medlem,
hade bidragit.
I början av oktober börjar man åter diskutera en egen klubblokal, då vantrivseln hos KFUM/KFUK var
stor. Harm Broers sade sig kunna "fixa något" och en sen kväll inspekterade han och Michael
Andersson den tilltänkta lokalen vid Fridhemstorget, som Harm Broers och en vän till honom för
tillfället hyrde.
Den 28:e till den 30:e oktober var det dags för ännu ett läger i stugan vid Vombsjön. Den sades vara
upprustad, men den upprustningen var minimal, bl.a. fick vi själva (Björn Gröhn) laga elvärmen när vi
kom dit. Efter lägret förhandlade Michael Andersson och Morgan Holmquist med Unga Örnar, med
resultatet att fakturan krediterades. Ett trevligt läger var det trots allt.
Under hösten tog de båda sistnämnda helt över driften av tidningen, och blev därmed de ledande
och drivande i hela klubben. DX-Smockan övergick till formatet foto förminskat A5, från A4, i och
med nummer 6/1983.
SM avhölls den 4:e till den 6:e november, och trots den korta förberedelsetiden var det en bra
tävling. 97 var anmälda och 65 fullföljde. Resultat: 1) Gert Nilsson, 2) Nils Jakobsson och 3) Hermod
Pedersen.
1984
Årsmötet den 15:e januari var sista gången MKVK höll möte i KFUM/KFUK:s lokaler. Roger Thörnberg
omvaldes som ordförande för sista gången, och även övriga styrelsen satt kvar. Björn Gröhn hade
inte kunnat prestera ett färdigt bokslut, utan ett extra årsmöte fick utlysas till detta. SM 1983 kunde
naturligtvis inte avslutas ekonomiskt, utan fick hänskjutas till årsmötet 1985. Medlemsavgiften blev
40 kronor och man stannade kvar i SDXF. Mötet menade att tidningen hade fått stor framgång det
senaste halvåret. Viktigast av allt var dock att MKVK definitivt nu vände KFUM/KFUK ryggen. Beslut
togs att lämna lokalen på Betaniaplan 4, då Harm Broers gratis ställde en lokal till förfogande på
Västra Ryttmästaregatan 24, vid Fridhemstorget,
Redan den 24:e januari hade man styrelsemöte i den då skittiga och i behov av uppiffning lilla
lokalen. Backar och lådor fick tjänstgöra som bord och stolar, men vad gjorde det? Vi hade ju en egen
lokal igen! En lyssnarträff på Blåkulla beslöts till den 30:e mars till den l:a april, och en längre fram
under våren i en stuga man ville testa; Navröd.
Vid det extra årsmötet i klubblokalen den 2l:a februari godkändes så kassa- och revisionsberättelse.
Hädanefter, och än idag, skulle det hållas klubbmöten varannan tisdag, jämna veckor, kl 18.30.
Den l:a till den 3:e juni hölls så Skånemöte och lyssnarläger i Navröd. MKVK arrangerade och hade
tillskrivit SDXF och Skåneklubbarna, men det blev fiasko för andra gången i rad. Inte ens ett brev där
de tackade nej lyckades någon klämma ur sig. Ett ordinärt och trevligt läger hölls i alla fall. Även den
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19:e till den 21:a oktober belägrade MKVK denna stuga, som tyvärr fick konstateras vara allt för dyr.
Tyvärr, eftersom den annars var utmärkt.
Hösten bestod i stort av tidningsskrivande, möten och ett läger den 7:e till den 9:e december på
Blåkulla. Tyvärr sjönk besöksfrekvensen radikalt på mötena när vi fick egen lokal ånyo. Var
medlemmarna rädda för att behöva hjälpa till med det praktiska uppiffningsarbetet, eller hittade
man helt enkelt inte dit?
I nr 7/1984 av DX-Smockan, utropade Anders Püschel glatt att vi nu köpt en egen kopieringsapparat.
Det var en gammal Rank Xerox köpt genom Harm Broers försorg för 500 kr. Glädjen skulle inte bli
långvarig. Apparaten bringade oss endast olycka. Sammanlagt producerade den 10 kopior, och vi
offrade en lagning på den för ca 700 kr. Sen stod den där som ett monument över vår dumhet i ett
hörn och samlade damm tills våren 1988, när den nogsamt slaktades och fördes bort. DX-Smockan
hade nu, efter ett år under Morgan Holmquists huvudredaktörskap, övergått till ambulerande
huvudredaktörskap under Michael Andersson, Morgan Holmquist och Anders Püschel.
I nr 8/1984 av samma tidning meddelas så att adressen till MKVK blivit densamma som tidningen haft
sedan hösten 1983; Box 21008, 200 21 MALMÖ.
Den första Abiskoexpeditionen, Abisko Canyon Camp I, avhölls den 27:e december till den 7:e januari
1985. Deltog gjorde Michael Andersson, Morgan Holmquist, Björn Gröhn, Anders Püschel, Niclas
Hedhman och Bernt Ivan Holmberg. Här kan vi tala om en succé, och deltagarna var mer än nöjda.
Pedden skulle komma att få många efterföljare. Ett nytt gott QTH var hittat.
1985
Det första som händer är att klubbtidningen byter namn, detta från DX-Smockan (eller egentligen
kanske MKVK-Smockan) till On Air! Redaktionen ansåg sig ha växt ur namnet, och man ville ha ett
mer moget.
Sedan blev det årsmöte den 20:e februari. Där blev Michael Andersson ordförande för första gången,
och Anders Püschel gick in som sekreterare. Björn Gröhn satt mer eller motvilligt kvar som kassör.
Medlemsavgiften förblev 40 kronor, och man kvarstannade i SDXF. SM 1983 kunde inte heller nu
avslutas ekonomiskt, med vad som återstod av kommittén lovade att bli färdiga till nästa gång. Ett
extra årsmöte utlystes för att göra en mycket omfattande stadgeändring.
En arbetsgrupp bestående av Michael Andersson, Morgan Holmquist, Lennart Rylander och Roger
Thörnberg arbetade fram ett förslag till det extra årsmötet den 16:e april. Man antog här nya och
mer omfattande stadgar, dock baserade på de tidigare. Nu hade man inte längre ihåliga stadgar, utan
de nya gav klubben en säker grund att stå på i det fortsatta arbetet.
Den 26:e till den 28:e april var det traditionellt lyssnarläger på Blåkulla. Den l:a maj var det
styrelsemöte hemma hos Björn Gröhn, och nu hade hans ointresse för sin kassörspost blivit så väldigt
att Morgan Holmquist fick överta den. Ekonomin gicks igenom och reddes ut vid detta möte. Björn
Gröhn steg ner på en suppleantpost.
Den 12:e maj kl 10.00 hölls en regional SDXF-konferens anordnad av MKVK på Pauliskolan, med
deltagare från ett flertal Skåneklubbar, under ledning av ordföranden Christer Wennström. Kvällen
och natten innan arrangerades lyssnarkväll/natt i klubblokalen med de långväga gästerna Christer
Wennström och Stefan Printz. Efter några möten till togs sommarlov.
I början av september bestämmer sig styrelsen för att hålla DX-läger i Hjularöd, vid Harlösa, den 25:e
till den 27:e oktober och i Teglaröd den 6:e till den 8:e december och ännu en DX-pedition till Abisko.
Man skulle också deltaga i DX-Allsvenskan.
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I nr 6 av On Air återfinns Närradiolista nr 1. Den har nu vuxit till sig och är en årligen återkommande
separat publikation från MKVK. Verksamheten under hösten bestod av tidningsskriverier,
klubbmöten, läger och förberedelser inför ACC II. I november beslutar sig styrelsen för att höja
medlemsavgiften till 50 kronor, och man beslöt även att inte reparera kopieringsmaskinen då det
ansågs bli för dyrt. Den skulle alltså bort, men monstret var tungt och ovilligt och stretade emot ända
till våren 1988.
Över nyåret arrangeras så ACC II med Björn Gröhn, Michael Andersson, Morgan Holmquist, Göran
Poulsen, Bernt Ivan Holmberg, Dan Olsson, Magnus Nilsson, Niclas Hedhman, Hermod Pedersen,
Bengt Svensson, Willy Andersson och Johan Lundström den 26:e december till den 6:e januari 1986.
1986
Tidigt bokades två lyssnarläger; ett påskläger i Teglaröd den 27:e till den 31:e mars och ett
himmelfärdsläger i Hjularöd den 7:e till den 11:e maj. Det visade sig att lyssnarläger över långhelger
inte var attraktiva.
Den 23:e februari var det årsmöte, som vanligt i klubblokalen. Styrelsen satt kvar och man beslutade
inköpa en i Abisko provad antennfördelningsutrustning av Björn Gröhn och Niclas Hedhman. Lennart
Rylander förde på tal att det snart var dax för ett SM igen, 1988, och fyra anmälde sitt intresse att
arrangera detta: Lennart Rylander, Michael Andersson, Dan Olsson och Kjell Ekholm.
På klubbmötet den 1: a april körde man väg till Rommelestugan för att hälsa på Murgrönans DXKlubb som var där på läger. Man samspråkade, och Björn Gröhn visade bilder från Jokkmokk och
Abisko. I övrigt präglades verksamheten som vanligt av tidningen, klubbmöten varannan tisdag och
läger.
I november beslöt styrelsen att teckna eget kontrakt för klubblokalen; tidigare hade Harm Broers
ställt lokalen till klubbens förfogande utan kostnad. Kommittén för SM/NM 1988 var vid det här laget
i full gång, bestående av Lennart Rylander, Roger Thörnberg, Jan Rasmusson, Dan Olsson, Michael
Andersson och Morgan Holmquist samt mer perifert Kjell Ekholm.
Läger avhölls i Hjularöd den 24:e till den 26:e oktober och i Teglaröd den 5: e till den 7: e december.
Också i övrigt var hösten lik våren.
Abisko bevistade ånyo för ACC II; den 25:e december till den 6:e januari 1987. Deltog gjorde Göran
Poulsen, Dan Olsson, Magnus Nilsson, Anders Rasmusson, Hans Johansson, Magnus Jespersson, Rolf
Berglund och Erik Wennström.
1987
Årsmöte hölls den 22: e februari och styrelsen satt ograverad kvar. Tilläggas bör att Lennart Rylander
fr.o.m. 1987 varit styrelsen behjälplig med det löpande kassörsarbetet, vilket varit till stor hjälp.
Läger hölls under våren den 27:e till den 29:e mars i Teglaaröd och den 22:a till den 24:e maj också i
Teglaröd. Annars var det klubbmöten och tidningsskriverier som vanligt. Mycken möda lades ner på
SM/NM 1988, som bestämdes avhållas den 8:e till den 10:e april 1988.
On Air nr 2 var det femtionde numret sedan DX-Smockan startade, och det uppmärksammades med
ett sextiosidigt jubelnummer, innehållande bl.a. maratontabeller för bidragstävlingarna och kåserier
med anledning av jubileet.
Efter sommarhalvåret beslöt man att vara med i DX-Allsvenskan igen. Närradiolista nr 3 utkom i
september, nu för första gången som en separat publikation. I JSM 1987 kom MKVK tvåa, vilket
gladde styrelsen.
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Den 4:e till den 6:e september var det läger i Hjularöd, och den 27:e till den 29:e september, den
30:e oktober till den 1:a november och den 4:e till den 6:e december var det läger i Teglaröd. Alla var
inte "rena" MKVK-arrangemang, utan representanter för Korsbacka DX-Klubb var också i högsta grad
involverade. Centralt var annars nu tidningsskrivandet och förberedelserna inför SM/NM.
P.g.a. för klent intresse blev det ingen Abisko-tripp, men som tröst arrangerades ett läger i Teglaröd
den 27:e till den 30:e december. Det blev fem läger på knappt fyra månader, och det fjärde på tre
månader i Teglaröd. Sannerligen en intensiv DX-höst!
1988
Den 28:e januari avhölls ett klubbmöte på Öresund och båten Wangerland, där det dracks öl och
spånades en del. Bl.a. instiftades Operation Wangerland, som var och är ett projekt syftande till att få
klubbmedlemmar att donera medel till föreningen. Den 19:e till den 21:a februari var det ånyo DXläger i Teglaröd. Det var det också den 4:e till den 5:e mars och den 25:e till den 27:e mars.
Årsmötet avhölls den 28:e februari. Styrelsen satt ograverad kvar som vanligt, och medlemsavgift och
unionstillhörighet förändrades ej.
Den 8:e till den 10:e april gick SM/NM av stapeln. Det var ett bra förberett arrangemang som var
färdigrättat och avslutat redan efter drygt 2 månader. Ca 180 del tagare ställde upp i NM och ca 100 i
SM. Resultat i SM: 1) Lars Bäckström, 2) Gert Nilsson och 3) John Ekwall, samt i NM: 1) John Ekwall, 2)
Gert Nilsson och 3) Jari Korhonen. Prisutdelningen förrättades vid DX-parlamentet i Borås den 27:e
augusti.
Helgen efteråt var det dax för DX-resa. Den 16:e till den 17:e april bar det av till sändarna i
Kalundborg och RoskiIdefrekvensen på lördagen och till Radio Mölleå på söndagen. Arrangemanget
blev mycket lyckat, och det kunde vi tacka Morgan Holmquist, vädret och trevliga danskar för.
Deltagande var Morgan Holmquist, Magnus Nilsson, Bernt Ivan Holmberg, Michael Andersson, Jan
Thörnblom och Kim Hakkarainen.
I samma veva slängde Jan Thörnblom, Michael Andersson, med hjälp av Morgan Holmquist, ut
monstret (kopieringsmaskinen) ur klubblokalen. Nya bokhyllor köptes, det möblerades om och
donades. Därmed såg klubblokalen genast mycket trevligare ut.
Läger avhölls den 27:e till den 9:e maj i Hjularöd. I övrigt denna hektiska vår avslutades SM/MN,
klubbmöten hölls som vanligt och On Air kom ut som planerat. Dessutom drogs arbetet igång på
allvar med den jubileumsskrift du nu håller i din hand. Många tidigare medlemmar och funktionärer
kom nu åter i kontakt med klubben.
Den 3:e september gjordes ett studiebesök på radiomuseet vid Hörbysändarna. Arrangemanget
avslutades med kaffe och tilltugg hos Michael Anderssons flickvän Eva i Västerstad.
Jubileumsfest planerades under hösten, och den skulle komma att avhållas på m/s Trelleborg den 5:e
november.
1989
1 januari beslöt styrelsen att ansöka om att bli "Observer member" i EDXC, European DX Council,
vilket man också blev.
I On Air 1989:1 bifogades som vanligt den årliga läsarundersökningen; denna gång döpt till "Det
sjunde gomseglet", då det var den sjunde versionen. Den nya spalten Encyklomedia med Morgan
Holmquist såg dagens ljus.
17– 19 februari, 19 – 21 maj, 15 – 17:e juli, 15 – 17 september, 20– 22:e oktober och 17– 19
november var det DX-Iäger i Teglaröd.
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Årsmötet avhölls 26:e februari som vanligt i klubb· lokalen. En framställan från ordföranden Michael
Andersson behandlades. Då det framförts åsikter om att redaktionen inte levde upp till att klubben
är politiskt och religiöst obunden, ville han få frågan prövad av årsmötet. Årsmötet fann att
stadgebrott inte hade förevarit. Vid årsmötet avtackades avgående sekreteraren Anders Püschel
efter lång och trogen tjänst med MKVK-nålen. Han efterträddes av Jan Thörnblom på såväl
sekreterarposten som den delade huvudredaktörsstolen.
Kalendariet för våren i övrigt var digert med bl.a. föredrag av Stefan Printz om holländska
mellanvågspirater, QSL-visarkväll och sedvanligt båtmöte. Största händelsen på våren var naturligtvis
klubbens Berlinresa 21 – 24 april. En populär travesti på Leonard Cohens låt; "First we take
Kalundborg, then we take Berlin". Naturligtvis syftades det på fjorårets Danmarksresa. I Berlin
idkades det lite sightseeing, besöktes Radio 100 och sammanträffades det med DX-vännen Jens
Scharsig i Öst-Berlin. Den 3:e juni besöktes Glumslövs backar för FM-DX-ing.
Höstprogrammet innehöll bl.a. ett båtmöte och ett Asienföredrag av Dan Olsson. Den 21:e november
var det studiebesök på TV-huset i Malmö.
Den 1:a december sändes ett specialprogram om MKVK över HCJB. Det spelades in vid DXparlamentet under sommaren.
Under slutet av året planerades faktiskt en ny utlandsresa, denna gång en ca fyra dagars resa med
minibuss till Nederländerna. Tyvärr blev det bara planer. Iden är fortfarande god!
1990
Året inleddes med bidragsmängder av aldrig skådat slag. Lösningen fick bli all förminska sidor
ytterligare en gång, vilket tyvärr ställde till problem för skumsynta läsare. Artklar fick ställas över i
mängd.
Årsmöte avhölls i klubblokalen 25:e februari med 10 närvarande medlemmar. Klubbens ekonomiska
svårigheter diskuterades naturligtvis. Vidare föreslog Jan Rasmusson att ett medlemsregister för
distribution borde tas fram, vilket också beslutades. Ett sådant har sedan dess publicerats årligen i On
Air. Erik Hansson gick in som kassör i stället för Morgan Holmquist. På suppleantposterna ersatte
Christian Viebke och Lennart Rylander de avgående Anders Rasmusson och Stefan Printz.
Mötesverksamheten fortgick med möten varannan vecka. Redaktionsmöten hölls hos
huvudredaktörerna i samband med deadline. Ett Skånelandsmöte, en regional konferens, avhölls 1
april. Detta möte initierade ett informationsblad som sedan spreds via radiomuseet i Hörby, bibliotek
m.m. Ytterligare ett sådant möte hölls 25:e november. Ett samarbete med Helsingborgs DX-Klubb
inleddes som innebar att medlemmarna däri kunde få On Air som klubbförmån. Detta fortgick också
1991.
DX-läger i Teglaröd var det 16 – 18 februari och 6 – 8 april. I Hjularöd var det läger 14 – 16 september
och 26 – 28 oktober.
On Airs bredd ökade ånyo, i och med att Jan Rasmusson regelbundet började skriva om utility.
Viss oro för ekonomin märktes, bl.a. p.g.a. förändrade kommunala bidragsregler och tillämpning
samt ökade tryckkostnader. Stödmedlemskap och 21-lottter introducerades. Dessförinnan hade
Operation Wangerland, en insamling med lotteri, givit ett visst netto.
Ett smärtsamt beslut om att lämna klubblokalen fick också tas. Som tur var hittade vi en intressent
och behövde inte sitta kontraktstiden ut.
En ansökan om bingotillstånd avslogs av länsstyrelsen och inte heller i lotterinämnden fick vi rätt. En
annan konsekvens av den försämrade ekonomin var att läger inte längre kunde subventioneras.
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En utlandsresa till TV2 i Odense planerades till 8 – 9 september. Denna fick skjutas upp till 1991. Den
kunde dock inte heller då genomföras.
Den 5:e december deltog Michael Andersson och Jan Thörnblom i ett direktsänt program om vår
hobby i Malmö Nät-TV:s kanal.
1991
Året inleddes med ytterligare ekonomiska bekymmer. Fritid Malmö, kommunens fritidsförvaltning,
höjde kopieringskostnaderna med 114 %. Samtidigt blev klubben utan ekonomiska bidrag. Beslutet
om att lämna lokalen var mot bakgrund av detta oundvikligt. Årsmötet 24:e februari blev det sista
mötet i lokalen. Mötesfrekvensen minskades också därmed och fr.o.m. denna termin avhölls
kombinerade klubb- och redaktionsmöten, fyra gånger per termin, i samband med att de
producerade sidorna skulle lämnas in till huvudredaktionen. Men det sedvanliga båtmötet blev av
16:e april!
För att få budgeten att hålla för 1991 beslutades också att gå ner till sju utgåvor just detta år.
DX-läger var det 11 – 13 januari, 18 – 20 oktober och 6 – 8 december.
För att engagera ungdomar att börja DX:a ställde klubben upp med ett kvällsarrangemang under
sportlovet. 19:e februari samlades några skolungdomar för att prova på. Tyvärr nappade ingen av
dem på allvar.
Vid årsmötet behandlades en proposition från styrelsen om att antalet revisorer skulle fastställas till
två. Detta beslut konfirmerades av årsmötet 1992. Stefan Printz ersatte Lennart Rylander som
suppleant.
Klubblokalen avvecklades och klubbens tillhörigheter magasinerades hos Jan Thörnblom.
Den återupplivade traditionen med SkåneIandsmöten höll i sig med ett möte i Helsingborgs regi på
havet 28:e april. Möten tillsammans med DX Club Lundensis förekom också.
Under sommaren emigrerade så vår eminente kassör Erik Hansson. Detta hade dock inget med den
prekära ekonomiska situationen att göra ... Suppleanten Stefan Printz tog över kassörskapet vid en
ekonomiskt, inte särskilt rolig tidpunkt.
Den traditionella närradiolistan kom detta år ut med sin sjunde upplaga och började redan då bli en
institution.
Vid Slutet av året beslöt också styrelsen att gå ur EDXC som observatör.
1992
Morgan Holmquist lämnade i och med nyåret det delade huvudredaktörskapet. Han hade då sedan
andra halvåret 1983 varit huvudredaktör i olika omgångar själv eller tillsammans med Michael
Andersson, Anders Püschel och Jan Thörnblom.
P.g.a. förhöjda portokostnader samt flera utländska medlemmar beslutades om differentiering av
medlemsavgiften.
För andra året i rad hade MKVK ett sportlovsarrangemang, där skolungdomar, 18:e februari fick
prova på vår ädla hobby. Det hela gick som förra året av stapeln i källarlokalen på Kiviksgatan 5, som
vi genom Jan Thörnbloms förtjänst också fick låna för årsmötet. En kurs för de fem intresserade
planerades men därav blev tyvärr intet.
Årsmötet avhölls 23:e februari. Den stadgeändring som första gången togs upp vid årsmötet
konfirmerades denna gång. En stadgeöversyn beslutades det också göras. Uppdraget gick till Anders
Püschel, Morgan Holmquist och Michael Andersson. Dan Olsson efterträdde emigranten Erik
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Hansson som kassör och Karl-Erik Stridh ersatte Christian Viebke som suppleant. Morgan Holmquist
ersatte Dan Olsson som revisorsuppleant.
Lyssnarläger i var det 21 – 22 mars, 30 – 31 maj, 29 – 30 maj 18 – 20 september, 24 – 25 oktober och
5 – 6 december. Oftast hölls de i Teglaröd men vid flera tillfällen ställde Dan Bernhardsson upp och
arrangerade lyssnarnätterna i sitt hem vid Lövestad.
Under året meddelades det att de förra medlemmarna och funktionärerna Bror Otto Svenburg, Karl
Karlsson och Åke Fennby avlidit.
1993
Årets första lyssnarnatt var det 5 – 6 februari. Årsmötet avhölls 28:e februari i lokalen på Kiviksgatan
5 D. Till årsmötet förelåg ett förslag till nya stadgar från Michael Andersson, Morgan Holmquist och
Jan Thörnblom. Den särskilt utsedda gruppen med herrar Püschel, Holmquist och Andersson hade
dock inte inkommit med något förslag. För första gången utsågs också hedersmedlemmar: Gunnar
Persson och Kjell Ekholm. Omval var det som gällde för funktionärerna. Året hade bjudit på ovanligt
stora förändringar i redaktionen, och de avgående redaktörerna avtackades vid årsmötet.
För tredje året arrangerade klubben ett sportlovsarrangemang (23:e februari).
24 – 25 april var det lyssnarnatt kombinerat med region- eller SkåneIandsmöte i Teglaröd.
För andra gången vann klubben DX-Allsvenskan! Hjältarna denna gång hette Roland Åkesson, KarlErik Stridh, Dan Olsson och Jan Thörnblom. Individuellt placerade sig dessa på platserna 1, 2, 3 och 6!
Eftersom On Air 1993:5 var nummer 100 från starten, publicerade Morgan Holmquist för andra
gången maratontabeller. Första gången var i det femtionde numret. Underbar läsning för
kalenderbitare!
17 – 19 september arrangerade klubben SM/NM. Traditionen att arrangera tävlingen vart femte år
höll således i sig! Delar av tävlingskommittén följde tävlingen i Lennart Rylanders stuga i Våtseröd. 55
fullföljde i SM och 95 i NM. Segrade i SM gjorde Thomas Grennefors före Stefan Gustavsson och Nils
Jakobsson. Segrade i NM gjorde Vesa-Jussi Rinkinen före Kari Helopaltio och Thomas Grennefors. I
klubbtävlingen i SM kom MKVK på sjätte plats.
Tyvärr fick vi utstå mycket kritik för vårt arrangemang. Det rörde sig om att man tyckte det var för
många religiösa stationer i lyssnarlistan. Förklaringen var ganska enkel; den typen av stationer var
mest samarbetsvilliga. Ganska rolig anmärkning förresten eftersom klubben tidigare blivit anklagad
för att vara närmast ogudaktig. Vidare tyckte man inte om reglerna som klubben satt upp för
tävlingen. Dessa var dock de som MKVK använt vid sina tidigare tävlingar och hade dessutom tillsänts
SDXF vilka inte haft några avvikande åsikter, Dessutom tyckte vissa att de inte hann äta mellan
tävlingspassen.
l samband med klubbens jubileum avåts 3:e november en middag på Pub Vagabond. Så föddes en
mycket uppskattad tradition. Närvor gjorde Michael Andersson, Kjell Ekholm, Morgan Holmquist,
Niklas Johannsson, Åke Johansson, Bengt Jonasson, Bodil och Gunnar Persson, Göran Poulsen,
Anders och Jan Rasmusson samt Jan Thörnblom.
Lyssnarnätter var det också 23 – 24 oktober och 27 – 28 november i Teglaröd.
1994
Årsmötet avhölls 27:e februari på Kiviksgatan 5. De förändringar som föreslogs året innan
konfirmerades då. Några större förändringar innebar valen inte. Morgan Holmquist gick in som
ordinarie revisor och Lennart Rylander som suppleant. Därmed lämnade Roger Thörnberg efter
många år funktionärernas tappra skara.
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Under våren avled den förre funktionären Gunnar Friberg, en person som var mycket viktig under
klubbens första år. På senare år hade han engagerat sig i SDXF och bl.a. varit huvudredaktör
5 – 6 februari, 9 – 10 april samt 4 – 5 juni var det lyssnarnätter i Teglaröd, den mellersta tillika Region
Syd-möte (eller Skånelandsmöte som de också kallades).
10:e årgången av Närradiolistan kom ut denna vår, men eftersom det hänt mycket i FM-Sverige
döptes den om till FM-listan och omfattade nu alla FM-stationer och -frekvenser
Vid halvårsskiftet avgick Michael Andersson som huvudredaktör. Kvar som ende kämpe var nu Jan
Thörnblom.
22 – 23 oktober och 26 – 27 november var det lyssnarnätter i Teglaröd; den första kombinerad med
SkåneIandsmöte. Dessa regionala möten lockade oftast inte några större skaror. Ambitionen var att
få med representanter för andra klubbar i regionen (Skåne, Halland, Blekinge).
2:e november var det dags igen för jubileumsmiddag på Pub Vagabond. Ett dussin personer mötte
upp och konstaterade att detta var en trevlig tradition.
I On Air 1994:7 hade Roland Nilsson en artikel om NDB, vilket skulle visa sig bli ett område flera
medlemmar fattade tycke för. En annat sådant specialområde som rönt särskilt uppmärksamhet var
holländska mellanvågspirater.
På tal om pirater, så avstod MKVK från att delta i DX-AlIsvenskan som protest mot att desamma,
efter ett beslut av DX-parlamentet, inte räknades i tävlingen.
I årets NM däremot, gjorde Jan Thörnblom den bästa individuera prestationen i modern tid, genom
att belägga 4:e plats. Jan var näst bäste svensk i täv lingen.
1995
Av olika skäl var On Air 1995:1 ett dubbelnummer, där Tipsextraspalten utgjorde en egen utgåva.
Tipsmängden var det vid tidpunkten inget fel på. Årets första spalt var på 13 sidor.
Årsmötet hölls 26:e februari på Bejoken AB (Kjell Ekholms företag). Omval på alla poster.
Vårens lyssnarläger ägde rum 11 – 12 februari i Teglaröd och 8 – 9 april i Saxtorp, f.ö. det första på
det som skulle bli det nya stamstället. På samma ställen var det dags 14 – 15 oktober och 25 – 26
november.
För andra året i rad firades minnet av bildandet med en middag på Pub Vagabond. 11 personer
medverkade, bl.a. Gunnar Persson med hustru och Kjell Ekholm.
P.g.a. att tiden inte räckte till lämnade Michael Andersson, med blandade känslor, redaktörskapet för
Tipsextra i och med utgången av året. Detta är inte rätt plats att fundera över det, men efter att ha
varit redaktör i olika skepnader sedan 1981, var det en märklig upplevelse att inte dela in livet i "före"
och "efter" stoppdatum längre.
1996
27 – 28 janauri, 23 – 24 mars, 18 – 19 maj, 19 – 20 oktober (ställdes in p.g.a. för få anmälningar) och
23 – 24 november arrangerade klubben lyssnarnätter i klubbens andra hem, scoutstugan på
Scoutvägen i Saxtorp.
Årsmötet den 25:e februari samlade 10 medlemmar. En motion från Stefan Printz om utvecklingen av
organet On Air. En enkät om layout, tryckvallitet och kostnader gick ut till medlemmarna som följd av
enkäten. 67 % visade sig vara nöjda med On Air som den var och 78 % var inte villiga att betala mer
för bättre tryck och layout. Motionen. Debatten och enkäten var dock givande. Omval!
När resultaten från DX-Allsvenskan förelåg korkades nog många champagneflaskor upp i Skåne.
MKVK l och Il belade I:a och 2:a platserna! Individuell segrare blev Per-Johan Nylund (från lag II!). Lag
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l:s medlemmar Roland Åkesson, Dan Olsson och Karl-Erik Stridh belade 2:a. 3:e och 14:e plats. Lag II:s
Göran Poulsen och Jan Thörnblom slutade på 12:e resp. 19:e plats. En strålande come back efter en
säsongs bortovaro!
Ett beslut om att träda in i den moderna tiden togs av styrelsen i augusti, då man beslöt att genom
Jonny Augustssons försorg upprätta hemsida på Internet. På Kjell Ekholms förslag beslöt samma
möte att uppmärksamma den avlutade epoken med svenska sändningar från HCJB, med ett tackbrev
till Sonja Persson.
Till detta års DX-Parlament hade klubben givit in en motion om förändring och anpassning av SDXF:s
organisation. Den fick inte stöd, men några år senare (1998) kom ett snarlikt förslag från SDXF att
genomföras.
Under hösten gick ett erbjudande ut till SDXF-medlemmar i regionen som inte också var medlemmar
i MKVK om att bli medlem för resten av året. På detta vis fick klubben ett antal nya medlemmar.
Samma typ av erbjudande gick sedan ut hösten 1998.
För tredje gången avåts en jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 6:e november. Ånyo slöt ett
dussin medlemmar upp och endast elementens raseri gjorde att två DX-vänner från Danmark avstod.
För första gången på många år, kunde styrelsen med glädje fatta beslut om oförändrad
medlemsavgift inför 1997.
1997
Lyssnarläger arrangerades 8 – 9 februari, 19 – 20 april, 7 – 8 juni, 13 – 14 september och 1 – 2
november i Saxtorp. En Rohde & Schwarz antennfördelare inköps av Aros DX-klubb.
Årsmöte var det dags för 23:e februari, också denna gång på Bejoken på Travbanegatan 2. Årsmötet
samlade 12 deltagare, och någon större sensation inträffade inte. Per-Johan Nylund ersatte dock
Stefan Printz som styrelsesuppleant.
En insändardebatt rasade om ett Gibraltar-QSL och kraven på bevis för loggar, och det hela ledde till
en enkät i Eter-Aktuellt till Sveriges DX-are om var ribban ska ligga.
Under våren publicerades den 12:e årgången av FM-Listan. Listan utkommer numera vartannat år
och är en uppskattad institution i DX-Sverige. Den genererar också ett litet överskott till klubben.
l Eter-Aktuellt publicerades en senkommen förfrågan till MKVK om att arrangera SM/NM 1998. Då vi
inte bedömde att vi hade de personella resurserna eller nödvändig tid för förberedelser för detta,
fick vi avstå. Året, 1998, var dessutom egentligen inte Sveriges år, varför vi tidigare inte aktualiserat
frågan. Nu åtog sig Halmstads Kortvågsklubb arrangörskapet i stället förtjänstfullt.
MKVK vann ånyo DX-allsvenskan. Individuellt segrade Roland Åkesson, med Dan Olsson på andra och
Jan Thörnblom på sjunde plats.
Som omväxling avhölls några klubb- och redaktionsmöten på andra platser än hos huvudredaktören
och sekreteraren Jan Thörnblom, nämligen hos Dan Olsson och Per-Johan Nylund.
Klubben belade 3:e plats i SM/NM. Bäste deltagare individuellt var Jan Rasmusson. Övriga deltagare
för MKVK var Karl-Erik Stridh och Dan Olsson.
Sedvanlig jubileumsmiddag var det på Pub Vagabond 29:e oktober.
1998
Lyssnarläger var det 31 januari – 1 februari, 4 – 5 april, 1 – 3 maj, 22 – 23 augusti och 10 – 11 oktober
i Saxtorp.
22:e februari var det årsmöte, som vanligt på Bejoken. Traditionellt nuförtiden med genomgående
omval... Endast 8 medlemmar närvor, däribland den i Köpenhamn bosatte Tor-Henrik Ekblom.
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Under vintern publicerades skriften "Det här med LA-stationer och QSL", författad av Roland
Åkesson. Ett utmärkt stöd för DX:are som vill förbättra chanser att få QSL från denna spännande
kontinent. En annan skrift som publicerades var en historik om CNN, författad och utgiven av KarlErik Stridh. Som om det inte skulle vara nog utgavs också en NDB- lista, framtagen främst av TorHenrik Ekblom, Thord Knutsson och Jan Rasmusson. Produkten är unik och har rönt uppskattning
bland NDB-lyssnare.
I maj avled den förre medlemmen och funktionären Gunnar Wremerth.
Det börjar nästan bli tjatigt, men segrare i 1997/98 års DX-Allsvenska var MKVK. Individuellt belade
Roland Åkesson första plats. Dan Olsson andra och Jan Thörnblom sjätte.
I NorDX, som arrangerades av Halmstadsklubben, placerade sig MKVK på andra plats. Individuellt
kom Jan Rasmusson på 5:e plats, Karl-Erik Stridh på 14:e och Jonny Augustssonslutade som nr 32.
Efter många år av självfinansierande DX-Iäger, kunde nu styrelsen med glädje återinföra
subventioner av desamma. Ett trevligt sätt att uppmuntra medlemmarna till aktivitet.
Hösten vigdes till stor del åt att förbereda festen; bl.a. författandet av denna skrift, kontakter med
restauranger och jagande av f.d. medlemmar och funktionärer. Bl.a. lokaliserades medgrundaren till
klubben, Arne Svensson, i Storbritannien.
Klubbens 50-åriga födelsedag firades 7:e november, alltså på precis rätt dag, på Restaurang Le
Concert på Föreningsgatan 37 i Malmö. Hela 30-talet födelsedagsfirare mötte upp. Förutom både
unga, gamla och före detta MKVK:are med respektive fanns representanter från danska och finska
klubbar. Festmenyn bestod av Toast Skagen, Pepparstek med grön- och rosépepparsås samt kaffe
och kaka. För denna delikata måltid betalade man 130 kronor. Det delades ut diverse utmärkelser till
därav förtjänta medlemmar. Klubben fick motta födelsedagspresenter i form av en flaska
Gammeldansk från danskarna, en Ittala-skål från ”Torre” Ekblom samt en tavla från Kjell Ekholm. En
mycket lyckad bemärkelsedag med andra ord.
1999
Årsmöte hölls den 22:e februari, som tidigare år på Bejoken på Travbanegatan 2. Elva röstberättigade
medlemmar infann sig. Styrelsen fick även denna gång förnyat förtroende. Lars Lind erbjöd sig att ta
hand om klubbens hemsida, viket naturligtvis emottogs med tacksamhet. Man diskuterade också en
studieresa till Polen. Ett projekt som tyvärr inte blev av. Mötet avslutades genom att avnjuta SDXF:s
50-årspresent till klubben i form av en utsökt tårta.
Styrelsemöten hölls omväxlande hos Michael Andersson på Tullstorpsvägen 59 samt hos Jan
Thörnblom på Kiviksgatan 5 C.
Postboxen används allt mindre och kostar allt mer varför man beslutar att lägga ner den och istället
använda c/o Jan Thörnblom, Kiviksgatan 5 C, 214 40 Malmö som klubbens officiella adress.
Lyssnarläger anordnades i Saxtorp 1 – 2 maj, 15 – 17 september (i samband med NorDX ’99) samt 27
– 28 november. Ett par permanenta antenner sattes också upp.
Klubben fick en plakett i silver för långvariga insatser för DX-hobbyn vid DX-parlamentet i Fiskeboda.
Under året producerades den 13:e upplagan av FM-listan.
I NorDX ’99 lyckades MKVK knipa åt sig en tredje plats genom Björn Fransson 2:a, brodern Ove
Fransson 9:e, Dan Olsson 20:e samt Jan Rasmusson 25:e plats.
Klubbens födelsedag firades traditionsenligt på Vagabond den 7 november. Tyvärr tenderar
deltagarantalet att sjunka. Detta har även gällt redaktionsmötena som fått läggas ner eftersom inte
några redaktörer behagat infinna sig. En förklaring är givetvis att man mer och mer börjat mejla över
sina spalter och bidrag.
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2000
Återigen var Bejoken plats för årsmötet som hölls 27:e februari. Deltagarantalet hade krympt till 8
stycken. Helt enligt senaste årens tradition omvaldes styrelsen. Inte mycket jobb för valberedningen.
Morgan Holmquist avgick från sitt sista uppdrag som revisorssuppleant efter en massa år på olika
poster både inom styrelsen och tidningsredaktionen och avtackades för en lysande insats.
Detta år koncentrerades styrelsemötena till Jan Thörnbloms lägenhet på Kiviksgatan.
Naturligtvis ägnade sig klubben även detta år åt sin huvudsysselsättning, att lyssna på radio. 7 – 9
januari, 29 – 30 april, 23 – 24 september, 13 – 15 oktober (i samband med NorDX ’2000) samt 2 – 3
december hölls det lyssnarläger i Saxtorp. Deltagarantalet har dessvärre dalat betänkligt och på ett
av lägren var det faktiskt bara Dan Olsson som satt där mol allena. Det till trots tog Roland Åkesson
initiativ till ett läger under jul- och nyårshelgen i sina föräldrars stuga vid Ringsjön där han lyckat få
markägarens tillstånd att dra ut antenner.
Hemsidan togs ånyo över av Jonny Augustsson sedan Lars Lind kastat in handduken.
En ny upplaga av NDB Address List produceras och släpps i början av året. Bakom denna publikation
står Tor-Henrik Ekblom med hjälp av bl.a. Jan Rasmusson vad gäller insamlande av material samt Jan
Thörnblom när det gäller redigering och tryckning.
Klubben var, tillsammans med SDXF och DX-köp representerade med ett gemensamt bord på SSA:s
årsmöte 14 – 16 april. Mötet hölls på Mellanheden och Slottsstadens skolor. Intresset var stort, 5-600
människor kom, men det var ju också stor konkurens eftersom vi trängdes med 25 andra utställare.
Vi kunde också yvas lite över att vår medlem Kjell Ekholm var projektledare för
mötesarrangemangen.
I On Air förekom något så ovanligt son en insändardebatt. Det rörde sig om den dåliga svarsviljan från
stationernas sida samt svårigheten att värva nya yngre medlemmar.
Klubbens 52-åriga födelsedag firades som vanligt på Pub Vagabond den 8:e november.
2001
Vid årsmötet på Bejoken den 25:e februari avgick Michael Andersson efter att ha lotsat klubben
genom många framgångsrika år. Han stannade dock kvar som styrelsesuppleant tillsammans med
Göran Poulsen. Ordförandeklubban gick istället över till Jan Thörnblom. Sekreterare blev Jan
Rasmusson och Dan Olsson stannade kvar som kassör. Karl-Erik Stridh avtackades i sin frånvaro för
alla förtjänstfulla år i klubben som han valt att lämna efter turerna kring en schism med en annan
klubbmedlem.
Styrelsemöten hölls mestadels hemma hos Jan Thörnblom samt hos Roland Åkesson på Lärkvägen 32
i Bjärred i samband med ett av honom arrangerat klubbmöte samt på Pub Vagabond.
Klubben kostade på sig att investera i en modernare antennfördelare vilken inköptes av Stefan
Wikander.
MKVK drog igång ett korståg mot de rigida regler som gäller vad beträffar landsgränserna. Man ansåg
att det var lite skevt att man kan åka 170 mil norr över för att lyssna och få tillgodoräkna sig
eventuella QSL. Däremot kan de DX-are som bor i Malmö inte delta i grannklubben DSWCI:s
lyssnarläger 4 – 5 mil västerut därför att man då passerat en landsgräns. Klubben lämnade en motion
till DX-parlamentet och det uppstod en hetsig debatt på klubbens mejllista. Där luftades även
synpunkter på om det är rumsrent att rapportera FM-sändare som man hör lokalt på resor i Sverige.
Det hela ledde dock ingenstans; samma regler kvarstår.
På IT-sidan sköttes klubbens hemsida av Jonny Augustsson och mejllistan av Michael Andersson.
33

En ny NDB-lista producerades liksom en ny FM-lista. Försäljningen blev något sämre än tidigare
utgåvor.
Lyssnarläger i Saxtorp arrangerades den 3 – 4 februari, 24 – 25 mars, 30 juni – 1 juli, 28 – 30
september (i samband med NorDX 2001), 19 – 21 oktober samt 24 – 25 november. I samband med
lyssnarlägret i oktober gjordes ett mycket intressant studiebesök på radiomuseer i Ekeby.
NorDX ’2001 vanns glädjande nog av MKVK. För bragden stod Björn Fransson (5:e), Ove Fransson
(7:e) samt Jan Rasmusson (18:e plats). Alltså i stort sett samma gäng som föregående år förde
klubben till bronsplats på pallen.

2002
Det blev inga förändringar i styrelsesammansättningen vid årsmötet på Bejoken den 24:e februari. På
revisor Lennart Rylanders inrådan beslutade man att införskaffa ett bokföringsprogram för att
underlätt för kassören.
Det började bli allt sämre med bidrag till On Air och dessutom i det närmaste omöjligt att få tag i nya
redaktörer. Framtiden såg alltså inte så ljus ut för tidningen.
Roland Åkesson tog även detta år initiativ till ett klubb- och redaktionsmöte i sin villa. I övrigt hölls
styrelsemötena i scoutstugan (vårt QTH) i Saxtorp, på Bejoken och Pub Vagabond.
Styrelsemöten hölls i övrigt på Bejoken, i scoutstugan i Saxtorp samt på Pub Vagabond.
I början av september genomfördes ett studiebesök på Post- och Telemuseet i Köpenhamn. Det var
meningen att vi skulle passa på att besöka Danmarks Radio på samma gång. Tyvärr var deras intresse
för oss inte lika stort, så det blev ingenting av med det studiebesöket.
Klubbens 54-åriga födelsedag firades traditionsenligt på Pub Vagabond den 7:e november.
Ännu en NDB-lista producerades i samarbete med Tor-Henrik Ekblom.
Posten genomförde en ganska kraftig portohöjning och dessutom gick lägerverksamheten med stort
underskott p.g.a. att färre och färre deltog. Detta sammantaget gjorde att styrelsen tvingades höja
medlemsavgiften från 165 till 180 kr. Posten slutade dessutom sälja IRC vilket ju var illa för hobbyn i
stort.
Klubben gjorde ett heroiskt försök att få Utility-DX:ing att bli likvärdig med annan DX:ing genom att
lämna en motion till DX-parlamentet där kravet var att QSL från kustradio, flygfyrar och dylikt skulle
räknas in i exempelvis Mest-listan. Detta var förresten andra året i rad. 2001 återremitterades
motionen för att man påstod sig inte förstå vad vi menade. Resultatet blev i princip negativt och
spikade skillnaden mellan BC och utility ännu tydligare.
Lyssnarläger arrangerades 2 – 3 februari, 16 – 17 mars, 11 – 12 maj, 29 – 30 juni, 5 – 6 oktober, 9 –
10 november och 7 – 8 december. Samtliga i Saxtorp och dessvärre med ganska klent deltagande.
Dessutom ordnade Dan Olsson ett improviserat lyssnarläger i Saxtorp i mellandagarna 26 – 29
december.
2003
Årsmötet hölls detta år hemma hos Jan Thörnblom på Kiviksgatan 5 C i Malmö. Återigen omval på
alla poster. En motion om nedläggning av On Air, på grund av svårigheten att få tag i villiga
redaktörer, diskuterades. Beslutet blev att skicka ut en enkät till medlemmarna och kolla av vad de
tycker. Denna enkät besvarades bara av en tredjedel av medlemmarna och bland dessa fanns inte
något större intresse för att hjälpa till mer tidningen. En kunde tänka sig att bli spaltredaktör och där
saknades det 5-6 stycken och ingen ville bli huvudredaktör. Detta ledde till att man vid ett
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styrelsemöte i Saxtorp beslutade lägga ner On Air. Den skulle dock leva vidare som ett
informationsblad utgivet ett par gånger om året.
Jan Rasmusson tog initiativ till ett klubbmöte hemma hos sig på Dekanvägen 9 i Dalby 25:e januari.
Förutom vanligt klubbsnack och lite mera formellt styrelsemöte kollades vad han gamla Luxor
Ambassadör gick för tillsammans med en 175 meter lång antenn utdragen på grannens åker.
Klubb- och styrelsemöte var det också hemma hos Roland Åkesson i Bjärred där man också passade
på att testa hans loop och FM-anläggning vilka båda var imponerande.
I övrigt hölls styrelsemöten Hemma hos Jan Thörnblom.
MKVK skötte representationen för SDXF och DX-köp vid SRA:s Radioträff Syd i Fredriksberg utanför
Ystad. Det var Dan Olsson och Jan Thörnblom stod för denna aktivitet.
Både en ny FM-lista och NDB-lista togs fram och distribuerades bl.a. genom DX-Köp.
Lägeraktiviteterna i Saxtorp hölls igång med läger 8 – 9 mars, 3 – 4 maj, 28 – 29 juni, 6 – 7 september,
4 – 5 oktober, 8 – 9 november och 6 – 7 december.
Traditionsenligt firades också i år klubbens födelsedag på Pub Vagabond den 14:e november, alltså
en vecka för sent.
2004
År 2004 var ett år man såg fram emot med spänning och en viss oro, väl medvetna om att
nedläggningen av On Air skulle medföra ett mindre medlemsantal. Och neråt gick det naturligtvis,
från 86 till 30 medlemmar. Detta var dock ett mindre tapp än vad styrelsen befarat.
Medlemsavgiften sänktes till 75 kr.
Vid årsmötet den 29:e februari hos Jan Thörnblom omvaldes hela styrelsen.
Klubben framställde en ny upplaga av NDB Address List som sålts relativt bra. Den svenska
distributionen gick genom DX-köp. De utländska köparna tog klubben själv till övervägande del själv
hand om. Som vanligt var det Tor-Henrik Ekblom som lagt ner det mesta av jobbet för att få listan till
stånd. Bland övriga bidragsgivare fanns Jan Rasmusson, Göran Karlsson, Stefan Björn och Thord
Knutsson.
On Air utgavs två gånger under året, nu som ett rent informationsblad med årsmöteshandlingar,
medlemsmatrikel, protokoll och dylikt.
Vid SDXF:s årsmöte i Björsjö representerades klubben av Lars Wieden. MKVK skötte representationen
för SDXF vid SRA:s Radioträff Syd i Fredriksberg utanför Ystad. Även detta år var det Dan Olsson och
Jan Thörnblom som stod för jobbet.
DX-läger i Saxtorp hölls 24 – 25 januari, 21 – 22 februari, 3 – 4 mars, 3 – 4 juli samt vid fyra tillfällen
under höstsäsongen. Tyvärr inte speciellt välbesökta. Ett av lyssnarläger under hösten filmades och
var senare med som ett ganska långt inslag i tv-programmet ”Anders och Måns”.
Klubbmöte arrangerades av Roland Åkesson den 22:e maj hemma hos i Bjärred. Traditionsenligt
firades också i år klubbens födelsedag på Pub Vagabond den 7:e november. Förutom vid dessa
tillfällen hölls styrelsemöte hos Jan Thörnblom.
Vid NorDX 2004 representerades MKVK av Björn Fransson som gjorde en lysande insats och hamnade
på tredje plats.
2005.
Årsmöte hölls den 27 februari hemma hos Jan Thörnblom i Malmö. Inga förändringar i styrelsen detta
år heller.
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Klubbmöte hölls den 21:e maj hemma hos Roland Åkesson i Bjärred och en 26:e oktober var det
klubbmöte hemma hos Jan Rasmusson i Dalby. Traditionsenligt firades också i år klubbens födelsedag
på Pub Vagabond den 7 november.
DX-läger i Saxtorp arrangerades 19 – 20 februari, 16 – 17 april, 28 – 29 maj, 9 – 10 juli, 15 – 16
oktober och 19 – 20 november. Tyvärr har detta inte varit speciellt välbesökta.
Roland Åkesson och Magnus Wiberg kom med ett förslag om nytt QTH i Barsebäck där man skulle
kunna få möjlighet att hyra dykarklubbens lokal som ligger i anslutning till en stor åker. Herrarna
föreslog att klubben skulle köpa in ett antal trästöttor att fästa upp antenntråden på och sedan sätta
upp dessa på åkern när skörden är bärgad. Styrelsen ställde sig dock skeptisk till förslaget av
praktiska och ekonomiska skäl och tyckte att det i så fall borde räcka att lägga ut antennen direkt på
marken, vilket Roland och Magnus motsatte sig.
MKVK skötte även detta år representationen för SDXF vid SRA:s Radioträff Syd i Fredriksberg utanför
Ystad genom Dan Olsson och Jan Thörnblom.
Tyvärr avled en av våra mest aktiva och uppskattade medlemmar Ove Fransson under året. Ove var
verksam som spaltredaktör i On Air, revisor och missade sällan och ogärna ett lyssnarläger eller
klubbmöte. Klubben representerades på hans begravning av Dan Olsson och Jan Thörnblom.
On Air har under året utkommit med två nummer om vardera 4 sidor.
Under hösten togs initiativ till att lägga ut en enkel hemsida. Detta arbete utfördes av Hans Kronkvist
som lagt ut en sida med adressen www.algonet.se/~hk2/mkvk.htm. Arbetet fortsätter med
förbättringar.
NorDX 2005 hade bara en deltagare från MKVK, nämligen Björn Fransson och han lyckades placera
sig på en hedersam 5:e plats.
2006
Det lilla informationsbladet övergick från postdistribuerad form till digital via e-mail.
Årsmöte hölls 26 februari hemma hos Jan Thörnblom på Kiviksgatan med 9 närvarande medlemmar.
Roland Åkesson arrangerade ett klubb- och styrelsemöte i villan i Bjärred. Annars hölls styrelsemöten
i Saxtorp samt hemma hos Jan Rasmusson i Dalby. Tyvärr blev det mässfall när det gällde det årliga
födelsedagsfirandet på Vagabond. Lyssnarläger arrangerades som vanligt sex gånger i Saxtorp.
Medlemsantalet höll sig ganska stabilt och hamnade vid årets slut på 29.
2007
Vid SDXF:s DX-Parlament i Laholm 15 - 17 juni representerades MKVK under årsmötet av Kjell
Ekholm, Hans Kronkvist, Dan Olsson och Jan Thörnblom. Andra medlemmar som var där men
representerade andra klubbar var Tor-Henrik Ekblom och Lars Wieden. Det innebar att en 1/3 av de
beslutsfattande var medlemmar i MKVK.
DX-läger i Saxtorp arrangerades fem gånger under året. Dessvärre fick klubben göra ett uppehåll
mellan mars och oktober då den gamla stugan revs och ersattes med en ny. Denna blev mycket
varmare och bekvämare, dock inte vad gäller sovmöjligheter. Tyvärr så var DX-läger inte varit så
välbesökta.
5 medlemmar och 2 fruar firade klubbens 59-årsdag på Pub Vagabond visserligen en vecka försent
men det var den bästa lösningen.
Klubben hade under året 3 styrelsemöte, alla hemma hos Jan Rasmusson i Dalby.
Vid årsskiftet hade klubben 22 medlemmar vilket var en minskning med 7 sedan föregående år.
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2008
Den 8:e november firade MKVK sitt 60-års jubileum på kvarterslokalen på Högalidsvägen i Kävlinge.
13 personer deltog, både aktiva och inaktiva DX-are tillsammans med fruar och sambos. Kjell Ekholm
höll ett föredrag om hur det var att vara DX-are under 50 och 60-talet, jubileumsfilmen ifrån
klubbens 40-års firande visades också samt gamla foton. En riktig nostalgitripp med andra ord under
gemytliga former. Trakteringen bestod av en buffémåltid med diverse läckerheter till det facila priset
av 200 kr per person.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats fem gånger under året. Tyvärr så var dessa läger speciellt
välbesökta. Under slutet av året drabbades våra antenner av en skogsmaskin och antennerna gick i
sönder på ett flertal ställen. Dan Olsson och Jan Thörnblom reparerade dessa i slutet av december så
de blev hela igen.
Klubben har under året haft 4 styrelsemöten, alla hemma hos Jan Rasmusson i Dalby samt årsmöte
hemma hos Jan Thörnblom i Malmö.
Vid årsskiftet hade klubben 22 medlemmar vilket är lika många som föregående år.
2009
MKVK var vid SDXF:s årsmöte i Göteborg representerad av Jan Thörnblom, Hans Kronkvist och Dan
Olsson. Medlemmarna Alf Persson och Lars Wieden var också där men representerade andra
klubbar.
DX-läger i Saxtorp arrangerades sex gånger under året. Fortfarande tyvärr inte så välbesökta.
Klubben har under året haft 3 styrelsemöten, samt årsmöte hemma hos Jan Thörnblom i Malmö.
Vid årsskiftet hade klubben 23 medlemmar vilket var en mer än föregående år.
2010
Årsmöte hemma hos Jan Thörnblom i Malmö hölls den 28:e februari och styrelsen fick som valigt
fortsatt förtroende.
DX-läger i Saxtorp har arrangerats sex gånger under året: 30 – 31 januari, 13 – 14 mars, 22 – 23 maj,
11 – 12 september, 16 – 17 oktober samt 27 – 28 november. Glädjande var att intresset för att delta
på lägren ökade markant, visserligen från en låg nivå på ca 3 till ca 5. Ett orosmoln däremot var
byggandet av nya hus just där en av våra antenner är dragen. Förutom att antennen måste dras i
annan riktning kan detta ju ge störningar. En annan scoutstuga lite djupare in i Saxtorpskogen
kollades. Det visade sig dock inte vara ett realistiskt alternativ då hyran var mycket högre.
Vid årsskiftet hade klubben 23 medlemmar vilket var lika många som föregående år.
Födelsedagsfirandet på Vagabond i november fick tyvärr ställas in p.g.a. för få anmälningar.
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FUNKTIONÄRER. UNIONSTILLHÖRIGHET. MEDLEMSAVGIFT.
STÖRRE ARRANGEMANG OCH KLUBBLOKALER.
1948
Ordf: Gunnar Persson, v ordf: Arne Svensson, sekr: Sune Bulow, kass: Elis Pettersson, samt red:
Gunnar Friberg
Medlem i Scandinavian DX-Club.
1949
Ordf: Gunnar Persson, v ordf: Arne Svensson, sekr: Sune Bulow, kass: Elis Pettersson, samt red:
Gunnar Friberg.
Medl.avg: 5 kr.
Medlem i distrikt för klubbar i Skåne.
1950
Ordf: Gunnar Persson, v ordf: Arne Svensson, sekr: Louis Söderström, kass: Hans Hansson, samt red:
Gunnar Friberg.
Medl. Avg: 5 kr. Medlemsantal: 79.
Deltagande i hobbyutställningen "Med enkla medel" den 3:e till den 23:e april.
1951
Ordf: Gunnar Persson, v ordf: Bror Otto Svenburg, sekr: Lars Ingvar Nilsson, v sekr: Yngve Strömberg,
kass: Arne Svensson, samt red: Gunnar Friberg.
Medl. Avg: 5 kr.
Batteriradiotävling i Lomma den 30: e juni.
25 mb-tävling i november.
1952
Ordf: Bror Otto Svenburg, v ordf: Gunnar Persson, sekr: Lars Ingvar Nilsson, v sekr: Sven Roslund,
kass: Arne Svensson, v kass: Birger Svensson, samt red: Gunnar Friberg (ev. fr.o.m. april Sven
Roslund).
Medl. avg: 7 kr.
Tävling för radioamatörlyssnare hela året
32 och 49 mb-tävling i januari.
1953
Ordf: Bror Otto Svenburg t.o.m. 31:a mars och fr.o.m. den l:a april Åke Johansson, v ordf: fr.o.m. 1:a
april: Bror Otto Svenburg, sekr: Sven Roslund, kass: Lars ingvar Nilsson, samt red: Gunnar Friberg t.o.
m. mars och Gunnar Wremerth fr.o.m. april.
Medl. avg: 7 kr.
Medlemsantal: 109.
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1954
Ordf: Åke Johansson, v ordf: Ove Prag, sekr: Allan Truedsson, v sekr: Åke Jeppsson, kass: Lars Ingvar
Nilsson, suppI: Peter Antoni och Leif Sjöholm. Samt red: Gunnar Wremerth.
Medl. Avg: 8 kr, 4 kr halvår.
Medlemsantal: 152
1955
Ordf: Åke Jeppson, sekr: Peter Antoni, kassör: Lars Ingvar Nilsson, samt red: Ewy Wremerth.
Medl. avg: 8 kr, 4 kr halvår.
Pingsttävlingen, årets skandinaviska DX-tävling.
1956
Ordf: Gunnar Wremerth, v ordf: Åke Jeppson, sekr: Börje Hammargren (enl. annan uppgift Peter
Antoni), kass: Lars Ingvar Nilsson, samt red: Ewy Wremerth.
Medl. avg: 8 kr, 4 kr halvår.
Gotlandstävlingen.
1957
Ordf: Åke Johansson, v ordf: Lennart Wallén, sekr: Kjell Ekholm, v sekr: Lars Ahlgren , kass: Lars
Ingvar Nilsson, suppI: Arne Helander och Gunnar Wremerth, samt red: Rolf "Jimmy" Cronsäter (och
från slutet av året operativ Arne Helander).
Medl. avg: 8 kr, 4 kr halvår.
Sektion bildas i Lund, under Kjell Ekholms ledning
1958
Ordf: Åke Johansson, v ordf:Lennart Wallén, sekr: Kjell Ekholm, v sekr: Jan Rasmusson, kass: Lars
Ingvar Nilsson, led: Rolf "Jimmy" Cronsäter och Arne Helander, suppl:Claes Westerlund, Nils
Johansson och P I Lindén samt h-red: Rolf "Jimmy" Cronsäter och ans. utg: Arne Helander.
Rev: Alfred Söfgren och K G Nilsson.
Medlem i Sydsveriges DX-förbund fr.o.m. 21:a december.
Medl. avg: vuxna 10 kr helår, 6 kr halvår, -16 år 6 kr.
Jubileumstävling den 23:e till 26 mars.
Jubileumsfest å Stadt Hamburg den 23:e november.
1959
Ordf: Åke Johhansson, v ordf: Nils G Andersson, sekr: Ulla Hederfors, v sek: Lars Johnsson, korr. Sek.
Kjell Ekholm, kass: Frithiof Hederfors, led: Jan Rasmusson, supp: Rolf "Jimmy" Cronsäter och Stig
Andersson, samt h-red: Kjell Ekholm och ansv.utg: Inga-Lill Ekholm.
Rev: Alfred Söfgren och rev.supp: Lars Ingvar Nilsson.
Medlem i Sydsveriges DX-förbund fr.o.m. september i DX- Alliansen .
Medl. avg: 10 kr.
MKVK:s kortvågsmästerskap den 6:e till den 14:e januari.
MKVK:s mellanvågsmästerskap de25:e till den 31:e mars.
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1960
Ordf: Rolf "Jimmy" Cronsäter, v ordf: Nils G Andersson, sekr: Sune Abrahamsson, v sekr: Sven
Roslund, korr. sekr: Jan Rasmusson, kass: Frithiof Rederfors, tävl.led: Kjell Ekholm, suppl: Stig
Dahlberg och Bengt Jonasson, samt h-red: Kjell Ekholm och ansv. utg: Inga-Lill Ekholm.
Rev: Lars Ingvar Nilsson och rev.suppl: Åke Johansson.
Medlem i DX-Alliansen.
Medl.avg: 10 kr.
SM och Landskamp den 5:e till den 7:e januari.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B fr.o.m. den 25:e september.
1963
Ordf: Rolf "Jimmy" Cronsäter och fr.o.m. den 7:e maj Bengt Jonasson, v ordf: Sven Roslund och
fr.o.m. den 7:e maj Göran Svensson, sekr: Sune Abrahamsson, v sekr: G Hansson, kass: Frithiof
Hederfors, suppl: Victor Viberg och Kenth Nilsson och fr.o.m. den 7:e maj Kenneth Nilsson, samt hred: Kjell Ekholm och ansv. utg: styrelsen.
Rev: Åke Johansson och Alfred Söfgren.
Medlem i DX-Alliansen.
Medl. avg: 10 kr.
Internationellt DX-Meeting den 1:a till den 5:e juli,
Kortvågstävling under hösten.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B.
1962
Ordf: Bengt Jonasson, led: Frithiof Hederfors, Sune Abrahamsson, Ivar Sendéus och Christer Neleryd,
suppl: Ulla Hederfors och Nils G Andersson, samt h-red: Kjell Ekholm och ansv. utg: Bengt Jonasson.
Rev: Åke Johansson och Alfred Söfgren, rev. suppl: Stig Dahlberg.
Medlem i DX-Alliansen.
Medl. avg: 10 kr.
MKVK:s stora kortvågsmästerskap den 27:e till den 30:e januari.
Träffpunkt Skåne med DX-parlament den 28:e till den 1:a juli.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B.
1963
Ordf: Bengt Jonasson, v ordf: Ivar Sendeus, prot.sekr: Christer Bjernler, korr.sekr: Christer Neleryd, v
sekr: Sune Abrahamsson, kass: Göran Svensson, suppI: Frithiof Hederfors, Nils G Andersson och CarlErik Erlandsson, samt h-red: Kjell Ekholm och ansv. utg: Bengt Jonasson.
Rev: Frithiof Rederfors och Åke Johansson,rev.suppl: Stig Dahlberg.
Medlem i DX-Alliansen t.o.m. den 30:e juni.
Medl. avg: 10 kr.
MKVK Ham SM Contest den 25:e till den 26:e juni.
DX-resa till Berlin, Prag och Tatrabergen den 7:e till den 20:e juli
Jubileumsfestligheter på Ungdomens Hus den 17:e november.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B.
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1964
Ordf: Bengt Jonasson, v ordf: Jan Rasmusson, sekr: Bengt Andreasson, v sekr: Ulf Lagerström, kass:
Göran Svensson, led: Ivar Sendéus, suppi: Sune Abrahamsson, Nils G Andersson och Frithiof
Hederfors samt h-red: Carl-Eric Erlandsson och ansv. utg: Bengt Jonasson.
Rev: Åke Johansson och Frithiof Hederfors, rev.suppl: Stig Dahlberg.
Medlem i Sveriges DX-Riksklubb fr.o.m. den 5:e november.
Medl.avg: 10 kr.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B.
1965
Ordf: Bengt Jonasson, v ordf: Ronnie Nilsson, sekr: Bengt Andreassern, v sekr: Ulf Lagerström, kass:
Göran Svensson, led: Ivar Sendéus, suppl: Sune Abrahamsson och Nils G Andersson.
Rev: Christer Neleryd och Jan Rasmusson.
Medlem i Sveriges DX-Riksklubb.
Medl.avg: 5 kr.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B.
1966
Ordf: Ronnie Nilsson, v ordf: Bengt Jonasson, sekr: Christer Neleryd, v sekr: Sven Jacobsson, kass:
Göran Svensson, suppl: Staffan Rosenqvist.
Rev: Jan Rasmusson och Sten Lundberg, vev.suppl: Staffan Rosenqvist.
Medlem i DX-Alliansen och Sveriges DX-Riksklubb.
Medl.avg: 5 kr.
Klubblokal: Bodekullsgatan 46 B och därefter fr.o.m. den 27:e februari Slöjdgatan 7 A.
1967
Ordf: Ronnie Nilsson, v ordf: Bengt Jonasson, sekr: Jan Rasmusson, v sekr: Sven Jacobsson, kass:
Göran Svensson, suppl: Christer Neleryd.
Rev; Ingrid Rasmusson och Christer Bjernler, rev.suppl: Staffan Rosenqvist.
Medl.avg: 5 kr.
Medlem i DX-Alliansen och Sveriges DX-Förbund.
Klubblokal: Slöjdgatan 7 A.
1968
Ordf:: Ronnie Nilsson, v ordf: Bengt Jonasson, sekr: Jan Rasmusson, kass: Sten Lundberg, led:
Christer Neleryd, suppl: Lars Wieden och Bengt Andreasson.
Rev; Ingrid Rasmusson och Christer Bjernler, rev.suppl: Anders Bjernstad.
Medl.avg: 5 kr.
Medlem i DX-Alliansen och Sveriges DX-Förbund.
SM/NM/Landskamp den 22:e till den 24:e mars.
Jubileumsmiddag på S:t Jörgen den 15 novenber.
Klubblokal: Slöjdgatan 7 A.
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1969
Ordf: Ronnie Nilsson, v ordf: Bengt Jonasson, sekr: Jan Rasmusson, kass: Sten Lundberg, "minister
utan portfölj": Roland Fransson, suppl: Bengt Andreasson.
Rev: Christer Bjernler och Staffan Rosenqvist, rev.suppl: Richard Johansson.
Medlem i DX-Alliansen och Sveriges DX-Förbund, och från det att de under sommaren gick ihop i
Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 5 kr.
Klubblokal: Slöjdgatan 7 A t o m den 28:e februari och Skabersjögatan 6 fr.o.m. den 15:e februari.
1970
Ordf: Ronnie Nilsson, v ordf: Roland Fransson, sekr: Richard Johansson, v sekr: Lennart Rylander,
kass: sten Lundberg, suppl: Bengt Jonasson.
Rev: Jan Rasmusson och Yngve Rylander, rev.suppl: Nils G Andersson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 5 kr.
Klubblokal: Skabersjögatan 6, men därefter fr.o.m. den 23:e mars c/o Yngve Rylander, Ystadgatan 36.
1971
Ordf: Ronnie Nilsson, v ordf: Yngve Rylander, sekr: Richard Johansson, v sekr: Lennart Rylander, kass:
Sten Lundberg, suppl: Bengt Jonasson och: Sverker Ahlström.
Rev: Jan och Ingrid Rasmusson, rev.suppl: Leif Råhäll.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 10 kr.
Klubblokal: c/o Yngve Rylander, Kantatgatan 30, och därefter fr.o.m. den 25:e september
Pilåkersvägen/John Ericssons väg.
1972
Ordf: Yngve Rylander, v ordf: Sverker Ahlström, sekr: Richard Johansson, v sekr: Lennart Rylander,
kass: Sten Lundberg, suppl: Roland Fransson och Bengt Jonasson.
Rev: Jan Rasmusson och Ronnie Nilsson, rev.suppl: Ingrid Rasmusson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 12 kr helår, 7 kr halvår.
Klubblokal: Pilåkersvägen/John Ericssons väg.
1973
Ordf: Yngve Rylander, v ordf: Roland Fransson, sekr: Richard Johansson, v sekr: Lennart Rylander,
kass: Sten Lundberg, suppl: Bengt Jonasson och Royne Larsson.
Rev: Jan Rasmusson och Ronnie Nilsson, rev.suppl: Ingrid Rasmusson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 15 kr helår, 8 kr halvår.
SM/NM den 6:e till den 8:e mars.
Klubblokal: Pilåkersvägen/John Ericssons väg, men fr.o.m. den 14:e februari Bellevuevägen 27.
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1974
Ordf: Bo Kullmar, v ordf: Royne Larsson, sekr: Kim Gustafsson, kass: Sten Lundberg, suppl: Bengt
Jonasson.
Rev: Jan Rasmusson och Ronnie Nilsson, rev.suppl: Lennart Rylander.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl. avg: 2 kr.
DX-parlamentet den 14:e till den 16:e juni.
Klubblokal: Bellevuevägen 27.
1975
Ordf: Bo Kullmar, sekr: Kim Gustafsson, kass: Sten Lundberg, suppI: Royne Larsson.
Rev: Lennart Rylander och Henry Gustafsson, rev.suppl: Karl Karlsson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 10 kr.
Klubblokal: Bellevuevägen 27.
1976
Ordf: Bengt Jonasson, sekr: Kim Gustafsson, kass: Sten Lundberg, suppI: Lennart Rylander.
Rev: Bo Kullmar och Henry Gustafsson, rev.suppl: Karl Karlsson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 10 kr.
Klubblokal: Bellevuevägen 27.
1977
Ordf: Bengt Jonasson, sekr: Kim Gustafsson, kass: Sten Lundberg, suppl: Roger Thörnberg.
Rev: Bo Kullmar och Henry Gustafsson, rev.suppl: Karl Karlsson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 10 kr.
Klubblokal: Bellevuevägen 27 vilken avvecklades under året.
1978
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Kim Gustafsson, kass: Sten Lundberg, suppl:. Yngve Rylander och Robert
Björk.
Rev: Bo Kullmar och Henry Gustafsson, rev.suppl: Karl Karlsson och Bengt Jonasson.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 10 kr.
Medl.antal: 23.
SM/SOC den 5:e till den 7:e maj.
1979
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Kim Gustafsson, kass: Lennart Rylander, suppl: Yngve Rylander och Karl
Karlsson.
Rev: Bo Kullmar och Henry Gustafsson, rev.suppl: Bengt Thörnberg.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 15 kr.
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Medl.antal: 27.
1980
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Harm Broers, kass: Kim Gustafsson, suppl: Bengt Thörnberg och Karl
Karlsson.
Rev: Lennart Rylander och Henry Gustafsson, rev.suppl: Yngve Rylander.
Medlem i Riksförbundet DX-Alliansen.
Medl.avg: 15 kr.
Medl.antal: 34.
1981
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Peter Pirbos, kass: Kim Gustafsson, suppl: Harm Broers och Karl
Karlsson.
Rev: Lennart Rylander och Henry Gustafsson, rev.suppl: Bengt Thörnberg.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 15 kr.
Medl.antal: 40.
Skånemöte på Siemens Data den 23:e augusti.
1982
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Peter Pirbos, kass: Kim Gustafsson, suppl: Björn Gröhn och Harm Broers.
Rev: Lennart Rylander och Henry Gustafsson, rev.suppl: Bengt Thörnberg.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg. 35 kr.
Medl.antal: 50.
Klubblokal: c/o KFUM/KFUK, Betaniaplan 4 fr.o.m. den 9:e mars.
1983
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Peter Pirbos t.o.m. den 14:e maj och från den 15:e maj Michael
Andersson, kass: Björn Gröhn, suppl: Michael Andersson t.o.m. den 14:e maj, och Göran Poulsen.
Rev: Lennart Rylander och Kim Gustafsson, rev.suppl: Harm Broers.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 35 kr.
Medl.antal: 49.
SM den 4:e till den 6:e november.
Klubblokal: c/o KFUM/KFUK, Betaniaplan 4.
1984
Ordf: Roger Thörnberg, sekr: Michael Andersson, kass: Björn Gröhn, suppl: Morgan Holmquist och
Göran Poulsen.
Rev: Lennart Rylander och Kim Gustafsson, rev.suppl: Harm Broers.
Broers.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 40 kr.
Medl.antal: 80.
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Skånemöte i Navröd den l:a till den 3:e juni.
Klubblokal: c/o KFUM/KFUK, Betaniaplan 4 t o m den 15:e januari, och därefter västra
Ryttmästaregatan 24.
1985
Ordf: Michael Andersson, sekr: Anders Püschel, kass: Björn Gröhn t o m den 31:a april och Morgan
Holmquist fr.o.m. den l:a maj, suppl: Morgan HOlmquist t.o.m. den 31:a april, Göran Poulsen, och
fr.o.m. den 1:a maj Björn Gröhn.
Rev: Lennart Rylander och Roger Thörnberg, rev.suppl: Kim Gustafsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 40 kr.
Medl.antal: 101.
Regional SDXF-konferens den 12:e maj.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24
1986
Ordf: Michael Andersson, sekr: Anders Püschel, kass: Morgan Holmquist, suppl: Dan Olsson och
Göran Poulsen.
Rev: Lennart Rylander och Roger Thörnberg, rev.suppl: Kim Gustafsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 50 kr.
Medl.antal: 118.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24.
1987
Ordf: Michael Andersson, sekr: Anders Püschel, kass: Morgan Holmquist, suppl: Dan Olsson och
Anders Rasmusson.
Rev: Kim Gustafsson och Roger Thörnberg, rev.suppl: Jan Rasmusson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 50 kr.
Medl.antal: 129.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24.
1988
Ordf: Michael Andersson, sekr: Anders Püschel, kass: Morgan Holmquist, suppl: Jan Thörnblom och
Anders Rasmusson.
Rev: Roger Thörnberg och Jan Rasmusson, rev.suppl: Dan Olsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 50 kr.
Medl.antal: 124 (per den 4:e september).
SM/NM den 8:e till den 10:e april.
DX-resa till Danmark den 16:e till den 17 april.
Jubileumsfestligheter på m/s Trelleborg den 5:e november.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24.
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1989
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Morgan Holmquist, suppl: Stefan Printz och
Anders Rasmusson.
Rev: Roger Thörnberg och Jan Rasmusson, rev.suppl: Dan Olsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
"Observer member" i EDXC
Medl.avg: 60 kr.
Studieresa till Berlin i April.
Studiebesök på TV-huset i Malmö den 21:e november.
Medlemsantal: 148.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24.
1990
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Erik Hansson, suppl: Christian Viebke och
Lennart Rylander.
Rev: Roger Thörnberg och Jan Rasmusson, rev.suppl: Dan Olsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
"Observer member" i EDXC
Medl.avg: 65 kr, utan On Air 40 kr.
Region Syd-möte den 1:e april och den 6:e november.
Medverkan i Malmö När-TV den 5:e december.
Medlemsantal: 157.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24.
1991
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Erik Hansson, suppl: Christian Viebke och Stefan
Printz.
Rev: Roger Thörnberg och Jan Rasmusson, rev.suppl: Dan Olsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
"Observer member" i EDXC
Medl.avg: 75 kr, utan On Air 40 kr.
Medverkan i Kul i 5.
Skånelandsmöte 28 april och 17 november.
Medlemsantal: 140.
Klubblokal: V Ryttmästaregatan 24 vilken avvecklades under året.
1992
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och Stefan
Printz.
Rev: Roger Thörnberg och Jan Rasmusson, rev.suppl: Morgan Holmquist.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Norden 100 kr, Europa 155 kr utanför Europa 210 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 144.
Medverkan i Kul i 5.
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1993
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och Stefan
Printz.
Rev: Roger Thörnberg och Jan Rasmusson, rev.suppl: Morgan Holmquist.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Norden 115 kr, Europa 185 kr utanför Europa 225 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 131.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 3:e november.
Medverkan i Kul i 5.
SM/NM den 17 - 19 september
Regions- och Skånelandsmöte 24 - 25 april.
1994
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och Stefan
Printz.
Rev: Jan Rasmusson och Morgan Holmquist, rev.suppl: Lennart Rylander.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 145 kr, Norden 195 kr, Europa 215 kr utanför Europa 250 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 113.
Region Skånemöte den 22- 23:e oktober.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 2:e november.
1995
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och Stefan
Printz.
Rev: Jan Rasmusson och Morgan Holmquist, rev.suppl: Lennart Rylander.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 145 kr, Norden 195 kr, Europa 215 kr utanför Europa 250 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 104.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 1:a november.

1996
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och Stefan
Printz.
Rev: Jan Rasmusson och Morgan Holmquist, rev.suppl: Lennart Rylander.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 100.
jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 6:e november.
1997
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och PerJohan Nylund.
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Rev: Jan Rasmusson och Morgan Holmquist, rev.suppl: Lennart Rylander.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 89.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 29:e oktober
1998
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh och PerJohan Nylund.
Rev: Jan Rasmusson och Morgan Holmquist, rev.suppl: Lennart Rylander.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medlemsantal: 92.
50-årsjubileumsfirande på Restaurang Le Concert den 7:e november.
1999
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh ochGöran
Poulsen.
Rev: Jan Rasmusson och Lennart Rylander, rev.suppl: Morgan Holmquist.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medl.antal: 100.
jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 7:e november.
2000
Ordf: Michael Andersson, sekr: Jan Thörnblom, kass: Dan Olsson, suppl: Karl-Erik Stridh ochGöran
Poulsen.
Rev: Jan Rasmusson och Lennart Rylander, rev.suppl: Stefan Printz.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medl.antal: 99.
jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 8:e november.
2001
Ordf: Jan Thörnblom, sekr: Jan Rasmusson, kass: Dan Olsson, suppl: Michael Andersson och Göran
Poulsen.
Rev: Lennart Rylander och Stefan Printz, rev.suppl: Ove Fransson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medl.antal: 87.
Studiebesök på Radiomuseet i Ekeby den 20:e oktober.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 7:e november.
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2002
Ordf: Jan Thörnblom, sekr: Jan Rasmusson, kass: Dan Olsson, suppl: Michael Andersson och Göran
Poulsen.
Rev: Lennart Rylander och Ove Fransson, rev.suppl: Stefan Printz.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 165 kr, Norden 210 kr, Europa 230 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medl.antal: 87.
Studiebesök på Post- och Telemuseet i Köpenhamn den 7:e september.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 7:e november.
2003
Ordf: Jan Thörnblom, sekr: Jan Rasmusson, kass: Dan Olsson, suppl: Michael Andersson och Göran
Poulsen.
Rev: Lennart Rylander och Ove Fransson, rev.suppl: Stefan Printz.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Sverige 180 kr, Europa 240 kr utanför Europa 260 kr utan On Air 40 kr.
Medl.antal: 87.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 14:e november.
2004
Ordf: Jan Thörnblom, sekr: Jan Rasmusson, kass: Dan Olsson, suppl: Roland Åkesson(en
suppleantplats vakant).
Rev: Lennart Rylander och Ove Fransson, rev.suppl: Hans Kronkvist.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: 75 kr.
Medl.antal: 30.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 7:e november.
2005
Ordf: Jan Thörnblom, sekr: Jan Rasmusson, kass: Dan Olsson, suppl: Roland Åkesson och Magnus
Wiberg.
Rev: Lennart Rylander och Hans Kronkvist, rev.suppl: Sven Ohlsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Boende i Skåne 75 kr samt övriga 25 kr.
Medl.antal: 30.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 7:e november.
2006
Ordf: Dan Olsson, sekr: Jan Rasmusson, kass: Hans Kronkvist. , suppl: Roland Åkesson och Magnus
Wiberg.
Rev: Lennart Rylander och Sven Ohlsson. Revisorssuppleant: Jan Thörnblom.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Boende i Skåne 75 kr samt övriga 25 kr.
Medl.antal: 29.
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2007
Ordf: Dan Olsson, sekr: Jan Rasmusson, kass: Hans Kronkvist. , suppl: Roland Åkesson och Magnus
Wiberg.
Rev: Lennart Rylander och Jan Thörnblom. Revisorssuppleant: Sven Ohlsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Boende i Skåne 75 kr samt övriga 25 kr.
Medl.antal: 22.
Jubileumsmiddag på Pub Vagabond den 14:e november.
2008
Ordf: Dan Olsson, sekr: Jan Rasmusson, kass: Hans Kronkvist. , suppl: Roland Åkesson och Magnus
Wiberg.
Rev: Jan Thörnblom (en revisorsplats vakant). Revisorssuppleant: Sven Ohlsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Boende i Skåne 75 kr, övriga 25 kr.
Medl.antal: 22.
60-års jubileum på kvarterslokalen på Högalidsvägen i Kävlinge den 8:e november.
2009
Ordf: Dan Olsson, sekr: Roland Åkesson, kass: Hans Kronkvist.
Rev: Jan Thörnblom, rev.suppl: Sven Ohlsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Boende i Skåne 75 kr, övriga 25 kr.
Medl.antal: 23.
2010
Ordf: Dan Olsson, sekr: Lisette Åkesson, kass: Hans Kronkvist.
Rev: Jan Thörnblom, rev.suppl: Sven Ohlsson.
Medlem i Sveriges DX-Förbund.
Medl.avg: Boende i Skåne 75 kr, övriga 25 kr.
Medl.antal: 23.
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FUNKTIONÄRER FABULERAR.
Gunnar Friberg:
På 1930-talet började de första DX-arna att systematiskt lyssna på och rapportera internationella
radiostationer och redan då var några av dessa lyssnare framstående i hobbyn. Det var emellertid
först under andra världskriget, från 1940 och framåt, som radiolyssnandet och DX-ingen på allvar
sköt fart.
Att DX-hobbyn fick ett kraftigt uppsving under 1940-talet har sin naturliga förklaring. Kriget gjorde att
alla normala internationella kontakter var avbrutna. I Sverige var vi i högsta grad beroende att få
information och nyheter om vad som skedde i vår omvärld, och radion var den dominerande
informationskällan. Intresset för att lyssna på utländska radiostationer var därför mycket stort.
Fram till 1944 fanns det inte några klubbar och DX-tidskrifter, så vitt jag kan påminna mig. Den stora
"breaken" kom just 1944 då Sveriges Radioklubb bildades i april nämnda år. Här fanns ett stort
ackumulerat behov av en riksklubb och SRK:s medlemstal sköt i höjden med raketfart. Jag vill minnas
att jag blev medlem i SRK i september detta år, d.v.s. jag blev medlem fem månader efter starten och
fick då medlemsnummer 1211!
Nu började nya DX-klubbar i rask takt att bildas och en del försvann efter kortare eller längre tid.
1948 bildades dock en klubb som skulle visa sig vara livskraftig än i dag: Malmö Kortvågsklubb!
Tyvärr har jag ingen dokumentation kvar från den tid jag själv var med om bildandet, så det jag minns
får jag berätta om.
Jag bodde vid nämnda tid i Trelleborg men jobbade i Malmö och reste därför dagligen mellan
bostaden och arbetet. När jag då läste om bildandet av en "kortvågsklubb" i Malmö och dessutom
var praktiskt taget ensam som DX-are i Trelleborg var det naturligt att deltaga i bildandet av Malmö
Kortvågsklubb. Initiativtagare var en man som jag skulle bli mycket god vän med: Gunnar Persson i
Flädie utanför Lund.
Träffpunkt blev Malmö. Hit kom intresserade DX-are från olika orter i Malmö med omnejd. Första
mötet ägde rum på ett kafé på Fersens väg (tyvärr minns jag inte exakt datum.). Det rörde sig om ett
tjugotal intresserade, vill jag minas. Lokalen räckte dåligt till men stämningen var god trots trängseln.
Enhälligt bildades MKVK.
Ordförande blev Gunnar Persson; Arne Svensson, Malmö, blev vice ordförande. Sen är jag inte säker
på de övriga. Jag tror att Elis Andersson, Lund, blev kassör. I den minnesskrift klubben skall ge ut i
höst finns det säkert detaljer som jag kommer att påminna mig när jag läser om dem.
Visst tänker jag med nostalgi tillbaka på min första tid som DX-are. Jag kan inte påminna mig om att
någon då hade en s k stationsmottagare. Det var enkla mottagare som Dux, Luxor o s v. Att få in rätt
frekvens var inte lätt. Men det fanns spännande stationer att lyssna på, sådana som inte längre finns.
Tänk bara på alla härliga stationer i Angola och Moçambique med ljuvliga QSL!
Under de gångna 40 åren har MKVK:s verksamhet varit skiftande. Ett vanligt mönster är medlemmar
som lagt av med DX-ingen kommer tillbaka när intresset vaknar på nytt. så kommer säkert MKVK:s
aktivitetsnivå även i framtiden att variera, men jag hoppas den skall bestå hög och att klubben om 10
år kan fira 50-årsjubileum.
Gunnar Friberg

51

Gunnar Wremerth:
Malmö Kortvågsklubb i Malmö bildades en gång då Malmö hade cykelbana i mitten på Nobelvägen
och alléträd från Dalaplan till Östervärns station. Spårvagnslinje 1 gick mitt i Bergsgatan med rosor
och grönt längs linjedragningen. Malmö var skönt. Det träffades ett gång radiofantaster och idealister
och klubbens organ (tidning) blev kallad Malmö-DX-aren med slogan "Hela världen din hobby".
Det var egentligen Bror Otto Svenburg, då anställd på Kvällsposten, som svarade för tidningen i
stencilerat skick i A4-storlek. Tidningen visade sig vara ganska ohanterlig och den skulle enligt
Postverket läggas i en påse för att distribueras.
Styrelsen samlades hos varandra, ledamöterna skiftade plats och klubben blomstrade. Här inkom
medlemmar som hade kännedom i tidningsbranschen, medlemmar som hade varit telegrafister,
såväl i militär som civil sjöfart, med mycket erfarenhet och många kontakter. Klubben hade bl.a. tre
st. fasta korrespondenter: Åke Johansson, Jimmy Cronsäter och Sven WesterIund. Som
utrikeskorrespondent hade vi Gunnar Walter, senare telegrafist på kryssaren Fylgia på sin färd till
Elfenbenskusten i Afrika. Med eget tillstånd att ha kontakt per kortvåg sände han till oss morgon och
kväll.
Vår ambition var att radioapparaterna som användes skulle vara original/standardradio. Det fanns då
flera märken med många och fina kortvågsband och ibland UKV. Själv hade jag en Ambassadör med
sex olika band och en spridningsmöjlighet på de olika banden.
Vi skall nu drömma oss tillbaka då det inte fanns charterresor, pass var ett måste till Danmark,
världskrigets skador och elände satte ännu sina spår. Television var ännu ej påtänkt; talade man om
Blixt Gordons rymdskepp med raketvapen m m och trodde på detta, trodde ens vänner att man fått
"nippran direkt". "Se bild på skärm? Du är inte klok!".
Antenner fick man inte sätta upp för fastighetsägaren, då kunde man få betala ersättning för åverkan
på skorsten eller övrigt.
Efter några år fick jag med familj lägenhet på Augustenborg, som då nybyggdes. I vårt kök på 15 C,
fabricerades tidningen i många år. Vi beslutade oss för ett nytt omslag, som tillkom genom "spill"
från ett tryckeri. Formatet blev A5 med klämmor i ryggen för att kunna samla ett års ex i en pärm.
Det var kamreren Lars Ingvar Nilsson som hade detta system på jobbet. Klubben investerade i en
skrivmaskin av märket Olympia, som alla medarbetare fick låna och renskriva sitt material på. Vi
investerade även i en spritdupliceringsmaskin, allt begagnat från en firma vid Rundelsgatan. Papper
och tillbehör köptes av dem som hade de basta kontakterna.
Intresset var nu mycket stort för kortvågshobbyn, även från pressen. Tävlingar avlöste varande. IBRA
Radio sände från Tanger i Afrika. Alla sändarstationer var intresserade av hörbarhet och kontakter
efter alla år av isolering och radions uppsving och kontaktmöjligheter. Vi hade nu medlemmar och
kontakter i hela världen som sände oss material att användas i tidningen. Olika stationer ingick avtal
med oss och sände "specialprogram" för klubbens räkning. Programmen gick normalt till så att
stationen presenterade vår klubb och sände normalt tre musikstycken som lyssnare sedan skulle
rapportera: tidpunkt, hörbarhet, ange minst två musikstycken av tre sända. För detta fick lyssnaren
vårt QSL-kort, lyssnarkort som kvitto. Ibland sände stationen sitt eget kort till klubben för att kunna
verifiera riktigheten i rapporten.
Nu hade vi rapportörer från Danmark, Norge, Island, Finland, England, USA, New Zeeland, Australien,
Söderhavsöarna, Japan, Canada, m fl. För att förbättra ekonomin slank det in firmareklamer då och
då och främst blev ersättningen material som behövdes för korrespondens och tidningens
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förbrukningsmaterial. Ekonomisk ersättning utgick icke till någon, varken i styrelse eller övrigt; ideellt
över hela linjen.
Den största reklamdriven klubben hade, var till firman Luxor, med slogan "från Luxor Motala till Luxor
i Egypten", en helsida med olika radioapparater. Den kvällen doftade det dupliceringsvätska och svett
från köket på 15 C, men vi klarade det och firman var nöjd. Ewy fick tvätta blåfärg i hela köket.
Radio Hilversum, Philips, Holland var också intresserade, men vi hade för lite resurser.
I Afrika hade vi fina kontakter och program från Franska Radio Brazzaville, liksom Belgiska Kongo med
Radio Leopoldville.
I Leopoldville bildades under kriget en "vänklubb" med medlemmar över hela västvärlden och i
denna klubb bildades en ekonomisk sammanslutning som kallades "Samojedgruppen". Syftet var att
hjälpa flyktande människor med anslutning till radio, där krigets Tyskland eller axelmakter intagit
eller splittrat familjerna. Jag hade nr 727 i den organisationen, so hade 100 000-tals medlemmar,
vilka betalade några dollar per år. Namnlistor kom med jämna mellanrum just från Leopoldville. Vi
lärde känna denna stad mycket väl genom broschyrer och foton som sändes oss medlemmar; flera
program utgick från Leopoldville för klubbens räkning med fina tävlingar. Katastrofen känner vi till då
inbördeskriget slog till. Än idag undrar jag, vad blev det av dessa fina teatrar och fina byggnader och
alla dessa människor som där samlats.
Eftersom många av oss jobbade i skift, bl.a. tidningar, kommunikation fick vi engagera hela familjen,
att der vår bortavaro passa radion på bestämda tider, tävlingar o dyl., dag som natt.
En av våra största supporters var chefen på Bulltofta, Gösta Andersson, ett flertal biljetter per flyg
skänktes. Tidningen Kvällsposten hade egen kortvågsspalt, liksom tidningen Arbetet.
MDX-aren utkom normalt med ett nr per månad, ibland något dubbelnummer och gick ut över hela
världen, bl.a. till stationer som informerade oss; det var mycket viktigt.
Som en av de första som avlyssnade Radio Warszawa inbjöds jag till 10 dagars fri vistelse i
Chopinfestivalens tecken. Tvekan var mycket stor, men efter diskussion med flera kommunalpolitiker
åkte jag och det var en upplevelse som resa, men otroligt skrämmande att se krigets förstörelse och
folkets elände. Jag fick se utrotningen i "judegetto:t", kulturpalatsen, och gamla staden som började
återuppbyggas i exakt samma stil som före kriget. Ett besök på Chopins födelsehem hann jag med.
Radio Melbourne, stationen med coccaburran skrattande var också en fin partner. En gång då jag för
klubbens räkning skrivit och avtalat en tävling bekräftades detta via direktsändning uti etern. Jag
jobbade men blev nästan nerringd av många som omtalade avlyssningen, men toppen blev då en
bussförare från Londons röda bussar skrev, och från Cananda skreven f d "rallare", som då blivit
brandfogde i de stora skogarna. Den senare var född i Lund och besökte oss personligen i Malmö på
sin första semester sedan utvandringen och kontakten hölls uppe så länge han levde, ensam i sin
timrade stuga efter pensioneringen.
I det nya formatet av tidningen hade vi fått upp effektiviteten att skiva på rätt sidor för vikningens
skull och för att artiklarna ej skulle komma bakfram, så att säga. Redaktionen förstärktes och vid
hopsättningen fick även "stora rummet" komma till användning där vi hade ett långt bord för
ändamålet och där Åke Jeppsson med hustru Margit deltog med liv och lust.
Nu började vi också känna av teknikens framgångar. Vi hade som sagt radioapparater med
rörlampor. Transistorer gjorde sitt intåg och det var många gånger som lödkolven måste fram, då det
visade sig att det nya röret ej passade i den gamla sockeln utan det var att löda nya sockeln i den
gamla apparaten för att få den att fungera. Radiostationerna började snåla och krävde svarsporto; de
blev helt överlupna med jobb och kostnaderna sköt i höjden. Så var det för oss också. Klubbar växte
upp som svampar ur jorden, alla ville ha "specialprogram" och alla skulle överträffa varandra.
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Vi hade många ungdomar i klubben, som jag hoppas hade en god uppfostrande inverkan; ingen
avundsjuka, alla hjälptes åt och jag tror alla lärde mycket om det land och dem som de fick kontakt
med. Engelska lärdes ju i skolan, så även här övades de flitigt.
Tekniken gick nu fort och det "kalla kriget" kom med störningssändare som ibland gjorde avlyssning
omöjlig. Icke avstörda bilar och motorcyklar var en pina, då man satt med sina hörlurar på, för att
inte störa familjen.
Vid besök hos i synnerhet unga medlemmar, var det en väldig stolthet att kunna "tapetsera"
väggarna i sina rum med QSL-kort i alla regnbågens färger. Föräldrarna var dock inte all tid glada för
detta.
Klubben gjorde även på annat sätt "en social insats". Det kom från flera sjömanshem, långt borta i
främmande länder, brev med önskemål om svensk litteratur. Då ställde Malmö stad genom sin
fullmäktigeordförande Oscar Stenberg upp och jag kunde vid flera tillfällen hämta olika begagnade ex
av olika häftade utgåvor, böcker eller annat material, som jag faktiskt på egen bekostnad
vidarebefordrade till bl.a. New Yorks och Seattles sjömansgårdar, och det uppskattades. Vid resor
som turister, besöka Ewy och jag svenska sjömanshem och kyrkor och vi blir alltid mycket väl
mottagna.
Ja, så kom då ändå televisionen till vårt land Kjell Stensson hade många föreläsningar och folk var
mycket nyfikna, men samtidigt rädda och misstänksamma; strålning?
Snabbt inkom medlemmar i klubben med resultat från olika tillfällen då de på TV sett, bl.a. Italien,
Tyskland m fl. länder. Antennuppsättningar som skrämde vem som helst fanns att beskåda.
Fastighetsägarna rasade och hotade igen.
Men år 1958 skulle Sverige ha VM i fotboll. Vi hade 3 barn i skolåldern och vi kunde följa "snacket"
genom kontakt med föräldrar utan TV, hur det "tingades plats", hos familjer med TV. För att få ha
sina barn hemma tvingades säkert många föräldrar köpa TV till familjen. Sedan har utvecklingen gått
snabbt och på den vägen är det ännu.
Idag kan ju intresserade per telefon följa rymdfärjans personal uppe på månen och bland satelliterna
i rymden.
Barnen födda under 40-talet fick en raketstart och snart var det bara att erkänna: vi föräldrar hann
inte med i utvecklingen, som vi dock själva varit med att arbeta fram.
Den nya generationen tog över även tekniken och trampade på mot nya mål och även
misslyckanden, men så är ju livet. Vi andra sökte nya karriärer och fick andra intressen; det är ju
normalt.
Dessa åren har givit mig och min familj en epok att minnas med glädje om än ibland något arbetsam,
men kamratskapet och den goda vänskapen inom medlemmarna, är verkligen en glädje att minnas.
Som sammanfattning, önskar vi verkligen klubben fortsatt framgång och nya aktiviteter. Ett ordspråk
vi använde: Tjäna varandra - icke på varandra och Håll Dig politiskt neutral i alla lägen.
Hälsning och ett glatt lycka till, önskar Ewy och Gunnar Wremerth, f d DX-ers.

Åke Johansson:
Klubben startades av några entusiaster. Andra världskriget hade slutat och sedan närapå ett
decennium hade gränserna varit stängda. 1948 rådde fortfarande visumtvång till de flesta länder och
passtvång till våra nordiska grannländer. Ungdomen, som alltid nyfiken på omvärlden, hade ett
ackumulerat behov av direktkontakt över gränserna. Radiotekniken förbättrades, fler och fler
stationer startade kortvågssändningar - och stationerna var mycket angelägna om att testa sin
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hörbarhet. DX-ingen utvecklades genom lokala klubbar som tog hand om det nyväckta intresset.
Många stationer belönade sina trognaste rapportörer på ett sätt som numera kanske inte
förekommer (isbjörnsskinn, paradisfåglar (uppstoppade), ormskinn, även inbjudan till studiebesök
m.m.) .
Om jag minns rätt fick klubben sin första guldmedalj, då den bara hade några år på nacken. Det var
en utställning arrangerad av Malmö stad med motto "Med enkla medel" eller liknande. Klubbens
motto vid utställningen var "Hela världen din hobby".
Fina insatser till inte bara klubbens utan även DX-ingens fromma har gjorts av medlemmarna. Jag viIl
bara nämna ett namn bland många, nämligen Jimmy Cronsäter. Jimmy kom tillbaka till Sverige efter
att under 2:a världskrigets slutskede fastnat hos amerikanska 8:e armen i Stilla havet som
radiotelegrafist. Väl hemma blev Jimmy 2:a i SM i DX-ing, varefter han hamnade hos MKVK, där han
tack vare sin journalistiska begåvning snabbt blev redaktör för Malmö-DX-aren.
Det var nu som reklamfinansierad radio blomstrade från de "fria" vattnen utanför Sveriges kuster:
Radio Nord utanför Roslagen och Radio Syd i Öresund. Jimmy var under en period på 50-talet
programredaktör på Radio Syd. Otaliga är de hälsningar och meddelanden han förmedlat till klubben
och klubbmedlemmarna från Öresund. Att höra Jimmy berätta om sina upplevelser i Japan och på
Filipinerna var underhållning av hög klass.
Under en tidsepok innehöll klubbtidningen en jazzspalt för vilken, Sven Andrén och Kjell Ekhom var
redaktörer. Louis Armstrong med världsberömd orkester var på besök. Utsålt på MFF-stadion. Hur
fixa biljetter? Jimmy, som alltid, snabb i tanke och handling, startade för ändamålet en press- och
reportagebyrå för att kunna utfärda presskort. Det blev med foto och fina stämplar. Vi fick bra
platser vid orkestern, fina bilder och som enda tidning en intervju med Louis i hans omklädningsrum.
Detta var några glimtar från det spännande och optimistiska 50-talet. Om tio år kan klubben fira 50årsjubileum. Jag önskar klubben lycka till under kommande år.
Åke

Lennart Wallén:
Att skriva något om MKVK borde inte vara så svårt, eftersom man har så många minnen från den
tiden, både när det gäller klubbmedlemmar och styrelseuppdrag. Det var roligt och stimulerande. På
50-talet hade vi ingen klubblokal, så vi hade våra samkväm på restaurang Pilgården och Stadt
Hamburg.
Vi "drog" vår tidning skiftesvis hos styrelsemedlemmarna, otaliga gånger i Jimmy Cronsäters kök.
Tävlingar hade vi många. Nämnas bör HMS Gotlands resa årsskiftet 1955 - 56 Göteborg - Abidjan. Jag
tror att Jimmy var med på den resan. Ordförande vid tidpunkten var Gunnar Wremerth. IBRA Radio
hade sina provsändningar då också.
Det är lite nostalgi när man benar upp minnena från den tiden. Jag får väl sätta upp en rigg igen.
Åldern har ju ingen betydelse för denna fina hobby. Beträffande min roll som styrelseledamot är det
inte mycket att orda. Det var jobbigt men kul. Jag skrev loggen några gånger, under pseudonym Track
14 och var behjälplig vid några pristävlingar.
Margot Jeppsson; hur man skulle rapportera m.m. Åke har dessvärre gått bort. Det var en verkligt fin
människa och vän.
QSL-korten är det roligt att titta på och man kommer ihåg kontakten, som om det vore igår nästan.
Länder försvinner.
Detta får bli finalen, och ett stort grattis till 40-åringen!
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De bästa 73 & 51, Lennart Wallén

Christer Neleryd:
Som tonåring var jag drömmare. Vilken hobby kunde passa en drömmare bättre än DX - ingen? Jag
blev en fanatiskt DX-are, en veritabel radioidiot som kunde offra nattsömnen för att jaga några
brassar, som skolkade från sista lektioner för att höra Nya Zeeland i december och som gladlige stod
över läxläsningen för att i stället höra Afrika under ljumma vårkvällar. All ledig tid tillbringade jag med
hörlurarna för öronen och med ett inåtvänt blickande på skalbelysningen.
Jag har funderat över denna tids allt överskuggande fixering vid att lyssna på utländska
radiostationer. I dag har barn och ungdomar inte bara en utan 5- 10 hobbies som de jäktar mellan.
För mig gällde bara radion. Det berodde så klart på att radion hade en central placering i hemmet
fram till 1950-talet. Konkurrensen från TV och video fanns inte och med två svenska radiokanaler var
utlandslyssnade ett bra alternativ. Den tidens standardapparater hade bra kortvågsband och de
flesta var vana vid att ratta in utländska stationer, för att lyssna på jazz eller kanske rockmusik, en
icke rumsren kulturyttring i svensk radio på den tiden.
För mig tillkom ett annat skäl för det intensiva lyssnandet: radion skulle användas för verklighetsflykt,
en drog med vars hjälp j ag bättre kunde fördra en ond värld. Eländet på jorden hade plötsligt
kommit närmare och blivit mera påtagligt. Suezkris, Ungern-revolt och Indokinakrig beskrevs utförligt
i olika media. Idyllerna flagnade. Afrikas hyddor brändes ner. Söderhavet höll på att förvandlas till en
atombombsdepå.
Vad jag hade upptäckt var att radion var ett supereffektivt filter som kunde sovra bort allt detta
elände. Radion gav mig möjligheter att skapa mina egna bilder, tillrättalagda precis som jag ville ha
dem. Jag behövde aldrig låtsas om att inkamusikens spröda flöjttoner sändes ut från en sjaskig
gruvstad i Peru och jag kunde glömma att när Charles Trénet sjöng "La Mer" på France Cinq i Alger så
gjorde han det från en studio som låg ett stenkast från polisprefekturens tortyrkammare. Vilken
fantastisk apparat för dagdrömmande var inte radion.
Jag drogs så småningom med i MKVK. Jag behövde ju en social motvikt till de här egotrippade
odysséerna. Den första kontakten med klubben fick jag på ett stort DX-meeting som MKVK
anordnade sommaren 1961. Det var ett arrangemang modell större med flera hundra besökare från
hela Europa, båttur ut till Radio Syds sändarfartyg , middag på polishuset och med Ribersborgsskolan
som HQ, proppat med trafikmottagare. Jag blev förvånad över att en liten DX-klubb kunde ro i land
ett så stort evenemang.
När hösten kom besökte jag ofta klubblokalen på Bodekullsgatan. Det var en liten anspråkslös
källarlokal. I rummet fanns plats för en soffgrupp och några småbord med pinnstolar. Väggarna var
prydda med olika DX-attribut, bland annat klubbens hiskliga diplom utskurna i trä. Man kan säga att
det rådde en trivsam röra i det lite dunkla rummet. För det mesta var det proppfull t på mötena på
måndagskvällarna. Arrangemangen var mer eller mindre organiserade. Några möten ägnades åt den
tekniska sidan av lyssnandet, som jag ärligt talat begrep rätt litet av. Jag lyckades dock tillverka en
enkel antennförstärkare som faktiskt fungerade på min dåvarande, rätt dåliga utrustning. QSLvisningar, tips och uppspelningar av bandade lyssnarkap stod nästan alltid på programmet.
Stämningen var alltid hög, tonen var familjär, ibland lite raljant. Klubbens inre cirkel på 15-20
personer kände varandra väl sedan flera år. Vi var ett gäng killar i de yngre tonåren som kom med
kring 1960. Mycket snart fann vi oss vara invalda i styrelsen och mitt uppe i arbetet med denna
snabbt svällande förening. För oss blev MKVK en bra skola i föreningsarbete.
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En gång i månaden var klubblokalen belamrad med oändliga pappershögar, pappkartonger och
häftapparater. Månadens nummer av MDX-aren skulle skickas ut. En febril aktivitet rådde. Allt
tillgängligt folk hade trummats ihop. Papper sorterades och buntades ihop. Häftmaskinen slamrade.
Adresser skrevs ut och kuvert veks ihop. Det var bråttom. Tidningen skulle ut. Tidsschemat måste
hålla. Ofta dröjde det fram på småtimmarna innan hela upplagan, väl nerpackad i pappkartonger,
kunde levereras på lastkajen bakom Malmö 1 på Skeppsbron.
Malmö-DX-aren var navet kring vilket klubbens verksamhet kretsade. Ja, vill man som gammal MKVKare vara lite pretentiös kan man säga att den var navet kring vilket hela DX-Sverige snurrade.
Tidningen var nämligen landets viktigaste DX-publikation i början av 1960-talet. Det var bara så. Det
var också därför som klubben under de åren fick ett enormt lyft upp till 1000-talet medlemmar. "
Hemligheten bakom framgångarna var, tror jag, att de tongivande bakom tidningen var mitt upp i sin
mest aktiva DX-period, jämsides med föreningsarbetet. Huvudredaktören själv, Kjell Ekholm, var en
mycket framgångsrik tävlings-DX-are med framskjutna placeringar i SM-tävlingar. Där fanns ett gäng
som var LA-fantaster och som växel drog framför radioapparaterna. En man höll sig vaken, enligt ett
schema, och larmade när konditionerna var goda. Det lyssnades och det skrevs. Tidningen drog också
till sig de bästa DX-pennorna i landet. Varje nummer var fullmatat med rykande färska nyheter,
reportage, debatt.
Tidningens hjärta låg på Sveagatan i Limhamn. Där bodde Kjell Ekholm med fru en knarrande trappa
upp i en lägenhet inrymd i en äldre villafastighet. I denna våning kunde man uppleva all den febrila
brådska, entusiasm och charm som man förknippar med en tidningsredaktion. Ett besök några dagar
före pressläggning var en upplevelse. Den trevlige och medryckande huvudredaktören for som ett
torrt skinn mellan telefonen, typewritern och klisterburken. I ett hörn stod hans Eddystone. Den var
alltid igång, dag som natt (Brann den aldrig upp?). Den Ekholmska lägenheten blev en andra
klubblokal, där alltid flera medlemmar satt och häckade.
Förutom en livlig lokal verksamhet och arbetet med landets ledande DX-tidning så hann klubben med
att ligga bakom flera stora arrangemang. Att orken inte tröt ... Det tidigare nämnda DX-meetinget
följdes 1962 av ett DX-parlament i samarrangemang med DX-Club Lundensis. Nattaktiviteterna var
förlagda till Vårboskolan i Arlöv, där vi klängde på taket för att rigga upp antenner kors och tvärs över
skolgården. Trots besvärliga mottagningsförhållanden fick vi in en del LA-stationer på nätterna.
Ett annat större arrangemang var DX-resan till DDR och Tjeckoslovakien 1963. Vi hälsade på hos de
svenskspråkiga redaktionerna på Radio Berlin International och Radio Prag. I Prag ägnade de vårt
besök ett långt radioprogram. Det var en minnessvärd resa med promenader i det medeltida Prag,
ett gripande besök vid den under kriget förintade byn Lidice och vandringar i Tatrabergen.
Flera gånger per säsong kunde klubben dra till med större sammankomster, ofta uppbyggda kring
någon intressant personlighet som var på besök. Sonja Persson från HCJB i Ecuador kunde exempelvis
dra fullt hus när vi använde henne som dragplåster på Ungdomens Hus en söndagseftermiddag.
Men denna enorma dynamik i klubben var svår att bibehålla i det långa loppet. Vi hade ingen
organisation som orkade med det. Den aktiva kärntrupp som bar upp det hela slutade skolan, fick
nya jobb, flyttade och skingrades. MKVK-aren blev "DX-aren" innan den gick upp i Eter-Aktuellt.
Kubben bantade 1965 ner sig till den lokalt förankrade, hanterliga men livaktiga DX-klubben den
fortfarande är.
Själv var jag med ytterligare några år. Var med om att börja ge ut en tipsbulletin bland annat. Men
jag fick andra intressen, sålde trafikmottagaren och trappade ner mitt engagemang i slutet av 1960talet.
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Många år har förflutit, men fortfarande har radion sin magiska lockelse. Jag har nyligen köpt en
gammal Dux-apparat från 1950-talet. Den är välvårdad, blank och fin och med fem maffiga
kortvågsband. Fortfarande är det härligt att dra över banden, höra det bubblande ljudet och göra ett
nedslag någonstans: Dubai. Fantasins bilder börjar rulla fram igen. Den ensamme böneutroparen
sjunger ut sitt budskap och målar upp en grön oas under en djupblå himmel och i ett hav av gul sand.
Två millimeter åt höger på skalan. Jag rycker till och vaknar upp. BBC påpekar torrt att bilden av
Mellanöstern i dag ser annorlunda ut. Mycket, mycket annorlunda ...

Jan Rasmusson:
Det hänger en tavla i klubblokalen. Hur länge tavlan hängt där vet jag inte, men den är daterad 1968,
Den tavlan har sin historia, som kanske några känner för mer än andra. Som medansvarig för den
lyssnartävling som MKVK arrangerade 1968, känner jag kanske speciellt för den historien.
Det året blev MKVK hedersmedlem i radiostationen Radio Aparecida i Brasilien.
På den tiden hade Radio Aparecida en eldsjäl som hette José Dinys. Han kallade sig själv för
International Correspondence Chief och stod för en lång rad QSL till svenska DX-are, och säkert
många andra nordiska DX-are, också under 1960-talet. QSL-et från Radio Aparecida resulterade för
min del i en rad brev mellan José och mig och när det blev dags för Scandinavian DX-Contest bad vi
José ordna att Radio Aparecida ställde upp som en av de sydamerikanska stationerna i tävlingen. José
blev eld och lågor och lyckades utverka en en timme lång sändning för MKVK:s räkning. Den 24:e
mars 1968 sände Radio Aparecida tävlingsprogrammet mellan 00.00 - 01.00 SNT. Hördes det? Det
kommer jag inte ihåg, men sannolikt hördes programmet av en lång rad tävlande och med god
hörbarhet, som ju de brasilianska stationerna ofta gjorde på den tiden på 31-metersbandet. Den
store sångaren på den tiden var ju Roberto Carlos, och han hade ju sin givna plats i
tävlingsprogrammet. Härlig samba!
De många brevvännerna i Norden gjorde José sugen på att resa hit och några månader efter
tävlingen kom han också verkligen. På den tiden - relativt nygift och utan barn - bodde jag på
Eriksfältsgatan, då i utkanterna av Malmö stad, så ringde telefonen och José annonserade en
mellanlandning i Paris, och kunde jag möta honom nästa dag i Malmö? Jo men visst. Man blev väl
något förvånade på min arbetsplats över den plötsliga begäran om några dagars ledighet för att ta
hand om en brasiliansk brevvän.
José var en liten senig man, som såg äldre ut än han sannolikt var; kanske var han i 35-årsåldern.
Malmö i början av juni var fantastiskt med blomstergatan vid Margaretapaviljongen i full blom,
ankungar i Pildammsparken, mycket folk, bussar och bilar på Södergatan och runt Gustav Adolfs torg.
Trevliga sightseeingdagar och mycket information om Brasilien hemma vid kvällsmaten. Vilken glädje
José visade vid ett besök i Hermodsdalsshallen - livsmedelsbutiken - där han hittade Jordantandborstar, och de var ju märkta med ett "J". "Min tandborste" var hans spontana kommentar.
Efter ett par dagar reste Jose vidare till Umeå minns jag och sedan vidare till Finland. Vi hade kommit
överens om att Jose skulle övernatta en natt på utresan från Skandinavien hos mig och han räknade
med att vara tillbaka efter en tio dagar. Men tiden gick och blev flera veckor, och jag undrade vad det
hade blivit av honom. Jo, plötsligt dök han upp, sov över och konstaterade att hans semester nog
hade blivit längre än vad han hade tänkt sig och framför allt längre än vad man tänkt sig på Radio
Aparecida . Ja, frågan är vad de skulle säga, när han kom tillbaka. Nästa morgon reste han. Jag undrar
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fortfarande vad det blivit av honom. Jag hörde aldrig mer av honom. Kanske tyckte man på Radio
Aparecida att han tagit bondpermis och att "enough is enough" och "José goodbye".
Bandet från tävlingssändningen kopierade José till mig och ibland, när svunna tider lockar, dammar
jag av min gamla rullbandspelare och hör José annonsera specialmusiken för mig, Bengt Jonasson,
Sten Lundberg och Ronnie Nilsson, och t.o.m. Arne Skoog som tävlingskontrollant får en hälsning. Ja,
José gjorde kanske en tavla som inte kom hem igen i tid, men tavlan i klubblokalen kan vi ju glädjas åt
ändå.

Roland Fransson:
20-årsjubileet firades på S:t Jörgen i ett tjugotal personers närvaro. Denna middag gick lös på 25
kronor vill jag minnas. Det var gott att äta. Klubben återupplivades i anledning av jubileet och jag var
aktiv under några år tills lumpen och andra intressen tog över. Efter viss korrespondens fick jag Sonja
Persson på HCJB till att hälsa på oss en måndagskväll, som jag vill minnas var bruklig mötesdag.
Klubblokalen var då belägen på Fågelbacksgatan, dessförinnan var det Slöjdgatan i en gammal
rivningskåk. Därefter har olika källarlokaler avlöst varandra. Resa till Köpenhamn arrangerades också
1969, en vacker försommardag vill jag minnas, med ett mycket trevligt arrangemang. Middag åts
utomhus på Danmarks Radios tak.
Hälsningar, Roland Fransson

Lennart Rylander:
MKVK: s historia har genom åren varierat inom olika eror.
Varje era har präglats av en generation styrelse. Det jag här skriver är mina personliga minnen om
slutet på en era, den där på följande, och inledningen på en tredje. Allt under 1960- och -70-talen.
Efter att då och då läst TfA Eterklubbs spalt ansåg jag slutligen att jag visste tillräckligt om DX-ing för
att göra ett försök. Det var den 7:e maj 1961, en söndagsförmiddag i Hallaröd, där vi bodde då. På KV
på vår gamla Nornan fann jag en svensksändande station, med en stil som jag inte var van vid. Jag
satte ingång att skriva, så som TfAE skrivit att man skulle. Anropet kom så småningom:
Tjeckoslovakiens Radio, Prag. Jag fick ihop min första rapport, och några månader senare kom mitt
första QSL. Om det i stället för Prag varit SR Utlandsprogrammet hade jag förmodligen aldrig blivit
DX-are, och inte haft en aning om Malmö Kortvågsklubb, trots att jag fyra år senare flyttade till
Malmö .
Jag lyckades snart övertyga min bror Yngve att även han skulle bli DX-are. Jag gick med i TfA
Eterklubb, naturligtvis och det gjorde man ju på den tiden, samt i Sveriges Radioklubb. Yngve blev
medlem i Malmö Kortvågsklubb samt i The DX-Companions, där Owe Nordin och company härskade.
1962 kom jag alltså i kontakt med MKVK för första gången, genom att läsa broder Yngves Malmö-DXare.
DX-intresset ebbade ut så småningom, tills 1968 - tror jag, och 1968 eller 1969 gick jag tillsammans
med Yngve för första gången till ett MKVK-möte i lokalen på Skabersjögatan. Innan vi kom bestod
klubben av Jan Rasmusson, Sten Lundberg, Ronnie Nilsson och Bengt Jonasson med fruar, som
utgjort hela klubben under några tynande år samt av de nya förmågorna Richard Johansson
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(sedermera Kirkevall) och Roland Fransson. Kjell Ekholm var nog också medlem hela tiden, trots att
han sällan visade sig på mötena.
Någon tid förflöt, och jag fann mig sitta i styrelsen. Om jag inte minns fel har jag varit vice
sekreterare, sekreterare och kassör. Därefter några år som revisor, och är nu sedan några år
hjälpreda åt kassören.
MKVK fortsatte i ungefär samma storlek och med samma aktivitet fram till 1970. Då hade vi redan
blivit tvungna att lämna vår lokal på Skabersjögatan, och bott inhysta i ett rum hos broder Yngve,
först på Ystadvägen och sedan på Kantatgatan på Lindängen.
Den 23:e september 1970 blev en milstolpe i MKVK:s historia.
Då kördes bulletinen Malmö-DX-aren igång. Ursprungliga eldsjälar bakom denna var Yngve och
Richard Johansson-Kirkevall.
Ett tag framåt använder jag nu MDX-aren för att komma ihåg vad vi tog oss för. Att vi var radioaktiva
är lätt att konstatera. Flera sidor tips och en halv sida QSL var fjortonde dag! Medlemsantalet ökade
för varje nummer, och så gjorde även bidragen till bullen.
År 1971 körde vi ingång en teknikkurs. Vi började bygga en signalgenerator och en rörvoltmeter. Jag
undrar vart dessa tog vägen efter färdigställandet. Jag kan inte påminna mig att jag sett dem sedan
1971!
MKVK:s aktiviteter utökades nu. Vi började med lyssnarträffar . Den första tillbringade vi i Rickard
Nicklassons stuga i Orup utanför Höör. Sex personer var vi: Rickard Johansson, Sverker Ahlström,
Yngve, Rickard Olsson och undertecknad. Jag minns fortfarande stugan, som var belägen skyhögt
över parkeringsplatsen. En smal, vindlande, brant trappa med pyttesmå trappsteg ledde upp. Detta
på en tid då hälften av radiomottagarna var av AR-88-storlek! Bildreportage följde i MDX-aren.
1971 års årsmöte valde en styrelse bestående av Ronnie Nilsson, Sten Lundberg, Yngve, Rickard
Johansson och undertecknad. Detta var Yngves entré i styrelsen. Början på en ny karriär som inte
slutade förrän han nått den absoluta toppen 1972. D.v.s. då han blev ordförande. Ett avgörande
beslut och våra fortsatta liv togs också på 1971 års årsmöte: Rökning förbjöds i klubblokalen. En
maffia bestående av SAM, LR och YR drev igenom detta på eftersom de samtliga höll på att avsluta
lasten.
1971 började också en period med ett fruset förhållande till RDXA. Vi hade då och då åsikter som
handlade om ett DX-förbund och inte ett organisationsförbund. Intet nytt under solen!
Mer hjärtliga "bråk" förekom dess år mellan MKVK och UKVK resp. MRS. Vi gav varandra gliringar i
våra respektive publikationer. Bl.a. blev vi lovade en WRTH av UKVK p.g.a. något lättvindigt
uttalande som kunnat kollas i WRTH före tryckning. Den dök aldrig upp, så Yngve påtalade detta i en
MDX-are. Snart damp ett tjockt brev ner från Umeå med följande bilagda meddelande: "Hallo , my
name is Blank - W.R.T.H. Blank". på något sätt hade man lyckats anskaffa en WRTH med mestadels
blanka sidor. Vi 60-talister var nog i allmänhet politiskt medvetna, men vi i MKVK lite mer
högerinriktade än MRS och UKVK, så i bullen den 2:a maj 1972 döpte vi om dessa klubbar: MRS:
Marxistiska Radiosällskapet, UKVK: UltraKommunistiska Volleyboll Klubben. Det sistnämnda p.g.a.
deras förkärlek för volleyboll. Framemot medio 1971 breddades redaktörskapet för MDX-aren, allt
fler av oss skrev omväxlande bullen. Dock var det hela tiden Yngve som var den drivande kraften
bakom MDX-aren.
Den 14:e juli 1971 kunde man läsa att jag fått mitt hundrade land verifierat. Det betydde
tårtbjudning på nästa klubbmöte. WeIl - 100 länder på de 10 första åren, 25 länder på nästa 17 år!
17-19:e september var det dags för nästa lyssnarträff. Nu i MagIasäte, i en scoutstuga. på detta möte
ställde även vår kompis Jonne Vandrare upp, och han kom definitivt att förgylla den i övrigt fattiga
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DX-tillvaron. Som vanligt fanns inget speciellt att höra och annan verksamhet fordrades. Vi befann
oss i en scoutlokal med tvåvåningssängar avsedda för de små vargungarna. Sängarna var utrustade
med löstagbara stegar. Influerade av Jonne utrustade vi oss med vardera två stegar, höll i översta
stegpinnen, satte fötterna på den nedre och sprang ikapp i den stora scoutlokalen på dessa "styltor".
En verksamhet som säkerligen slår ut senare MKVK-generationers "koddekrig"! /red. anm: Rätt
benämning är givetvis Skånsk koddebåll.
25:e oktober 1971 var det dags för nytt försök med klubblokal: John Ericssons väg - en källarlokal
utan fönster, vi spenderade tid och pengar på att förgylla lokalen: Ett villt målande igångsattes, och
resultatet blev formidabel t. Tyvärr förstördes en hel del senare, då det blev översvämning i hela
husets källare och vi fann oss stående i 1 dm vatten.
Det blev tätt mellan lyssnarträffarna . Den 6-9: e januari 1972 var det dags för MagIasäte igen, och
vid 1972 års årsmöte drog sig Ronnie Nilsson tillbaka från styrelsen och Sverker Ahlström tillträdde.
1972-06-14 gör Richard Johansson ett nog så påtagligt konstaterande om förhållandet mellan MKVK
och RDXA:" MKVK:s sammanfattning av 10 års kontakter med RDXA kan alltså bli ungefär den här: på
10 år har dom bara röstat som vi vill 3 (tre) gånger, och det har varit när vi ansökt om att få arrangera
SM". Mot slutet av 1972 finns symptom på en begynnande kris. Tipsspalten krymper oroväckande.
De bidrag som trots allt inflyter kommer i allt mindre grad från malmöbor. Det vore nog lämpligt med
en generationsväxling i MKVK - om det bara funnits någon ny generation.
Vid årsmötet 1973 återkom Roland Fransson i styrelsen. Detta eftersom Sverker Ahlström flyttat till
Stockholm. Han stack senare vidare till någonstans i Sydamerika, och var han finns nu vet väl bara
gudarna och förhoppningsvis han själv.
I och med 1973 års ingång flyttade MKVK igen. Denna gång till en trevlig lokal på Bellevuevägen. Den
hade tidigare ockuperats av kvarterspolisen, och vi lät deras skylt sitta kvar i fönstret till en dag
polisen dök upp och sade att "så där får ni inte göra".
En bidragande orsak till den allt lugnare verksamheten hittar vi MDX-aren den 30:e januari 1973:
Förlovade
Roland Fransson
Gun Olsen

Förlovade
Yngve Rylander
Mia Tinder

Födda
En dotter (Malin)
Britt-Marie Nilsson
Lennart Rylander
Allt detta på samma gång! I samma nummer bidrager nye medlemmen Bo Kullmar, som senare skulle
bli ordförande.
16-18: e mars hade vi första lyssnarmötet på nya stället i Länghult vid Dagstorpssjön, inte långt från
Yngves och mitt barndomshem i Hallaröd. I maj var det dags igen, 11-13:e i Länghult. Vid denna
lyssnarträff utsågs Yngve till förste klättrare. Han behängdes med antenntampar och skickade upp i
en jättegran och upp på hustaket. Trots en otrolig blekhet i Yngves face fick vi alla våra antenner
monterade. Yngve valdes till klättrare därför att han var den ende av oss som led av svindel! För
tillfället blev han botad. Om friskheten hållit i sig har jag ingen aning om.
I MDX-aren den 14:e maj 1973 har jag rapporterat ett av mina mera udda QSL. Det kom från RN
Brasilia, och bestod av en slarvig lapp med ännu slarvigare vidhängande lapp med följande text:
"Please send photos of naked girIs! OK?". I samma bulle ser jag Kim Gustafsson tipsa för första
gången, samt en notis om att jag gift mig.
Ännu några månader utkom MDX-aren, men tyvärr saknar jag de numren i min samling. Den sista
sidan i min pärm är ett referat jag skrivit från DX-parlamentet i Lindesberg, där jag var valberedning.
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Jag har inget minne av medhjälpare, men ett klart minne av schackrandet vid valen. "Om han ställer
upp vill inte jag vara med" och "Om inte den posten tillsätts vill jag inte ställa upp på den post jag
accepterat" o.s.v. Personligen avgick jag som valberedning.
Början av 70-talet var en god period för MKVK. 1974 fanns ingen MDX-are mer och knappast några
medlemmar heller. Som Micke en gång så träffande uttryckte det: "Det fanns en tid då 50 % av
MKVK:s medlemmar hette Rylander". Yngve avgick ur styrelsen som nu bara var tre personer. Bo
Kullmar fanns också med några år i den vevan. Roger tillträdde som ordförande. Kim Gustavsson var
sekreterare, och jag kvarstod som kassör ännu ett år för att hjälpa den nya styrelsen igång. Ett år
senare avgick jag, men tillträdde som revisor, vilket jag varit till för ett par år sedan, då jag lämnade
även denna post. Numera bistår jag kassören efter bästa förmåga utan att officiellt medverka i
föreningen. Trots detta tycker jag att jag fått allt bättre kontakt med de nuvarande
klubbmedlemmarna de sista åren.
Vad jag inte nämnt hittills är alla våra SMl MKVK har ju fått för vana att anordna SM i DX-ing vart
femte år. Jag tycker att det känns som om jag varit med om annordnander i hela mitt liv. Några
gånger har det varit nära att serien brutits, men i sista stund har folk ställt upp och arrangemanget
räddats. Det SM man minns bäst. är naturligtvis det mest lyckade - Swedish Open Championship i DXing 1978: "Minns ni t.ex. La Cruz del Sur med Jans skånskspanska och "El vals de la muchacha de
Mora" eller FR3-Cayenne med jojkmusik. Det fanns svenska deltagare i tävlingen som hörde jojkar
och chansade på "lokal musik från Cayenne". 1978 hade vi nästan bara specialprogram, vilket har
varit svårt att få till stånd senare! Jag hoppas att seden med SM vart femte år kan fortsätta. Det finns
ju många inom klubben som har mer eller mindre vana från tävlingssammanhang.
För att göra berättelsen fullständig fattasas nog bara DX-prlamentet in Malmö någon gång under
början av 1970-talet. Jag var på den tiden medlem i DXA-Vänner, och en dag ringde Arne Skoog mig
på jobbet och talade om att RDXA inte kunde finna någon arrangör, utan bett DXA-V om hjälp. Jag
lovade sondera med MKVK, och parlamentet arrangerades under ledning av dåvarande ordföranden
Bo Kullmar. Själv skulle jag ta hand om internationella gästerna, men insjuknade i influensa och fick
stanna i sängen.

Karl Karlsson:
Det hela började för min del när min son (nu 32 år) deltog i en juniortävling. Han låg på golvet med
en gammal DUX-mottagare av årgång 1955 och försökte få in de deltagande stationerna. Jag som är
en smula till åren kommen (nu 58) blev intresserad. Eftersom mina kunskaper i främmande språk var
och delvis är relativt begränsade så fick jag hålla mej till de svensksändande stationerna. Nu hade jag
lyckats förbättra mina kunskaper i engelska så jag kan klara även dessa. Jag tyckte att den gamla Duxen behövde förbättras och inköpte en Trio 9R och den fungerade alldeles utmärkt. Bäst om jag
startade den minst en halvtimme innan eventuella stationer började sända. Då hade den nämligen
drivit färdigt. Senare husköp med allt arbete som följer har min DX-aktivitet inte varit så aktiv. Huset
som är av årsmodell 1914 kräver sin tid. Jag har dock en del trevliga minnen från den aktiva tiden.
Det trevligaste fick jag under den tid jag ofta lyssnade på Lettlands Radios svenska sändningar.
Telefonen ringde en kväll och en dam från Lund frågade om jag var den Karl Karlsson som brukade
lyssna på Radio Riga, och svaret blev ja. Då frågade hon om jag skulle vilja träffa brevvärdinnan på
denna station som hette Lena, och väl heter så ännu. Hon hade nämligen varit i Uppsala för att
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förkovra sig i det svenska språket. Nu var hon inbjuden till Malmö av en vänskapsförening och bodde
hos ordföranden i Lund. Hon hade då kommit ihåg att det fanns en lyssnare i Klagshamn som hade
mitt namn. Dom gjorde en djupdykning i telefonkatalogen och hittade mej. Hon (Lena) kom till en
sammankomst som ägde rum i Malmö och där blev jag inbjuden att delta, vilket jag också gjorde. Det
var en trevlig tillställning. Hon tyckte det var synd att vi inte hade tid att prata mer med varandra
men det fanns ju många andra medlemmar (vilket jag inte var) som hon måste ägna sin tid åt. Jag
höll med henne för det var en söt dam på 28 år. Sådana kan det ju inte bli för många av. Dra nu inga
förhastade slutsatser för vi var gifta på var sitt håll. Om ni någon gång lyssnar på Radio Riga och hör
en som heter Aldona och talar perfekt svenska, så beror det på att hon har varit i Sverige som
krigsbarn. Jag har även under denna tid hunnit med att vinna två 1:a-priser från just Radio Rigas
tävlingar. Det ena är en mycket välgjord docka i folkdräkt och det andra är 1:a-priset i deras årligen
återkommande februaritävling vilket bestod av en transistormottagare för LV, MV och KV, med god
utbyggd KV. Radion fungerar bra ännu. Den används inte så mycket nu för jag har köpt en ESKA 33
hos Harm Broes på VHP.
Jag har varit inbjuden till Ungern på semester denna sommar och på lediga stunder rattade jag en del
på den medförda 33:an och hörde en del stationer som jag inte har möjlighet att höra här. Det blev
inte tid att skriva några rapporter men det var kul ändå. Eftersom jag bodde privat hos en familj var
det bra mottaggningsförhållanden.

Roger Thörnberg:
Jag var ordförande för MKVK från 1978 t o m 1983 (tror jag).
När jag tillträdde gjorde en av de äldre medlemmarna, Bo Kullmar, en makaber kommentar på ett
s.k. Skånemöte: "Det var länge sedan vi hade en aktiv DX-are som ordförande”.
MKVK stod då utan klubblokal och utan tidning. Medlemsantalet var högst 30 st. vi försökte få
ungdomar intresserade med en kringflackande utställning på Malmös biblioteksfilialer. Då hade vi
sporadiska träffar på Siemens ute i industrihamnen. Det stora lyftet för klubben var när vi fick ha en
stor utställning i huvudbibliotekets foajé. Då fick vi massor av nya medlemmar. Det blev lite kaotiskt.
Vi behövde en egen lokal snabbt. Det blev en kompromiss. Under några år blev vi en avdelning under
Malmö KFUM/K. Detta var inte helt lyckat men vi hade dock en samlingsplats centralt i Malmö.
Nu har vi tack och lov sedan några år en egen lokal i en källare strax utanför Malmö centrum.
Genom biblioteksutställningarna införlivades gänget bakom DX-Smockan i MKVK. On Air har den
senare döpts om till.
Jag deltog själv i det SM som MKVK höll 1978. Det är utan tvekan den bästa DX-tävlingen som
klubben arrangerat. Massor av specialprogram på exotiska stationer som FR3 Guyana, La Cruz del
Sur, Bolivia etc. Oförglömligt!
1983 och 1988 tillhörde jag själv tävlingskommittén. Det blir bara svårare och svårare att få tag på
intresserade stationer till dessa tävlingar. Det hela är inte så exotiskt och/eller PR-givande för
stationer världen över längre. Nästa SM som vi skall arrangera bör bli 1993, och då hoppas jag
verkligen det kan bli en fantastisk tävling.
Under åren har jag varit med på ett otal DX-läger som MKVK arrangerat. Det finns minnen med
lyssnarläge: med döda möss, utdömda stugor där vi fick ha vår utrusning men ville vi sova fick vi
använda tält, brända grillkorvar, trötta DX-are, kor som sliter av antennerna, hästar med ryttare som
inte gillar DX-antenner , vattenfyllda källare, antennuppsättning i mörker etc. Massor av trevliga
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minnen spelas upp i mitt inre när jag tänker på alla dessa lyssnarhelger med klubben. Tyvärr har det
aldrig varit några kanonkonditioner på något av dessa lyssnarläger jag varit med på.
Under några år arrangerade vi läger tillsammans med Svalans DX-klubb i Helsingborg. Ett sådant läger
blev en liten katastrof. Det fanns inga sängar i stugan de hade hyrt. Detta upptäcktes tyvärr först då
vi anlände dit. Det blev för oss att sova på golvet.
Lyssnarhelgerna var det som höll klubben igång under de kritiska åren då vi hade ytterst få
medlemmar. Det mesta av vårt kommunala stöd under dessa år gick åt för att finansiera lyssnaräger.

ANDRA KLUBBAR I MALMÖ.
Malmö DX-Club figurerade i DX-tidskriftspalterna 1945-46, och man sände bl.a. ett specialprogram
från Australien. Klubben lär även ha kallats Lomma DX-Club. I spetsenstod Gerhard Lundsten, som
flyttade till Kristianstad i juni 1946. Därstädes bildade han Kristianstads Radioamatörklubb.
Radioklubben Rom bildades i Malmö våren 1951 av Hans Hansson. Det samlande intresset var Radio
Roma.
Latin DX-Klubb fanns, och MDX-aren nr 3/1954 var organ för MKVK och LDXK. Klubben var till för
pojkar på Malmö Latinskola, och självdog sommaren 1954.
The Goodwill DX-Club bildades 1959. Klubben hade 1962 35 medlemmar, med Tomas Olsson, Roger
Gartoft och Kent Bengtsson i täten. Man utgav bulletinen Calling all DX-ers 11 ggr per år.
Slottsstadens DX-Club huserade på Sergels väg 11 C, och arrangerade en tävling den 1:a till den 7:e
april 1959.
Sydic Radio Club gav ut en bulletin 1963-1964.
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