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Förord. 

Sedan föregangaren till detta häfte, den lilla boken »På korta 
,ågor», år 1929 utgavs, har utvecklingen på radions område förts 
ytterligare framåt, och särskilt de korta vågorna ha alltmer tagits 
i bruk för rundradioändamål. Denna bok har på grund därav lagts 
mera på lyssnarebasis och är icke direkt avsedd att vara någon 
lärobok för blivande sändareamatörcr. 

Amatörsändningens problem har endast behandlats i korthet. För 
läsare, som önska ytterligare råd om kortvågssändning, finnes möj
ligheten att vända sig till Föreningen Sveriges Sändareamatörer och 
speciellt dess tekniske sekreterare. Även föreningens enskilda med
lemmar, över vilka förteckning återfinnes i boken, hjälpa säkert en 
bliyunde kollega pli traven vid begäran om upplysning. Åmatörslind
!lingens konst har hittills lm vudsakligen fortplantats genom muntlig 
tradition och torde även i fortsättningen till största delen komma 
att fortplantas på detta sätt. Denna hobby, som är utbredd över hela 
världen, hör till de intress&ntaste och mest givande som kunna upp
letas. l\'l,ånga äro de bestående vänskapsband, som knutits över världs
haven via de korta radioviigorna. Ett huvudvillkor fUr den blivande 
sändareamaWren ä r emellertid, att han, innan han på allvar ger sig 
sändningen i yåld, först lir väl förtrogen med mottagningens många 
och intressanta problem. 

I de tabeller, som återfirmas i slutet av denna bok, hoppas jag, att 
även E>ändareamatörerna skola finna en värdefull sammanfattning. 

~Iotala i augusti 1934. 
M. H o l 'In U r e n. 
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• 
I. 
De kOI,ta "ågorna. 



• 



f. Radiovå gornas Indelning. 

Vad menas . egentligen med korta vågor? I allmänhet kallar man 
vågor med våglängder undE>r e:a 200 meter för korta. En uppdelning 
av radiovågorna, som är lätt att komma ihåg, är följande: 

Benämning. Våglängd. Frekvens. 

Långa vågor 10.000-1.000 m 30- 300 kel s 
:\Iedellånga vågor 1.000- 100 m 300- 3.000 kel s 
Korta vågor 100- 10 m 3.000-30.000 kels 
Ultrakorta vågor 10- 1 m 30- 300 Me/ s 
Mikrovågor under 1m över 300 Me/s 

Det är huvudsakligen med vågor mellan 100 oeh 10 m som vi i det 
följande skola sysselsätta c.ss. Fig. 1 visar, vilken liten del av hela 
det område, de elektromagnetiska v,1gorna omfatta, som vi här komma 
att röra oss inom. Som vi senare skola se, ha de korta vågorna större 
likhet med ljusstrålningen än de vanliga rundradiovågorna, vilket 
man ju även kan sluta sig till genom deras plats i systemet enligt 
fig. 1. 

Emedan på senare år e!, hel rad r undradiostationer börjat arbeta 
på korta vågor, har ett stort intresse uppstått för mottagare av för 
dessa vågor speciell konstruktion. Fabriksbyggda mottagare finnas 
även för kortvåg, men des. a bliva i allmänhet relativt dyrbara och 
äro trots allt ej fullt lämp:lde för bekväm mottagning på korta vågor . · 
De nuvarande apparaterna för enbart kortvåg, som finnas i mark
naden. äro dock relativt guda. I den mån rundradiostationer i större 
antal framkomma på de korta vågorna, torde även goda oeh relativt 
billiga mottagare för alla v:iglängder, s. k. allvågsmottagare, utsläppas 
av fabrikerna. 
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De elektromagnetiska vågornas indelning. 
Forl plantningsbastigbelen = 3 X 10'0 cm/sek. e ller 300.000 km/sek . 
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2. De korta vågornas ntbredning. 

Liksom vid <1e medellånga vågorna skiljer . man "id de korta Yå

goma, i fråga om utstrålningen fr:'m slindarantennen, mellan mark
yågen och rymdvågen. 

){al'k"ågen utbreder sig, som namnet angiver, längs jordytan och 
dämpas av denna relativt fort. Ju kortare yåglängden är, desto mera 
dämpas marln·ågen. En sta tion med omkring 100 meters våglängd 
kan ha en markyug, som breder ut sig upp till något tiotal mil, 
medan t. ex. en 10-metersyi'tg utslocknar redan efter en il tvä mil. 

, DRG 

Fig. 2. Jllar];-,;ågC1I8 oc.h 1'ynlllvå,gclM ntlJ1'cdni11g mulcI' dag och natt. 
På cla .lJcn ligg c/' lIca-,;isill clagl'ct Idgt, 1)å nat t en högt. Våglängden iir 

i bålla tallcn clcnsamma. S iiI' siinclal'cn. 
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Yågor under 10 meters längd fortplanta sig mcra striUfol'migt, liksom 
ljuset. Ju kortare vågen är, desto mera hindrande invcrka höjder, hus 
och andra föremål i strålens väg. 

Den del av antennens strålning, som kallas rymdvåg, ger sig ut i 
rymden åt alla håll och rcflckteras sedan av det s. k. Kennelly
Heavisidc·sldktet åter ned mot jordytan, varefter ytterligarc reflexion 
där kan Hinkas skc. Fig. 2 visar schematiskt vågornas utbredning 
vid olika dygns- eller :irstider. Strängt taget sker ingen direkt re
flexion, utan vågorna brytas eller avböjas, när atmosfärens jonise
ring ökar, i likhet med ljmvågorna, när dessa övergå från ett tunnare 
till ett tätare medium. J<;niseringen, som egentligen är detsamma 
som förekomsten av fria ell'ktroner, är olika vid olika års- och dygns
tider. Enligt vad man tro,', iiI' det nämligen den ultravioletta strål
ningen från solen, som åstadkommer joniseringen. Darav följer, att 
vågorna avböjas olika vid olika tidpunkter, och att man endast vid 
vissa tider på dygnet kan r.öra vissa stationer. Lämpliga dygnstiden 
för en viss våglängd försk.,utes sedan med årstiden. Det kan sålunda 
hända. att man under Vill tern hör t. ex. Amerika mycket bra på 
vågor i närheten av 40 m . medan man mitt på sommarcn endast 
hör de amerikanska stationer, som ligga på omkring 20 m våglängd. 
Det är alltså ljuset eller mörkret mellan sändare och mottagare, som 
avgör, Yilken våglän'gd som går bäst fram. Då det visat Sig, att olika 
yåglängders framkomlighet iiven ändras något år från år, har man 
på goda grunder antagit. lltt solfläckarnas periodiska ändringar på
verka atmosfärens jonisering och därmed radiovågorna. Dessa an
laganden ha i huvudsak esperimentellt bekräftats. 

Som allmän regel gäller, att ju mera ljus, som är rådande på vägen 
mellan sändare och mottagare, desto kortare blir den lämpligaste 
våglängden. Under c:a 10 m våglängd sker rymdyågens fortplantning 
mycket nyckfullt, beroende på att dessa ,ågor ej alltid avböjas, utan 
under vissa betingelser gå takt igenom Heaviside.-skiktet eller endast 
avböjas så .svagt, att de ei återkomma till jordytan. Ett exempel för 
en viss tid på dygnet 'Yisas schematiskt i fig. 3. 

Mellan det område, som nås av markvågen, och det område, där 
rymdvågen börjar göra sig gällande, finnes en ring runt sändaren, 
där mottagningen är mycl,et dålig och besväras av stark fading. 
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Fig. 3. SohematisTc bila över markvdgens ooh ett t'ymdvågsknippes 
tttbl'edninll vid oli7ca våglängder. MJ, M! o. s. v. är ma.rkvågen, RJ, 

R2 O. s. v. den tillhörande l-ymdvågen. 

Motsvarande »tysta zoner» finnas ju även på de medellånga och 
långa vågorna. 

Vid mottagning av kortv.: gsradio gäller, vilket även torde ha fram
gått av det föregående, att. det är minst lika viktigt att lyssna på 
inbördes rätt valda tider och vågiängder, som att ha en god motta
gare. Erfarenheten lär kort vågslyssnaren bäst hur han skall förfara 
i detta avseende. I början kanske det verkar en smula tröstlöst, om 
resultatet ej blir alldeles ('fter beräkning, men sedan lyssnaren väl 
börjat känna sig en smula hemmastadd på de korta vågorna, hittar 
han för varje dag fler och fler intressanta och goda stationer. Nya 
stationer dyka upp, andra försvinna eller ändra våglängd och effekt. 
Säkert är, att den, som en gång lärt sig uppskatta de korta vågornas 
tjusning, sedan skall finna, att kortvågen har snart sagt obegränsade 
möjligheter. Detta gäller icke minst när man vill lyssna till stationer 
i främmande världsdelar. 

För den telegrafikunnige är nöjet mångdubbelt större, ty på kort
våg försiggår en synnerligen livlig telegramtrafik. Även alla ama
törsändarestationer bålla till inom vissa band på dessa våglängder. 
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II. 

Mottagare för korhåg. 

2 Kortvggsnloftagning 





i . Allmänna synpunkter. 

En kortvågsmottagare skiljcr sig i princip cj mycket från en vanlig 
runc1radiomottagare. Det ii r cgen tligen endast byggnadssättet, som 
är niLgot annorlunda; det har driyits närmare idealet. Vidare liro 
dimensioner och data pil spolar och kondensatorer ganska speciella, 
utan att därför på niLgot sätt kunna betecknas som extrema. Sättet 
att sköta en kortvågsmottagare skiljer sig i många fall från skötseln 
aven vanlig mottagare, och ofta tyckas stora svårigheter möta den 

De 8ven8ka 8ändaramatöl'el'nas l1eslol', apotelcal'en J. F. 
Km'Zs8on, Göteb01'O, i sitt a!'bcts1'ltln. 
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lyssnare, som första g1'tngen försöker ta in telegrafi eller telefoni ptl 
de korta nigorna. De flesta av dessa svåi'igheter iiro emellertid icke 
så stora, som det till en början förefaller, och med en rätt dimensio
nerad och ändamålsenligt byggd mottagare bör kort,ågen icke ,ara 
svårare att komma åt för den intresserade amatören iin den lång
vågiga rundradion. Det kanske mest framträdande draget 110s kort
vågen iiI', att även de mest avHigsna stationer inkomma med god 
styrka vid am-ändning av enkla apparater och antenner av relativt 
små dimensioner. 
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2. Speciella kortvågsproblem. -'.vstämnlngen. 

Vi förutsätta, att en god kortvågsmottagare finnes. En sådan, utförd 
efter moderna principer, har i regel h·å eller tre regleringsorgan. 
Dessa lmnna vara märkta och sammanförda på olika sätt, men man 
finner snart, att ctt av dem reglerar avstiimningen och ett annat 
ljudstyrkan, det senare antingen i form aven ren volymkontroll (för
stärkningsreglering eller antennlwppling) eller i form aven åter
kopplingskontroll. Oftast förekommer både volymreglering och åter
koppling samtidigt. Den senare är nödvändig, om man med enkla 
medel skall kunna taga emot telegrafi med odämpade vågor. 

Sedan man satt in lämpliga spolar för det önskade våglängdsom
rådet och anslutit batterierna eller släppt prl strömmen från nätet, 
kunna försöken börja. Men låt oss först se, vad som särskilt bör 
uppmärksammas, när man ställcr in en mottagare på korta vågor. 

Varje amatör vet, hur lätt tlet iiI' att på eu vanlig rundradiomot
tagare ställa in sådana långvågsstationer som Motala, Kalundborg 
och Königswusterhausen i jämförelse med stationer inom området 
200-300 m. Det förefaller som om stationerna ej upptoge så stor 
plats på det lägre våglängdsområdet. En rundradiostation upptager 
å att säga minst 4.500 perioder på varje sida om sin frekvens (våg

längd), alltså totalt 9.000 perioder. Då förhållandet mellan den största 
och den minsta frekvens (våglängd), som en viss kondensator kan 
tiicka, i det närmaste är konstant vid alla vtlgliingdsområden, måste 
totala antalet perioder (antalet mÖjliga "tntioner) mellan konden
satorns btlda ytterliigen viixa, allteftersom vilglängdcn minskar (fre
l,xensen ökar). Den plais, varje station upptnger på skalan, minskar 
alltså med vilgUingden. Sålunda är utrymmet mellan 2.000 och 750 
meters våglängd endast 250.000 perioder i jämförelse med utrymmet 
mellan 60 och 20 meter, som är 10 miljoner perioder, d. v. s, 40 gånger 

21 



Kor·tvdgs1nottagare med t'öTsockelspolar' och va1'iabel antennTwppling. 

större. Med samma kondensator är det alltså 40 gånger svårare att 
ställa in på det kortvågiga området. 

Vad som mest av allt karakteriserar en kortvågsmottagare är allt
så, att a,stämningen får ,ara mer än »bårfin». Avstämningskonden
satorn måste därför, om den är av normal storlek, ,ara försedd med 
en mycket god fininställningsanordning. Emellertid användes numera 
i speciella kortvågsmottagare en relativt stor fast kondensator, 100--
200 flflF, parallellkopplad med en mindre variabel, 25--'75 flflF, med 
vilken våglängden inställes. I detta fall täcker varje spolsats endast 
ett mindre våglängdsområde men väl ett stort frekvensområde. Ofta 
göres äyen den stora parallellkondensatorn variabel eller stegvi' 
variabel, varigenom ,arje spole kan utnyttjas föl' ett större våg
Hingdsomr:lde. Av vad som oyan sagts om antalet perioder på ett 
visst våglängdsområde vid kortyåg förstår man, att det bär alltid 
är lämpligare att angiya en stations frekvens, t. ex. 9.530 kels, i 
stället föl' att angiya dess våglängd, 31,48 meter. 
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3. Antennkoppllngen. 

Vid en korb·rlgsmottagare måste man i allmänhet koppla antennen 
myck t löst till första avstämda kretsen. I första hand betingas detta 
av, att ändringar i antennens kapacitet (t. ex. Yid blåst, då antennen 
yajar fram och tillbaka och dess kapacitet till närliggande föremål, 
d. Y. s. till jord, varierar) ej böra inverka på avstämningen. Antennen 
kan kopplas till mottagaren dels kapacitivt och dels induktivt. Vid 
långa antenner, längre än en halv våglängd, händer det ofta, att 
man råkar lyssna på en våglängd, som motsvarar någon av antennens 
egenvåglängds övertoner. Har apparaten endast en krets med åter
koppling, blir resultatet vid för fast antennkoppling att apparaten 
får svårt att svänga på denna punkt, men samtidigt ökar känslig
heten avsevärt. En mottagare med högfrekvenssteg och flera kretsar 
är mindre känslig för dylika fenomen, men även här kan en del 
komplikationer tillstöta. 

En annan sak, som kan åstadkomma dylika »döda» eller också 
mycket »livliga» punkter, är resonanser i högfrekvensdrosslar, varom 
mera senare. Man gör vid kortvågsmottagning klokast i att till en 
början arbeta med kort antenn (högst 15 m lång). Signalstyrkan blir 
alltid tillräcklig, och störningarna bli ej så framtriidande. Även för 
distansmottagning reder man sig i de flesta fall med en kort inom
hu antenn. Använd alltså relativt kort antenn och lös antennkoppling. 
Därmed vinnes stabilare och störningsfriare mottagning, och besvär
ligheterna bli mindre för nybörjaren på de korta vågorna. 
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4. Återkopplingen. 

Återkopplingen sker i allmänhet på indukth' väg och kan regleras 
medelst en variabel kondensator, helst en differentialkondensator, 
liksom vid vanliga rundradioapparater, och det behö,'er endast sägas, 
att den skött' ;; prl samma sätt som där. Vid telefonimottagning in
ställes den följaktligen Srl, att detektorn ligger på gränsen till själv
svängning, och vid telegrafi Sil, att röret nlitt och jiimt svängel'. 
Denna inställning är kan 'ke något mera kritisk än vid långvågs
mottagning, men sidlInaden iiI' vanligen ej sii stOl', att fininställning 
behöves. 

Det kan knappast undvikas, att återkopplingskondensatorn vid 
\Tidning inverkar på avstämningen, SpeCiellt är detta fallet, då åter
kOIJplingl;l;;;polen har för stort varvtal oeh samtidigt är för löst kopp
lad till av. tämningskretsens spole. Yid kortvågsmottagare rekommen
deras alltid möjligast fasta koppling mellau avstämllings- och åter
koppliugsspolarna, Äterkopplingsspolen skall ha så få varv som möj
ligt. En stldan fast koppling kan ästadkommas genom att man lindar 
återkopplingsvarven o\'anptl avstämuingsspolen eller till och med i 
mellanrummen mellan a,stiimningsspolens varv. Ju kortare vågläng
den är, desto fastare koppliug är nöclvändig. 

Den inverkan prl avstiimniugen som återkopplingen hal', då den 
regleras medelst en kondensator, kan undvikas genom att man i 
stället reglerar (e,entuellt enclast finreglerar\ återkopplingen genom 
ändring av detektorrörets anodRpänning. Vid skärmgallerrör regleras 
i stfillet lämpligen kärmgallerspänningen. Ett Rldirmgallerrörs arbet -
lHlIlkt och diirmed dess branthet iindras ju endast obetydligt med 
anodspiinningen men av'eviirt med skiirmgaller, och gallerspiinnin<Y
arna. Vid en srldan spänningsregleracl tlterkoppling erhrllles en syn
nerligen mjuk och behaglig inställning, ,i1ket säl' kilt iiI' av värde 
"id mottagning av sl'aga telefonistationer. 

24 



Variabel spänning på gallerläckan, t. ex. genom en potentiometer 
över glödtråden (vid batteridrift) eller genom ett reglerbart katod
motstånd (vid indirekt upphettade rör) kan ofta "ara till nytta men 
utgör en extra reglering. som sålunda gÖl' apparaten mera komplicerad. 
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5. Allmänt om s-väng nlngskretsar. Spoldata. 

Som förut nämnts är det svängningskretsarnas dimensionering, som 
huvudsakligen skiljer kortvågsmottagaren från långvågsmottagaren, 
Det är därför lämpligast att behandla kretsarna under en särskild 
rubrik. 

Till standard för spolar välja vi sådana lindade på 4- eller 5-stifts 
rörsocklar av bakelit med en diameter av 30 mm, (Se fig, 4,) Som 
första serie spolar välja vi sådana avsedda för direkt avstiimni~lg 

med en variabel kondensator på 200 flflF', Kretsens nollkapacitet an
tages totalt vara 25 fl!~F, De angivna våglängdsgränserna äro unge
färliga och bero till stor del av spolarnas och kretsens i övrigt prak
tiska utförande, Spolarnas data framgå av följande tabell: 

För våglängdsområden med andra gränser kan man vid eventuellt 

-
~ 

-
r- r-

A B 
Fi,q, 4, RÖ1'Sockclspolm', Viel A iiI' åtel'1.;oPlllinY8spolen (rne(l 7.;lcnare 
tl'åd) lindad bl'e(l vid al'stiimninysspolen, Viel R är dlel'koP1J!inysspo
l en l'inclad rnellan avstii llllliny,~spolen8 varv, I scnare fallet el'hdlles 

fastare kOP1Jlil1Y m elhm de bdcla spolanw , 
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TABELL I 

Avstämning Återkoppling AntennkoP111. 
Våglängd Frek,ens Lindnings-

I I Tråd- Antal I T.råd- Antal I T.råd-m kels längd Antal d' dlam. varv dlam. varv lam. ,arv mm mm mm mm 

200------75 1.500------ 4.000 10 41 0,2 15 0,2 10 0,2 
86-32 3.500- 9.500 8 16 0,4 8 0,2 5 0,2 
35-13 8.500------23.000 7 (fig. 4 a) 6,5 1,0 5 0,2 3 0,2 
85-13 8.500------23.000 12 (fig. 4 b) 7,5 1,0 4 0,2 2,5 0,2 
15- 6 20.000-50.000 5 (fig. 4 a) 3 1,2 3 0,2 1,5 0,2 
15- 6 20.000------50.000 8 (fig. 4 b) 3,5 1.2 2,5 0,2 1 0,2 

TABELL II 
-- ---- - - --- -----

Val'. Fast 
Av~tiimning Åter- Antenn-

Våglängd Frek,ens kond. kond. Lincln'- I I '.cråd-
kopp!. , kopp!., 

m kel s 
f'f'F f'f'F 

län"d Antal diam. antal antal 
m~ varv mm varv varv 

I 

180------100 1.650------ 3.000 75 O 12,G 58 0,2 15 12 
120------ 70 2.500- 4.300 75 O 10 38 0,2 12 10 

90------ 68 3.330------ 4.400 75 100 8 17 0,4 8 5 
75- 47 4.000------ 6.400 75 50 8 16 0,4 8 r; 
50------ 38 6.000------ 8.000 75 100 6 9,5 0,5 7 4 
44- 40 6.820- 7.500 25 250 5 6 0,8 5 3 
40------ 30 7.500- 10.000 75 100 6 7,5 0,8 5 3 
31- 23 9.680------12.000 75 150 6 5 1,0 4 3 
26- 20 11.540------15.000 75 100 5 4,5 1,0 4 2,5 
22- 20 13.640------15.000 25 100 5 4,5 1,0 4 2,5 
21- 16 14.300------18.750 75 GO 5 4 1,2 4 2,5 
17- 13 17.650------23.080 75 50 5 3 1,2 3 1,5 
14- 10 21.430------30.000 25 25 5 4 1,2 4 1,5 



• 

erforderliga mindre iindringar antaga ,antalet proportionellt mot 
våglängden, utan att göra sig Skyldig till alltför grova fel. Lind
ningarna för återkoppling resp. antennkoppling förläggas högst 1 mm 
från avstämningslindningen och få eventuellt justeras något, bero
ende på rörtyp och antennstorlek. !\lan är ej heller alldeles bunden 
"id de angivna trådgrovlekarna, utan mindre ändringar kunna med 
hänsyn till eventuellt befintlig tråd "öras. Viktigaste mått att hålla 
liro spoldiameter, lindningslängd och ,arvta!. Av dessa storheter be
ror spolens induktans och alltså ä,en det av spolen täckta våglängds
området. 

Andra serien spolar äro avsedda att användas tillsammaus med 
en fast kondensator (utökad 1I0llkapacitet) och en variabel konden
sator på endast 75 !'f'F. Den fasta kondensatorn göres olika stor för 
yarje spole och monteras lämpligen på själm spolen. För fullstän
dighetens skull ha även i tabellen medtagits några värden, gällande 
fÖl' en ännu mindre variabel kondensator. Spolarna för återkoppling 
och antennkoppling lindas med c:a 0,2 mm silkes om spunnen eller 
lackerad tråd. 

Med ledning av dessa båda tabeller kunna de flesta av svängnings
kretsarna i de i det följande angivna kopplingsschema dimensioneras, 
även om Ylirdena på kondensatorerna i vissa fall avvika. 

Om man icke har tillgång till rörsocklar med 30 mm diameter, kan 
man omräkna varvtalen enligt följande exempel. Vi antaga, att en 
rörsockel med 40 mm diameter finnes att tillgå och att spolen med 
30 mm diameter enligt tabellen skulle ha 38 varv. Det nya yarytalet 
kalla Yi n. Formeln är icke alldeles exakt med mindre iin att dia
metern dividerad med lindningslängden är konstant. 

n' = 38'~; n= 38' .,; ~ = 33 varv. 
40 40 

En liten justering av l'tterkopplingsvaryen med hiinsyn till olika 
rletektolTör JlI. lll. är lmmike nö<händig. Ob!<crvera lilldningsriktningen 
hos återkopplingslindningen. Bflda spolarna på rörsockeln tiinkas lin
dade som om lIc yore en enda spole, yilken aYbrntits ungefär pfL mitten, 
yarvid de uppkomna mittpunkterna anslutas till ur hÖgfrekyenssyn
punkt jordade punkter och de bflda ytterändarna till resp. galler och 
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anod (oftast via kondensatorN). Iakttager man detta, bchö"cr aldrig 
återkoPlllingslindningcn bli felYänd. 

Svängningskretsarna i en kortvågsmottagare skola utföras med små 
förluster. De smä spolarna, som o,an beskrivits, äro lika goda eller 
t. o. J1l. hättre Hn de s. k . lågförlustspolarna av äldre typ med glesa 
och stora nu\". Viktigast av allt är, att förbindningarna mellan spo
lar och kondensatorer i svängningskretsen äro sfl korta som möjligt. 
Skärmning av spolarna är ej nödvändig, om man bygger mottaga re 
med högfrekvenssteg i fack av koppar eller aluminium. Med förnuf
tig placering och gott om plats kan man helt undvika skärmning, 
om man har endast ett högfrekvenssteg. En plåtskärm någonstans 
mellan de båda avstämda spolarna är emellertid lämplig. önskar man 
skärma spolarna, bör avståndet till skärmen på alla håll vara minst 
lika med halva spoldiametern, helst betydligt större. l\lan får även 
räkna med, att skärmburken något nedsätter spolens induktans. 

De i svängningskretsen ingående kondensa torerna skola vara av 
god kvalitet, de fasta helst med luftisolering eller i annat fall med 
dielektrikum av prima glimmer, de variabla alltid med luftisolering. 
Beträffande de variabla kondensatorerna bör särskilt observeras vik
ten av god kontakt mellan rotorn och det jordade stativet. Dålig 
kontakt ger sig på kortvåg ofelbart till känna genom skrapningar, 
när kondensatorn n-ides runt. Kondensatorns rotor bör alltid för
bindas med jord. 
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6. Höglrekvens drosslar för korhå g . 

Högfrekvensdrosslar för kortvåg skola utföras med minsta m(jjliga 
cge~kapacitet. De böra (Ulrför ha liten diameter eller vara sektions
lindade. Klen tråd är vid cylinderlindning att för~draga. 0,1 mm 
dubbelt silkesomspunnen tråd är lämplig. En god kortvågsdrossel får 
man genom att linda ett 10 il. 15 cm lttngt glasrör, 15 il. 20 mm i 

Fig. 5. Sekti01I87i1/(~a!l kOl·fJ;ågs(/ro88(! Z. SlJlirell lindas fulla me(L 0,15 
111m dubb elt siZkeso1llsplt1men 7Wl1/larträ,ll. StolllIllen gör es av trä eller 

eboni t. klått i mm. 

diameter, fullt med 0,1 mm tråd. Kortvågsdrosseln enligt fig. 5 tager 
mindre plats men är bes,ärligare att tillverka. Ofta är det möjligt 
att koppla tyenne drosslar i serie för att få biittre verkan. I så fall 
koppla -. den »kortyågigaste» närmast högfrekvensen. Resonanser i 
drosslarna äro svåra att bemästra och ha oftast sin orsak i för stora 
drosslar med för stor egenkapacitet. Genom att linda av eller på 
yarv kan resonansfrekyensen flyttas utanför det frekvensområde, för 
vilket drosseln användes. 
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1. Olika kortvågs mottagare. 

En kOl'tvågsmotta gfires scbema kan ,arierns snart sagt i det oän(l
liga, I det följande skola ,i genomgå en serie kopplingar för stör re 
och mindre apparater, An tennkopplin g, återkoppling m , m, hal' varie
rats, och den, som förut sysslat med radiobygge, torde genom kombi
nation av olika schema kunna få f r am en koppling, som bäst passar 
föl' de resurser, han förfogar ö,er, 

Deteläo1'1nottagare, 

Schemat i fig, 6 ViSfl.l' pn 2-I'(i1'8 detpktormottagare flit ' battpl'irll'ift , 
Åtel'koPl)!ingen rpglpl'flS dels med en kondensator 11'l 200 l'I,l<' o('h 

r 0,3 0,1 

Fig, 6, TVCl!'Öl'S k01'fvå,qs1notlagare !ör batterid?';!t, Man bör prova 
mer! detektorns l/aUerläelat antingen till plus eUel' milw8 glödtråd, 
Bäst äl' att använclct en glöclt1'(ZclspotenUometel' !öl' noggrann 'injuste-
1';l1g (tV (leteklol'IIS !/allcrspiinn;l1l/. (Där ej annorlumla angives, ä?'o 

'/:ärclelw 'i 1l1egohrll och fAfiF.) 
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dels med ett variabelt motsUlI1d pil 0.3 megohm .• \ ntennkopplingen 
är lmpaciti,· och uppdelad i flera steg, Yilka naturligtvis kunna er
sättas med en variabel kondensator pä c:a 100 f'lÅ.F . Ett lågfrekvens
steg, iämpligell motståndskopplat, kan giyetvis tillbyggas. 

Fig. 7 visar en liknaude mottagare föl' viixelströmsdrift. Häl' h a r 
\'alts motstlllldskoPllling mellan rören. Att reglera i'tterkoppli ngen me
delst ett motständ som i fig. 6 låter sig knappast göra i detta fall. 
Om en del av filtermotståndet på 0,5 megohm i detektorns anodled
ning göres variabelt, kan man dock få en användbar finreglering. 
Det varia bia motståndet i katodledningen gör emellertid bättre tjänst 
genom att reglera gallerspänningen. Vid större katodmotstånd lin 
c:a 2.000 ohm inträder anocllikriktning, vilket ger svagare ljud och 
»hårdare» återkoppling men ofta störning friare mottagning. Även 
här kan ett lågfrekvenssteg tilläggas. Vid transformatorkopplat steg 

2,0 v 
O,S --

~.2 10H 

2000 .n. 

8HF 6 , 

800 

""3 127 11 
1101/ 

~ 
Fi.l7. 7. '1'nlrörs 1'iixel,~tröm8dl'i1;en k01'tvåg8IHott(t.l7al·e, Mjuk; åtel'. 
7.0})1J7i'l1.17 crnås .170110/11, ott 1'o[llerbu,'t motstålld i iletp7d01'ns katodled
'l/il1.17, Dc / ta. mo/stuna ställes från bö/'jan på noll ooh ökas dä,'eftel' 

b70tt så mYCket, (tlt »CftCI'81äpnil1.17Cn» u1J1Jhöl', 
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rekommenderas dämpning medelst ett shuntmotstitnd på transforma
torns sekundärsida. Motståndet bör ,ara på minst 0.5 megohm. Helst 
sä ttes transformatorn omedelbart efter detektorn i enlighet med fig. 6. 

En liknande trerörsmottagare för likström återfinnes i fig. 8. För
kopplingsmotståndet är beriilmat för rör med 180 mA glöd ström och 
20 V glödspänning. Här Ila Yi ett exempel på skärmgallerröret som 
detektor. Återkopplingen regleras dels grovt medelst en kondensator 
och dels fint med skärmgallerspänningen. Endast den senare regle
ringen iiI' nödvändig, om man avpassar återkopplingsvarven väl hos 
spolaroa. Drosslal' i nätets tilledningar äro ej nödvändiga men av 
yärde vid nät med stark »lamellton» (likriktarenät) . Mottagaren är 
försedd med tonkontroll närmast slutrörets galler, ,ilken tjänstgör 
som en god störningsdämpare. 

Värdena på motstånd och kondensatorer kunna i stort sett även 
an,ändas för en trerörs växelströmsmottagare. För glödströmmens 
och likriktarens koppling hänvisas till fig. 7. 

o,os 

0, / 0,0.2 

H.T. Zoo 0.<>-

+ --~~~~~~~~~~~--~ 
220 V 

[.'i{j. 8. Trel'örs W .. stl·Ö1J1Smottogal'e me(L skih·JngallenLetektol'. su
drosseln läggcs helst i ({ cn icke jOl'dade polen av nätet. KatoiLmot
stånden , speciellt det vid slu,trÖl'et, måste (WPOSSOS ettel' de använda 

l·öl ·typerna. 

3 Korh!gsmotlas:niog 
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Moltagal'e m ecl ett högfl'ek'G el/8steg. 

Schemat i fig. 9 visar en trerörsappal'at med ett högfrckvenssteg, 
aysedd föl' batteridrift. Mottagaren kan lätt utbyggas till en fyrarörs
apparat, om ytterligare ett stegs lågfrekvenSförstärkning tillägges. 
Med tre rör erhålles emellertid en mycket god mottagare, speciellt 
lämpad för en amatörsiindarestation. Det bör anmärkas, att första 
kretsen alltid kan utföras med spolar enligt tabell l, alltså utan fast 
parallellkondensator, under det den andra kretsen utföres enligt 
tabell II. Det bör observeras att i den senare tabellen finnas värden 
pä spolar och kondensatorer, speciellt avpassade att endast täclm 
amatörernas våglängdsband. 

Motsvarande mottagare för växelström återfinnes i fig. 10. Bland 
mindre apparater torde denna vara den effektivaste och mest lätt
skötta, man kan önska sig. Enrattsavstämning är möjlig att anordna. 
::\'umera finnas i marknaden goda tyågangkondensatorer, avsedda föl' 
kortv~g. Detektorspolen är i detta fall försedd med mittuttag, för att 
högfrekvensförstiirkaren skall bliva mera stabil, vilket sker delvis 
pil bekostnad av förstärkningen. Den variabla återkopplingskonden-

RH2 A415 BJ,J,3 
r-__ ~_~~ _____________________ S~O_O_O_~~ __ ~~+~D 

2HF 

0,1 
0.1 -/20 

Fig. 9. Tl'el'ö,'s batteridriven kort'Vdgsmottagol'e m ed ett högfrekvens
steg. 
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satorn på 2X200 fl,uF kan, sedan goda spolar utexperimenteratR, göras 
fast, emeuan tillriicklig reglering av åtcrkopplingen crh:iIles medelst 
potentiometel'll pit 100,000 ohm, Tonkontrollen iir här placcrau etter 
slutröret. 

E 447 E 453 

fooOo 

JJ'iu, lO, 'I'rcrör8 1'öxelst1'ömsllri1:en ,.ortvdgslIlottarlal'c mcd ctt hög
tl'cl.";CI18StCg, lämplig tör dc tIesta tÖ·r7dUla1Hlcll. 

Superhetcl'ollynen. 

:F'ör den, som önskar sig en verkligt förstklassig kortYågsmottagare, 
är superheterodyncn att föredraga. Speciellt för tclefonimottagning 
är det av stor betydelse, att mottagaren är utrustad med automatisk 
VOlymkontroll, som delvis utjämnar fadingen. ~fan bör beakta, att 
automatisk volymkontroll ej får läggas på blandröret, om detta ut
göres aven pentod eller heptod. Den yariabla spänningen förändrar 
nämligen rörets inre kapacitet och därmed oscillatorns frekvens tilI
riickligt, för att det skall bliva besvärande på kortvåg. Vid oktoden 
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]elg. 11. Eo'rt1:ågs8upcrhct e"odyn m ed 1ö"dTöjd automatisk volymkonkoll och 
överlagra,'c tö,' tClegratimottagning. 



är denna verkan ej så framträdande. För mottagning av omodulerad 
telegrafi fordras antingen återkoppling på andra detektorn eller en 
eparat överlagrare till mellanfrekvensen. I fig. 11 ha vi ett exempel 

på en god men också dyrbar kortvågssuper. l\1an kan även bygga 
apparaten utan automatisk volymkontroll, varvid dioden och över
lagraren kunna slopas och lågfrekvensröret anordnas som detektor 
med återkoppling. 

Mellanfrekvensen hal' valts till c:a GOO m. Fig. 12 visar konstruk
tionen aven mellanfrekvenstransformator. Heterodynoscillatorn be
står aven enda spole av samma typ som till mellanfrekvensen med 
tillägg av c:a 25 varv för återkoppling. 

Denna mottagare är kanske sYår att få att fungera "äl, men för 
den erfarne radioamatören torde den icke erbjuda oöverkomliga svå
righeter. Om mellanfrekvensen inställes på en känd rundradiostation 
i närheten av 500 m, går det alltid att trimma transformatorerna och 
kontrollera, att den lågfrekventa delen även fungerar. Sedan gäller 
det endast att få bland röret att svänga, vilket åtminstone med oktoden 

60 

Fig . 12. JIcllantl'ckwllsfl'a.nstol'lnator till 811pcrheto1'oclyn enl. tig. 11. 
Vm'dera spolell lindas m ed 175 V U1' V 0,25 mm c~ubbelt silkeso1Hspun-
1101'1 IcoPPcl1't1'lJ,d oeh avstiiflVlnes m ed en 1'(?glerbar kondensator med 

100 N/P maxi//1tikapa eitet, inbyggd 'i burl,en, 
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ej brukar vara viht. Till en början är det kanske bäst att ha de tre 
avstämningslwndensatorerna yar för sig och först sedan man blivit 
väl förtrogen med apparaten införa tregangkondensator. Om alla 
spolarna göras lika och yarje spolsats endast får överspänna ett litet 
våglängdsområde, kan trimning ske med enbart nollkapaciteten. Någon 
seriekondensator Yid oscillatora 'Vstämningen är knappast behövlig vid 
,ågor under 100 m. Den lilla kopplingskapaciteten mellan för ta och 
andra spolarnas mittpunkter utgöras av tvenne hoplagda, isolerade 
trådar. Storleken hos denna lilla kondensator provas lämpligen ut. 

Ä,en kopplingen mellan heterodynen och a ndra detektorn skall vara 
mycket lös. Det riicker vanligen med den koppling, som erhålles då 
tvenne oskärmade ledningar placeras nära varandra. Apparaten måste 
bygga ' med omsorgsfull skiirmning och viiI genomtänkt uppställning, 
om utsikt till gott resultat skall finnas. 

K ort'Vå{js tillscttser. 

Yarje rundradioapparat lmn med fördel göras am'ändbar för kort
Yågsmottagning genom att förses med en kortvågstillsats. Till en enkel 
batteriapparat är det lättast att göra en detektortillsats. Man uttager 
apparatens detektorrör och insätter i dess ställe sladden från till-

2>(200 

100 

/ 
I 

:JJe~ehtorn:. 

rö,.htll/ar~ 

! @' + -. , . 

Fi{j. 13. Ko'rt'Vd!]s tillsots. al',wdd att ansl1ttos till det e/';/oT/'urets hål
lare i en battcrillwt to{jal'e. Man bör iiven 1))'01:a m ed {jallerläckan till 

111 inus {j löel tTl'l el. 
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satsen. Röret placeras i tillsatsen, vars kopplingsschema framgär av 
fig. 13. Antennen överflyttas givetvis på tillsatsen. Skulle eventuellt 
batteriapparaten vara försedd med skärmgallerdetektor, får veder
börlig hänsyn härtill tagas vid kopplingen av detektortillsatsen. Även 
nätdrivna mottagare kunna förses med liknande tillsatser, men härvid 
får man tillse, att erforderliga skyddsåtgärder vidtagas, så att inga 
spänningsförande delar bli åtkomliga. 

En kortvågstillsats, som är användbar till varje mottagare, är 
superheterodyntillsatsen. En dylik för universaldrift återfinnes i fig. 
14. I detta fall arbetar den vanliga rundradiomottagaren som mellan
frekvens- och Hi.gfrekvensförstärkare. Rundradioapparaten inställes 
på 500 m våglängd, som här valts för mellanfrekvensen. Den till 500 
m avstämda kretsen i tillsat en kan utföras enligt fig. 12 och har 
endast en spole, på vilken tillagts en lindning om c:a 25 varv. över 
huvud taget går vilken relativt god krets som helst att använda. Vilken 
anslutning mellan tillsats och mottagare, som är bäst, beror pä hur 
alltennlwpplingell i rundradiomottagaren är utförd. Denna sak får 

T 
.J 

100 

sooo..-.. 

$DOO .n. 

!HF 

JJO.. /4J n 1;8.. 370.n. 

Fig. 14. Superheteradvntillsats med aktad i allströmsntförande. Den· 
na tillsats förvandla?· en vanlig rak nmdradiamattagcwe till en l.;01·t

våg88t1pCl·. 
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utprovas. En ökning av förselektionen kan åstadkommas medelst tven
ne kretsar närmast antennen, enligt första delen av fig. 11. 

I fig. 15 återfinnes en superheterodyntillsats för batteridrift med 
separat oscillatorrör. Även en dylik tillsats kan naturligtyis göras 
nätdriven. Denna tillsats uppvisar i stort sett samma egenskaper som 
den föregående. Data på spolar och kondensatorer i kretsarna äro 
desamma som i fig. 14. 

Jl[ottaga1·C tör 5 mcters vdglängd. 

I korthet skall här angivas, bur en mottagare för c:a 5 m vågUingd 
är konstruerad. Det är synnerligen svårt att få en mottagare av yan
lig typ och koppling att fungera tillfredsställande på dessa vågor. Till 
största deleu är det mekaniska svårigheter, som göra sig gällande. 
En 5.metersmottagare, som är relativt lätt att få tillfredsställande. 
kan byggas efter deu superregenerativa principen. Fig. 16 visar ett 
kopplingsschema till en dylik mottagare. Att här ingå på, bur den 
superregeneratiya mottagaren fungerar, skulle föra alltför långt. Det 
ya re nog sagt, att detektorn drives med en anodspänning, som bar 
en överlagrad frekyens på 30.000 il. 100.000 periouer. Ju lägre frekyens, 
desto känsligare blir mottagaren, men samtidigt blir den svårare att 
få i god funktion för den på området oerfarne. Det bör påpekas, att 

r-----------------------~----------~+ 
601/ 

2000.n. 

~----~~~4_~~~~+_--------~+ 
IIcl<. 

~~r----+------_+~~~~~~--~----------~o 

F'ig. 15. Batte,·idl·iven 8uperTl clerodyntillsais med sepU1·at oscillator. 
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man intill svängningsgränsen skall höra ett utpräglat sus i hörtele
fonen, Yilket sus sedan försvinner, när någon station kommer in. 
Kopplingen lämpar sig endast föl' telefoni- (och televisions-) mottag
ning. Ännu finnas icke några reguljära 'ändningar på dessa våg
längder. Utsikterna att få in något mer än en lokal sändare äro 
mycket små. För experiment med telefoni och television på några 
kilometers avstånd äro dessa ,ägor ay omkring 5 meters längd mycket 
Himpliga. Sändaren behö,er endast ha några tiondcls watts effekt, 
för att resultat skall kunna uppnås. I tidskrifterna ha förckommit 
bcskrinlingar prl enkla sändarc. 

r-----------~----~+ 
o,J 11,n. 6011 

f"ar" 
fHn. 

L-__ 4-4-______ ~~--------~~~~~~~~----oO 

~ck. 
L-______________ ~ __________ _o+ 

1"ig. 16. DeleklO1' och Ö1:erlagl"al'e tm SIIIJerregenemtiv mottagal'e 
fö1' 5 mete,'s vtiglängu. Ett il, tva lagf'rekvenssteg bÖl-a följa efter. 
U lt1'akort'1:ågsspolarna ha en diamete,' av 1 cm, J'l, L2 och Ls däl'cmot 

3 cm. Lt och L2 ha vaI'dem 5.000 val"V, Ls 3.000 1:an;. 
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III. 

Vågmetrar. 



.. 



I princip finnes det intet, som skiljer en ,ågmeter eller frekyens
meter för kortvåg fr:1n en dylik för vanliga rundradioyågor. Liksom 
Yid mottagaren iir det endast sviingningskretsens dimensioner, som 
avvika. Ifråga om mekanisk stabilitet iir emellertid korb·åge.ll mera 
fordrande Pll grund ay den höga frekvensen. Endast en liten defor
mering av t. ex. en spOle medför stora frekvensförskjutningar. Hiir 
skall endast medtagas de vanligaste typerna av viigmetrar, den enkla 
och mindre noggranna absorptionsvllgmetern och den exaktare inter
ferensyågmetern. 

t. Absorptionsvå gmetern. 
Den enklaste vågmeter, som kan tänkas, iiI' den s. 1;:. absorptions 

'llgmetern, som endast best:lr aven spole och en kondensator, even
tuellt med tillägg aven kortslutningsbar ficklampsglödlarnpa. Fig. 17 
visar det enkla schemat. Om denna yågmeter hålles i närheten av 
detektorspolen hos en syängande mottagare, höres en kraftig knäpp 
eller »klick», när man vid yridning av ,ågmeterns kondensator pas
serar ö,er den ,åglängd, som mottagaren är inställd på. Vågmeterns 
lampa bör i detta fall vara kortsluten. Inställningen är icke särskilt 
noggrann, men desto mera lätt och behändig. Vid mätning aven 
sändares yåglängd håller man Yågmetern i nlirheten av sändarspolen, 

2 50 
..-u/-,F 

Pi{j. 17. I:lopplil1{j88c7lel1la tö,· absorptionsJ;å{jll1cter. Vid nl{jliingds-
111 ii tnill {j llå mottCt{jo,·e iir {j!ölZlampan 1.:01·tsl11ten. 
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och om lampan ej är kortsluten, lyser den. ammil, när man ställt in 
Ilå lika våglängd. Yågmeterspolarna utföras av grov tråd på rör; 
vantal oeh öniga data bli desamma 'om fijr de spolar, som Iiienare 
beskrinls till siindare. Även de små mottagarespolarna iiro använd
bara, åtminstone för mätning på mottagare. 

Kalibreringen av yågmetern är det svåraste. ~Ied hjälp aven mot
tagare och en del ay de kända stationer, som återfinnas i tillägget, 
kunna alltid en del punkter på kalibreringskurvan fixeras. En god 
hjälp vid kalibreringen kan fås genom övertonerna frå n en stark 
lokalsända re. 
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2. Interferensvågmetern. 

En mera exakt och iiyen dyrbararc Yi'tgmeter återfinnes i fig. 18. 
Den består helt enkelt aven mottagarc med fast återkoppling. Vid 
kalibrering aven mottagare användes vågmetcrn som sändare, och 
vid mätning på en sändare lyssnar man på sändarens »tjnt» (vissel
toner) i hörtelefonen eller högtalaren. Genom tillägg av ett steg 
lågfrekvensförstärkning fås starkare signaler och det blir lättare att 
handskas med yågmetern vid mätning på sändare. 

,)Ian bör obsen'era, att det är mycket lätt att råka på någon 
överton 110S vågmetern. Dessa övertoner kan man emellertid ha god 
hjillp av "id ö,ergi"tng fri'tn ett yugliingdsomrrlde till ett annat. Är 
t. ex. v'lgmetern inställd P'l 84 m, hör man interferensvisslingar i 
mottagaren på sihäl 8"* m som pii 42, 21, 10,G m o. s. v. Däremot 
hör man ingenting på dubbla våglängden, 168 m. På samma sätt 
kan man lyssna på sin sändare på hah', fjärdedels, åttondels o. s. Y. 

yuglängd. Vid inställning av siindaren bör lllan helst lyssna på n'lgon 
överton. Alla fel ifråga om ostadig ton o. dyl. ge sig dfl betydligt 
bättre till känna. 

,spolarna till denna Yågmeter göras efter de tabeller, som angivits 
i kapitlet om mottagare, och när det giiller att överspiinna små våg
längdsband med stor precision, tillgripes ii ,en hiir en stor fast kon
clensa tor och en mindre variabel. 

1000 

Hiirt.l . • t. tF
-
Nrs

' 
I/"odbcä+. 

L--1--~~-r-----t--O~4c~um . 

Fig. 18. Infel"fcrensvårrmeter ellel' s. 7.:. monitor. Spolen skännas ej 
1!fan fål' själv f jäns fg öm som antenn. 
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IV. 

Kort'Vågssändare. 



, 



En kortvågssändare för låg effekt är i allmänhet betydligt liittare 
att tillverka och även billigare än en mottagare för kortvåg. Innan 
man bygger sin kortvågssändare och siitter igång med sändning, bör 
man emellertid skaffa sig siindarelicet1s. Ansökan om sådan ställes 
till Kungl. l\L'lj:t och sändes tm Kungl. '.relegrafstyrelsen. Telegraf
styrelsens Radiobyrå lämnar pfl begäran uppgifter om licensvillkoren. 
Fordringarna ;iro bl. a. kunnighet i siindning och mottagning av 
morse text med en hastighet av minst tJO boksHiveI' (10 ord) i minuten. 
Licensen kostar 40 kr. i lösen, och ~edan erlägges 10 kr. årligen i 
form av vanlig mottagarelicens för till anliiggningen hörande mot
tagare. 

Ett exempel på schema tm en enkel kortvågssändare (parallell
kopplad Bartley) finnes i fig. 19. Spolen bör utföras med låga för
luster. Den lindas pli luft med gro\- tr'ld eller kopparrör, spoldiameter 
c:a 8 cm, lindningsUingd c:a 10 cm. Yal"Ytal: för 80 m v'tglängd 20 il 
25 varv tråd; för 40 m 12 il 15 YIUV; för 20 JU G il 7 varv (Iiingd 
i detta fall c:a 6 cm). 

Avstämningskondensatorn bör även ha sm'l förluster och stora 
plattavstånd. överslagsspänningen skall vara c:a 3 gånger den an
vända all,Ddspänningen. Stoppkondensatorn på 1.000 NtF skall ha en 
proyspiinning, som är minst 4 gånger driftspänningen. Kondensatorn 
bör vara av god kvalitet (glimmerisolerad) . Även gallerkondensatorn 
bör vara förstklassig. 

GallerUickans storlek får varieras allt efter det använda röret. Ju 
större motstånd läckan har, desto mindre blir den tillförda effekten. 
Samtidigt får man bättre yerkningsgrad och lättare att få god och 
kippfri ton. Effekt och tonkvalitet bero ii ven i viss mån av placeringen 
av spolens mittuttag. Lämpligen förlägges detta någonstans mellan 
mitten och tredjedelen från spolens gallerända räknat. 

Drosseln Dr. lindas med c:a 200 yarv 0,2 u 0,3 mm träd på ett 
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rör, gärna glasrör, av 25 mm diameter. Äyen vid sändare får man 
se upp med drosselresonanser. 

Antennen göres enklast lika med en halv våglängd eller ett visst 
antal hah'a våglängder och kopplas kapacitiyt till siindaren. Mot
vikten, SOIU rrsätter jordledningen, blir i detta fall ] / 4 vågläng![ 
lång. Oftast utgöra batterier eller belysning!':niit m. m. tillräcklig 
motyikt_ Antennen lmn iiyen matas induktivt, varvid antenn och 
motvikt sammanlagt skola ha en längd av 1, 2 eller 3 o. s. v_ halva 
våglängder. Kopplingsspolen hal' i detta fall några få varv och pla
ceras ett udda antal kvartsvåglängder in frän antennändan_ Kopp
lingen göres först mycket lös och ökas sedan, tills ett instrument, 
inkopplat i anodströmsledningen, ej visar ökande ström vid ytter
ligare ökad koppling. Samtidigt kontrolleras, att tonen ej försämras 
vid fastare antennkoppling. Justera helst sändaren vid låg anod
spänning. Därmed sparas röret och onödiga störningar utät undvikas. 

Beträffande sändarens montering observeras, att korta ledningar 
äro av stor betydelse. I sYängningskretsen gäller detta i allra högsta 
grad. Minst samma trådgrovlek som i spolen användes här till kopp
lingsträdarna. Nödvändigt är, att alla delar monteras så a tt de ej 

\1/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

, 
I 
I 
I 
I 

,1\ 
I I , 

I 
I 

O.O/-D.oJ 

,~ Nofll/Af 
, " 

I I, 
+ 

G/lidsp . 

~Ckel mil 
+ 

IIno'!sp . 

F1g. 19. l!:01·tv ågssåncl(we m ccl Ha1"l!cll-/."Opp7inrl. Antcnn cn 1.opplas 
anti?jgon lW1J(/ citiv t oller incllll,t;,; t till sållda1"Cl1. 
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kunna skaka; smit skakningar kunna nämligen vid telegrafering för
orsaka variationer i våglängden, som ge sig till känna genom »dar
rande» ton. Sändaren bör placeras på ett fast underlag eller på väggen 
och telegraferingsnyckeln anbringas på ett unnat underlag, så att 
skakningen från denna vid telegrafering ej fortplantar sig till sän
daren. 

Som sändarrör kunna användas vanliga slutrör (trioder). Med 
några hundra volts anodspänning fås effekter, fullt tillräckliga för 
nybörjaren. Med en tillförd effekt av 5 il 10 watt kunna goda för
bindelser inom hela Europa påräknas. "id gynnsamma förhållanden 
och god skötsel av sändaren och framför allt mottagaren kunna även 
förbindelser med andra världsdelar ernås. 

Vid amatörkorrespondens på korta vågor begagnar man sig till stor 
del av förkortningar enligt de listor, som återfinnas i slutet av boken. 
Dels användas de s. k. Q-förkortningarna och dels de speciella ama
törförkortningarna, som mest bestå av stympade eller omgjorda engel
ska eller amerikanska ord. Engelska språket är för övrigt förhärskan
de inom amatörradion. När tvenne stationer haft förbindelse eller 
s. Je QSO, brukar detta bekräftas medelst en sorts brevkort, s. k. 
QSL-kort, på vilka angivas diverse tekniska data om den egna sta
tionen. Dessa kort bruka förmedlas genom resp. länders amatör
sändareföreningar. Härvid sparas åtskilligt i portokostnader fÖT 
föreningens medlemmar. Den som ger sig in på sändningens problem, 
böl' framför allt komma ihåg att uppföra sig som en gentleman »i 

S U LAIMANIA IRAg. 
T. ~/.t~ 1Il~ ... ~,, ;-::' .. wu .""'~~:C_M_T MJltJ;f~ 
Qltt.. 'l T~ a: .O~$ .:":" .QIUI .t··:"'- OIlN .~. ,Qk..II.~q~ 
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luften». Använd alltid likström eller väl filtrerad likriktad ström för 
matning av sändarröret. En sändare, som matas med viixelström, 
breder ut sig alltför mycket och är s~år att läsa vid atmosfäriska 
störningar. Se till att våglängden ligger inom de tillåtna amatör
banden och hålles konstant. En sändare, som »kippar», eller ,"ars 
,"åg varierar, är svår att läsa och tråkig att höra på. Anse det som 
en hederssak att telegrafera väl och ej fortare än ni själv kan 
taga emot! 
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v. 
Utdrag ur Radiokoo'Veotiooeo 
jämte dherse tabeller. 



t 



t. Radiovågornas indelning. 

Radiovågorna indelas i t,å klasser: 

A. Kontinuerliga ,ågor, och 
B. Dämpade vågor, 

Yilka definieras på följande sätt: 

Klass .1: vågor, villms på varandra följande svängningar under 
fortfarighetstillstånd äro identiskt lika. 

I(las8 B: vågor, sammansatta av på ,arandra följande serier av 
sylingningar, vilkas amplitud efter att hava uppnått ett maximum 
gradvis avtager. 

Till ,ågor av klass A hänföras följande vågtyper: 

'l 'yp A 1. Kontinuerliga vågor, vilkas amplitud eller frekvens varierar 
under påyerkan av telegrafisk teckengivniug. 

T!Jp A 2. Kontinuerliga ,ägor, Yilkas amplitud eller frekyens varierar 
med ett hörbart periodtal i förening med telegrafisk tec· 
kengivning. 

'l'!JP J 3. Kontinuerliga ,ågor, vilkas amplitud eller frekvens varierar 
i enlighet med ett sammansatt och variabelt system av 
hörbara freln·enser. Exempel på denna vågtyp erbjuder 
radiotelefonien. 

'l '!Jp A 4. Kontinuerligll vågor, vilkas amplitud eller frekvens varierar 
i enlighet med ett system av frekvenser vilket som helst 
med högre periOdtal lin de hörbara frekvenserna. Exempel 
på denna vågtyp erbjuder televisionen. 
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2. Den bland amatörer brnkliga T.skalan. 

'1' 1 Rå växel tl'öm 2G eller 50 perioder. 
T 2 Växelström med högre periodtal, »musikalisk AC». 
T 8 Växelström 100 perioder eller likriktad växelström, ej filtrerad. 
T 4 Växelström, likriktad, otillfredsställande filtrerad. 
T G Nästan ren likström, men med dålig nyckling (kipp o. d.). 
er 6 Nästan r en likström med tillfredsställande nyckling. 
T 7 Ren likström med dålig nyckling (bakslag, kipp o. d.). 
T Ren likström men ej likvärdig med T 9. 
T 9 Kristallkontrollerad eller därmed jämförlig likströmston. 

I stället för T 8 am'ändes ofta »PDC» ( = pure direct current). 
»XDC» am'ändes mycket i U. S. A. i stället för T 9. -Ävcn »NDC» (= near direct cUl'l'ent) som ersättning för T 6 bru-. 

kas, särskilt i U. S. A. 
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3. Skala att användas som mått på signa lernas Iludstyrka. 

1. Knappast uppfattbar; oläslig. 
2. Syag; stundtals läslig. 
3. Ganska god; läslig om än med svårighet. 
4. God; läslig. 
G. Mycket god; läslig utan minsta svårighet. 

Yill man t. ex. uttrycka att mottagningen är god och läslig, säger 
man: QSA 4 eller W 4. 

Den äldre R-skalan: 

R l Signalerna oläsbara. 
R 2 Signalerna läsbara med stor svårighet. 
R 3 Signalerna svaga, men läsbara. 
R 4 Signalerna läsbara. 
R 5 Signalerna bekvämt läsbara. 
R G Signalerna läsbara, helt starka. 
R 7 Signalerna starka. 
R Signalerna för starka, »läsbara med telefonerna på bordet». 
R 9 Signalerna a v högtalarstyrka. 

Exempel: QRJK R 7. 

QS~\-skalan gel' ett mått på läsbarheten, R-skalan däremot på hör
barheten. Båda skalorna kunna därför användas jämsides. 
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4. Definitioner på amaiörstatlon och privat experiment. 
station. 

Arn(~töT8tation: Station, som användes av »amatör», d. v. s. person, 
som därtill erhållit yederbörligt tillstånd, och som av enbart person
ligt intresse och utan yinningssyfte ägnar sig åt radiotekniken. 

Privat experirnentstat ion: Priyat station, avsedd för experiment, 
som företagas i syfte att f r ämja radioteknikens eller radiovetenska
pens utveckling. 
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5. Rundradio .. och amatör-våglängder på kortvåg. 

Vågorna skola i första hand betecknas med sin frekvens, uttryckt i 
kilocykler per sekund (kc/s). Efter denna angives inom parentes den 
ungefärliga y:lglilngden i meter. Den ungefärliga våglilngden iiI' i 
meter den kvot, som erhålles, tEL talet 300.000 rli,icleras med frek,en
sen, uttryckt i kilocykler per sekund. 

De omr:lden av de korta Yligorna, !'lom iiro :wsedda att användas 
för 1'unclTaclio, äro följande: 

Frekvens 
kc/s 

6.000- 6.150 
9.500- 9.600 

11.700-11.900 
11).100-15.350 
17.750-17.800 
21.450-21.550 
25.600-26.600 

Amatön:dglängdel' : 

Frekvens Våglängd 
kc/s m 

1.715- 2.000 174,9 -150 
3.fiOO- 4.000 85,71 - 75 
7.000- 7.300 42,86 - 41,10 

14.000-14.400 21,43 - 20,83 
28.000-30.000 10,71 - 10 
;)6.000-60.000 '5,357- 5 

Yåglängcl 
m 

50 -48,78 
31,58-31,25 
25,64-25,21 
19,87- 19,54 
16,90-16,85 
13,99-13,92 
11,72- 11,28 

Benämning 

160 m-bandet 
80 111- » 
40 m- » 
20 m- » 
10 m- » 

5 m- » 

Dessa band gälla enligt internationella radiokonventionen, avslutad 
i Madrid den !l deccmbcr 1932. Den trädde i kraft den 1 januari 1!l33. 
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6. Fördelningen av anropssignaler. 

Land 

Chile 
Canada ............ ..... ...... ................................ .... . 
Cuba ................ .... ......................................... .. 
~1'arocko ....................................................... .. 
Cuba . .. .................................................. ... ..... .. 
Bolivia ................. .. ...................... ..... ........ . .... . 
De portugisiska kolonierna ........ ...... .............. .. .. . 
Portugal 
Uruguay 
Canada ........................................................... . 
Tyskland .................................. .......... . ........... . 
Spanien ........................................................... . 
Irländska fristaten ... .......... ...... ....... .. ......... .. .. . 
Republiken Liberia ......................................... . 
Persien .... . ......................... .. .... .. ..................... . 
Estland ............. .. ............................................ . 
Etiopien 
Saarområdet 
Frankrike med kolonier och protektorat : .......... . 
Storbritannien ........................................... ... .. 
Ungern ........................................................... . 
Schweiziska edsförbundet ............... ........... .. ... . . 
Ecuador .................... . ................... .................. .. 
Republiken Haiti ............ .............. .. ............... .. 
Dominikanska republiken ................................ . 
Republiken Columbia ..................................... .. 
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.A.nropssign. 

CAA-CEZ 
CFA-CKZ 
CLA.-C:\fZ 
CNA-ONZ 
COA-COZ 
CPA-CPZ 
CQA.-CRZ 
CSA-CUZ 
CVA.-C:S:Z 
CYA-C'ZZ 
D 
EA.A.-EHZ 
IDIA-EIZ 
ELA-ELZ 
EPA-EQZ 
ESA-ESZ 
ETA-ETZ 
EZA.-EZZ 
F 
G 
H AA-H.A. Z 
HBA-HBZ 
HCA-IICZ 
IIHA-IffiZ 
HIA-HIZ 
HJA-HKZ 



Land 

Republiken Panama .......... ....... .. ...................... . 
Republiken Hondm'as ...................................... . 
Siam .............................................................. . 
Vatikanstaten .................................................. . 
Hedjaz ........................................................... . 
Italien med kolonier .................................... ..... . 
Japan ..... .......................................................... . 
Amerikas Förenta Stater ............................... .. 
Norge .............................................................. . 
Argentinska republiken ................................... . 
Luxemburg ...... ... .......... ........... .. . . ................... . 
Litauen ... .. ...... . ............. ... .... ... .... ... ................. . 
Bulgarien ............... ... ... ............. .. .. ... .... ...... .... . . 
Storbritannien ............ ................... ................... . 
Amerikas Förenta Stater ................................ . 
Peru .............................................................. . 
österrike ......... ..... ...... ..................... ......... ...... . 
]j'inland ........................................................... . 
Tjeckoslovakien ............................................... . 
Belgien med kolonier ...................................... . 
Danmark ........................................................ . 
Nederländerna ................................................. .. 
Cura~ao .... ........... .. .. ...... ................................. .. 
Nederländska Indien ...................................... . 
Brasilien ........................................................ . 
Surinam ........................................................ . 
(Förkortningar) ............................................... . 
Socialistiska sovjetrepublikens union ....... ..... .... . . 
Sverge ........................................................... . 
Polen ............................................. : ................ . 
Egypten ........................................................... . 
Grekland ........................................................ . 
Turkiet ..... . ................... ............ .............. .. ...... . 

Anropssign. 

HPA-llPZ 
HRA-HRZ 
HSA-HSZ 
HVA-HVZ 
HZA-HZZ 
I 
J 
K 
LAA-LNZ 
LOA-LWZ 
LXA-LXZ 
LYA-LY Z 
LZA-LZZ 
l'II 
N 
OAA-OCZ 
OEA-OEZ 
OFA-OHZ 
OKA-OKZ 
ONA-OTZ 
OUA-OZZ 
PAA-PIZ 
PJA-PJZ 
PKA-POZ 
PPA-PYZ 
PZA-PZZ 

Q 
R 
SAA-Sl\fZ 
SOA-SRZ 
STA-SUZ 
SVA-SZZ 
TAA-TCZ 
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Land 

I sland 
Guatemala .... ......... ... ..................................... . 
Costarica . .... .......... ................................ .... . .... . 
Prankrike med kolonier och protektorat 
Socialistiska sOyjetrepublikernas union .............. . 
Canada ........................................................... . 
Australiska statsförbundet .. .......................... .... . 
Xewfoundland ............... ..... .. .... . .. .... ............... . .. 
De brittiska kolonierna och protektoraten .......... .. 
Brittiska Indien ............................................... . 
Canada ........ ..... ........................ ............ ... .. ..... . 
Amerikas Förenta Stater ................................ . 
~Iexiko ........................................................... . 
Kina . ................... . ........ ... .... ...... ... .. . .. ... . ........ . 
Brittiska Indien ............................................... . 
Afghanistan .................................................... .. 
Nederländska Indien .... ......... .... .......... . ............. . 
Irak ............................................................. .. 
Nya Hebriderna ............................................... . 
Lettland ........................................................ . 
Fria staden Danzig .... ...... ........ ... .. ... . ............. .. 
Nicaragua ............................................. . ...... ... . . 
Rumänien ........................................................ . 
Republiken El Salvador ................................... . 
Jugoslavien ....................................... .. ............ . 
Venezuela ........................................................ . 
Albanien ................................. . ...................... . 
De brittiska kolonierna och protektoraten ........... . 
Nya Zeeland . .. ...... . ......... ... .. .. ........................ . 
Paraguay ............................ : ........ .... .............. .. 
Sydafrikanska unionen .................................. .. 
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Anrops ign. 

TFA- '.rF7, 
TGA-TG7, 
'l'IA- TJZ 
TKA- TZZ 
U 
VAA- VGZ 
VHA-YMZ 
VOA- YOZ 
VP.A-VSZ 
VTA-VWZ 
VXA- VYZ 
W 
XAA-XPZ 
XGA- XUZ 
XYA- XZZ 
YA.A-YAZ 
YBA-YHZ 
YIA- YIZ 
YJA-YJZ 
YLA-YLZ 
YMA- YMZ 
YNA-YNZ 
YOA-YRZ 
YSA- YSZ 
YTA-YUZ 
YVA-Y"WZ 
ZAA- ZAZ 
ZBA- ZJZ 
ZKA- ZMZ 
ZPA- ZPZ 
ZSA- ZUZ 



Anropssignalerna ntgöras: 

a) för landstationer av tre bokstäver; 

h) för fasta stationer av tre bokstiin'r eller av tre bokstäver, följ-
da aven siffra (dock ej O eller 1) ; 

e) föl' fartygsstntioner av fn'a bokstäycr; 

u) för luftfartygsstatiol1er av fem bokstävcr; 

e) för stationer å luftfartyg, som utföra transporter, vilka stå 
samband med Nationernas förbunds verksamhet, av fem bok-

stäver, som föregtls och följas av morsetecknet för understrykning 
( .. _ - . _ ); 

f) för övriga rörliga stationer av fyra bokstiiver, följda aven 
siffra (dock ej O eller 1) ; 

g) för privata experimentstationer, amaWrstationer och privata 
rauiostationer aven eller tvil bokstäver och en siffra (dock ej O eller 
1), följda aven grupp om högst tre bokstäver; förbudet att använda 
siffrorna O eller 1 gäller dock ej för amaWrstationer. 

Exempel på användn'ingel1. 

Den engelska amaWrstationen G2XD anropar den svenska amaWr
stationen Sl\12RA på följande sätt: S~f2RA Sl\12RA SM2RA de G2XD 
G2XD G2XD. 

En station med signalen VK2UZ ligger sålunda enligt listan i 
Australien och en med signalen LA2B i Norge. Siffrorna i signalen 
angiva vanligen, att s tationen är belägen inom ett visst distrikt. 
Sverge är sålunda uppdelat i distrikt med olika siffror. Distrikt nr 1 
ligger längst norrut och nr 7 längst söderut. Stockholm ligger inom 
u:e distriktet och Göteborg inom 6:e. 

5 Korfvlig!nloHngning 
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'Z. Förkortningar avsedda att användas vid radlotra6k. 

a) Q-coden. 

För7cortninga,·, använclbara vid alla slag av mdiot,·afil.;.1! 

För- I 
kortning 

QRA 
QRB 

QRO 

QUD 

QRG 

QRH 

QRI 

QRJ 

QRK 

Fråga 

Vad heter Eder station? . 

Pii vilket avstånd från min 
station befinner Ni Eder? 

Genom vilket enskilt trafik
företag (elle,' Genom vilken 
förvaltning) avräknar Ni? 

Varthän är Ni destinerad, 
och varifrån kommer Ni? 

Kan Ni angiva min exakta 
frekvens i kels (elle!" våg
längd i m)? 

Varierar min frekvens (våg
längd) ? 

Är min ton jämn? 

Gäl' mottagningen dåligt? Äro 
mina signaler svaga? 

Går mottagningen bra? Äro 
mina signaler starka? 

Svar eller meddelande 

Min station heter .............. . 

Avsttll1det mellan våra sta
tioner iir ungefär ... sjö
mil (eller ... kilometer). 

Jag avräknar genom ........ . 
(namn å enskilt trafikfö
retag eller förvaltning) . . 

.Jag är destinerad till ... , och 
jag kommer från ... . 

Eder exakta freln'ens (våg
längd) är ... kels (eUm· ... 
m). 

Eder frekvens (våglängd) va
rierar. 

. Eder ton varierar. 

Mottagning omöjlig. Edra 
signaler äro för svaga. 

Mottagningen går bra. Edra 
signaler äro starka. 

1 Förkortningarna antaga form av fråga, då de åtföljas av frågetecken. 
2 Signalserierna QA, QB, QC1, QF och QG iiro reserverade för den sär
skilda luftfartscoden. 
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För- I 
kortning 

QllI, 

QRl\I 
QRN 

QRO 
QRP 
QRQ 

QRS 

QRT 
QRU 
QRV 
QRW 

QRX 

QRY 

QRZ 
QSA 

QSB 

QSD 

QSG 

Fri'tga 

Är 'i upptagen? 

Är Ni störd? 

Besväras mottagningen av 
a tmosfäriska störningar? 

Skall jag öka effekten? 

Kan jag minska effekten? 

Fiir jag öka sändningsbas-
tigheten? 

Skall jag minska sändnings-
Ilastigheten ? 

Skall jag stoppa sändningen? 

Har Ni något till mig? 

Är Ni redo? 

Skall jag meddela ... , att Ni 
anropar bonom på ... kcls 
(eller ... m)? 

Skall jag vänta? När anro
par Ni mig härnäst? 

Vilken är min tur? 

Vem anropar mig? 

Vilken ljudstyrka ha mina 
signaler (utt/·yeT.;t i siff-
1'0/' 1-5)? 

Varierar min ljudstyrka? 

Är min teckengivning riktig; 
äro mina tecken tydliga? 

Skall jag sända ... telegram 
(elle/' ett telegram) i taget? 

S\"sr eller meddeiande 

.Jag är upptagen (eller Jag 
är upptagen med ... ). Var 
god stör mig ej. 

Jag är störd. 

Mottagningen bes,äras aval-
mosfäriska störningar. 

öka effekten. 

Minska effekten. 

öka siindningsbastigbeten 
(till ... ord i minuten). 

)finska sändningsbastighe-
ten (till ... ord i minuten). 

Stoppa sändningen. 

Jag bar ingenting till Eder. 

Jag är redo. 

Var god meddela .... att jag 
anropar bonom på ... kcls 
(ellm' ... m). 

Vänta (ellm' Vänta tills jag 
avslutat expeditionen med 
... ). Jag anropar Eder kl. 
... (eller omedelbart). 

Eder tur är nr ... (eller ev. 
annan uppgift). 

Ni anropas av .... 

Eder ljudstyrka är ... (ltt
tryckt i siffl'or l-S). 

Eder ljudstyrka varierar. 

Eder teckengivning iiI' orik
tig; Edra tecken äro otyd
liga. 

Sänd ... telegram (eller ett 
telegram) i taget. 
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För- I 
kortning 

QS.T 

QSK 

QSL 

QSi\I 

QSO 

QSP 

QSR 

QSV 

QSV 

QSW 

QSX 

QSY 
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Fr:lga 

Vad är avgiften per ord till 
.... Eder inländska tråd
avgift inbegripen? 

Skall jag fortsätta att sända 
h ela min trafik? Jag kan 
lyssna på Eder, medan jag 
sHnder. 

Kan Ni giva mig k,ittens? 

Skall jag repetera det sista 
telegrammet jag siin t Eder? 

Har Ni förbindelse m ed ... 
direkt (ellel' genom för
m edling av .. . )? 

Yill Ni transitera till ... utan 
avgift? 

Hava i'ttgärder vidtagits i 
anledning av nödsignalen 
från ... ? 

Skall jag sända (eller s'lara) 
på ... kels (ell61' . . . m) oeh/ 

eller med vågtyp Al, A2, 
.A3 eller B? ' 

Skall jag siinda en serie VVV 
... ? 

Vill Ni sända på ... kels (el-
161' •.. m) och/eller med 
,:lgtyp Al, A2, A3 eller B? 

Vill Xi lyssna på ... (alwops
signal) på ... kels (ellel' 
... m)? 

Skall jag övcrgå till ... kels 
(eller ... m) utan att änd
ra v~lgtyp? eller 

Skall jag övergrl till annan 
våg? 

Svar eller me<ldelan<le 

A ,giften per ord till ... ii r 
... francs, min inländskrt 
trådavgift inbegripen. 

Fortsätt att sända h ela Eder 
trafik; jag avbryter Eder, 
om SlL behöycs. 

Jag kvitterar. 

Repetera det s ista telegram, 
Ni sänt mig. 

,Tag har förbind else med ... 
direkt ( eller genom för
medling av ... ). 

Jag skall transitera till ... 
utan avgift. 

I anledning a v nödsignalen 
från .. . hava åtgärder yid
tagits av .... 

Sänd (eller Svara) på ... 
kels (eller . . . m ) OCh/eller 
m ed våg typ Al. A2, A3 el
ler B. 

Sänd en serie VYV .. .. 

Jag kommer att (eller Jag 
skall) sända på ... kels 
(e7l61' ... m) och /eller med 
vå gtyp Al, A2, A3 elle r B. 

Jag lyssna r på ... (a111'ops
signal) prl ... kels (elle1' 
... m). 

övergå till .. . kels (eller ... 
m ) utan att ändra vågtyp 
eller 

övergå till annan våg. 



För- I 
kortning 

QSZ 

Q'l'A 

Q'l'B 

QTC 

QTE 

Q'l'F 

Q'l'G 

QTH 

QTI 

Fråga 

Skall jag sända varje ord 
eller grnpp två gånger? 

Skall jag annnllera telegram 
nr ... och betrakta det som 
osänt? 

Stiimmer onlantalet ? 

Hur mtll1ga telegram har Ni 
att sända? 

Yilken ilr min rätb'isande 
bäring frun Eder'! eller 

Yilken iiI' min rätt"isande 
bilring frun ... (am'opssig

nal)? eller 

Yilken är ... :s (am'olJssigll,o,l) 
rättYisande bäring från 
(all1'opssignal) ? 

Yill Ni meddela mig min 
position, grundad på bä
ring från de radiopejls ta
tioner, Ni kontrollerar? 

Vill Ni silnda Eder anrops
signal under femtio sekun
der och c1ärefter ett streck 
av tio sekunders varaktig
het på ... kcl s (eller ... m), 
så att jag kan radiopejla 
in Eder? 

Vilken är Eder position i la
titud och longitud (eller 
ev. annan ~tppgift) f 

Yilken är Eder rättvisande 
kurs? 

Svar eller meddelande 

Sänd varje ord eller grupp 
två gånger. 

Annullera telegram nr ... och 
betrakta det som osänt. 

Ordantalet stämmer ej. Jag 
repeterar första boksta ven i 

varje ord och första siff
ran i varje tal. 

Jag har ... telegram till Eder 
(elZrr till ... ). 

Eder rättvisande bäring frrll1 
mig Hr ... grader eller 

Eder rätt,isanc1e bflring från 
(anropssignal) är 

grader kl. ... eller 

... :8 (am'opssignal) 
sanc1e bäring från 
l'opssignal) är 
kl. .... 

rättvi
... (cm
grader 

Eder position är enligt bä
ringar från av mig kon
trollerade radiopejlstatio
ner lat. ... long ..... 

Jag sänder min anropssignal 
under femtio sekunder och 
dä refter ett streck a v tio 
sekunders varaktighet på 
... l,c/ s (eller ... m), föl' 
att Xi skall kunna radio
pejla in mig. 

:'11m position är lat. ... long. 
... (eller ev. annan upp
gift). 

l\lin rättvisande kurs är ... 
grader. 
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l,'ör- I 
Iwrtning 

QTJ 

QTl\:I 

QTO 

QTP 

QTQ 

QTR 

Q'l'U 

QUA 

QUB 

Que 

QUD 

QUF 
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Fråga 

Yilken fart gör Ki? 

Vill Ni sända radio- och un
dervattenssignaler, så att 
jag kan bestämma bäring 
och dista ns? 

Har Xi lämnat dockan (eller 
hamnen) ? 

Skall Ni gå in i dockan (el
le/' hamnen)? 

Kan Xi korrespondera med 
mig med tillhjälp av den 
internationella signalbo
ken? 

Kan Xi giva mig rätt tid? 

Yilka iiro Edra öppethåll
ningstider ? 

Har Ni hört av ... (anrops
signal tör l'öl'Ug station) f 

Kan Xi i nedan nämnd ord
ning lämna mig uppgifter 
angående sikt, molnhöjd 
och markvindens riktning 
vid ... (obse/'vationsort) f 

Yilket är det sista medde
lande, Ni mottagit från ... 
(am'opssignal tör I'örlig 
station) '! 

Har Ni mottagit ilsignalen 
från ... (anropssignal tÖ1' 
röl'Ug station)? 

Har Ni mottagit nödsignalen 
från ... (anropssignal föl' 
l'örli!J station)? 

Svar eller meddelande 

Min fart är ... knop (eller 
km i timmen). 

Jag sänder radio- och un
dervattenssignaler, för att 
Ni skall kunna bestämma 
Eder bäring och distans. 

Jag har just lämnat dockan 
(ellcr hamnen). 

Jag går in i dockan (eller 
hamnen). 

Jag ämnar l,orrespondera 
med Eder med tillhjiilp av 
den internationella signal, 
boken. 

Rätt tid är .... 

Mina öppethållnings tider äro 

Härmed underrättelser från 
... ((mrupss'ignal tÖI' rörlig 
station). 

Härmed de begärda uppgif-
terna: ................. . 

Det sista meddelande, jag 
mottagit från ... (am'ops
signal tör rörlig station) 
är .... 

Jag har mottagit ilsignalen 
från ... (am'opssignal för 
l'örlig station) kl. .... 

Jag har mottagit nödsigna
len från ... (am'opssiglwl 
föl' rörlig station) kl. .... 



För. I 
kortning 

QUG 

QUH 

QUJ 

Fråga 

Blir Ni tvungen att gå ned 
på vattnet (ellel' landa)? 

Kan Ni angiva lufttrycket 
"id havsytan i närvarande 
stund? 

Kan Ni angiva rättvisande 
kursen till Eder vid vind
stilla? 

b) D i,,;erse !öl·kortnilI0al·. 

C Ja. 

K Nej, 

Syar eller meddelande 

Jag ilr tvungen att gå ned 
på vattnet (ellel' landa) 
vid ... (plats). 

Lufttrycket vid havsytan är 
nu ... (nllm). 

Rättvisande kursen till mig 
"id vindstilla är ... grader 
kl. .... 

p Beteckning för priyattelegram i rörlig trafik (a1:teleOI'uteras 
som törsta m'd 'i teleOl'ammets inledning). 

W Ord, ordantaJ. 

AA Allt efter ... (an,,;(indes e;ter trdoetec7cen vid bcoäl'un om 
tl,pp,-epnino) . 

AB Allt före.,. (användes efter tnloetecT;en vid beoäran om upp-
l'czming). 

AL Allt vad Ni nyss sände (am' lindes etter tl'doeteck,en vid be-
{färan om 'uPP1'epnino). 

BN Allt mellan (anviindes etter tnloetec7wn vid beoänt,n om UP1J-
l'epnino) . 

BQ Svar på RQ. 

eT, Jag stänger min station. 

CS Anropssignal (användes tö',. att ettcl'tn'},oa eller beolil'a upp-
l'epnim{f av anl·opssional). 

DB Jag kan ej uppgiva Eder bäring, Ni befinner Eder icke inom 
stationens säkra sektor. 

DC Eder signal ger ett minimum, som liimpar sig bra för pej-
lingen. 

DF Eder bäring yar kl. ... ... grader i denna stations mindre 
säkra sektor med ett möjligt fel på två grader. 
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DG Yar god underrätta, om Ni finner något fel i den givna 
bäringen. 

DI Pejling mindre tillförlitlig på grund av Eder orena ton. 

DJ Pejling mindre tillförlitlig på grund av störningar. 

DL Eder bäring var kl. ... ... grader i denna stations osäkra 
sektor. 

DO Pejling mindre tillförlitlig. Begär ny pejling senare eller 
kl. .. .. 

DP På avstånd över 50 sjömil kan eventuellt fel å pejlingen 
uppgå till två grader. 

DS Reglera Eder sändare, Eder signal ger för brett minimum. 

DT Jag kan ej uppgiva Eder bäring, Eder signal ger för brett 
minimum. 

DY Denna station är bilateral (försedd med både sändare och 
mottagare), vilken är Eder ungefärliga riktning i grader 
från denna station? 

DZ Eder bäring är reciprok (d. v. s. kontrabäringen bar angi-
vits; (tlLväncles endast av kontl'ollstationen för en gl'llPP 
tJejlsta,Noner, clä denna station kommunicel'a7' m ed andra 
stationel' i grnppen). 

ER Häl' ... (anviine!es fl'amföl' namn på rörlig station vie! siind-
ning av 1lppg if t om fäl'ilväg). 

GA Fortsätt sändningen (använe!es siirskilt viil fast trafik). 

JM Slå några streck, om jag får sända; slå några prickar, om 
jag skall stoppa sändningen. (Får ej användas på vågen 
500kcjs [600 m]). 

MN Minut eller minuter ' (an,,;ändes ,,;iil angivande av väntetiil). 

NW Jag fortsätter sändningen (användes särskilt viil fast tl·ajik). 

OK Vi äro överens. 

RQ Beteckning föl' förfrågan. 

SA Beteckning föl' luftfartygsstation (an,,;iincles viil sändande 
av positioll81tppgift). 

SF Beteckning föl' markstation. 

SN Beteckning föl' kuststation. 
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ss 

TR 

UA 

WA 

WB 

:xS 

YS 

ABV 

ADR 

CFl\f 

COL 

ITP 
l\fSG 

NIL 

PBL 

REF 

RPT 

SIG 

SVC 

TFC 

TXT 

Beteckning för fartygsstation (användes vid sändande av 
positio'l1suppgitt) . 

Sändning av uppgifter angående rörlig station. 

Äro vi överens? 

Ordet efter ... (anviindes etter trdgeteeken vid begäl'an om 
1tppl'epnil1 g) . 

Ordet före ... (ctn-r;ändes etter trågeteeT;;en Vill begå1"an om 
ttppl'epning) . 

Atmosfäriska störningar. 

Se Edert tjänste. 

Kollationera (eller Jag kollationerar) med förkortade siffror. 

Adress (an-r;ändes etter tn1gef eeT.en vi(l begiil'(m om ttl>pl'ep-
ning). 

Bekräfta (eller Jag bekräftar). 

Kollationera (ellel' Jag kollationerar). 

Skiljetecken räknas. 

Beteckning för telegram rörande fartygets angelägenheter 
(avtelegrateras 80m tÖl'sta ord i l elegr/lImmets 'inledning). 

Jag har intet att sända till Eder (anviindes ettel' törTcol·tning 
1t/· Q-eoden för att angiva, att sval'et på den trantstiillda 
t"dgan iiI' ne/;;ande). 

Telegrammets inledning (användes etter tl'ågetee/;;en vid be
giiran om ttpprepn-ing). 

Refererande till ... (eller Se ... ). 

Upprepa (ellel' Jag upprepar) (anViil1(les vid begå1"an om 
eller ver7cstii llande av hel eller delvis ttpPl'epning av sänd 
tm/il;; ; ettertöljes av vederbörlig tÖl·/"ortning). 

Underskrift (am:än(les etter frdgetee7cen vid begäran om 
u ppl·epning. 

Beteckning för tjänstetelegram rörande privat korrespondens 
(avtelegTate1"as 80m tÖl'sta onl i tjiinsteteleg1'anwnets in
ledning). 

Trafik. 

Text (anviindes ettcl' tl'dgetee7cen viel begiil'an om ttppl'ep
ning). 
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s. Amatörförkortningar. 

FörJwrtning 

:\BT 
:\0 
:\GN 
:\UD 
BC 
BCL 
BD 
84 
BK 
OC 
OK.T 
DL, CLG 
OPSE, CP 
ORD 
Cl UAGN, 

CUL 
CW 
DC 
DE 
DX 

DR 
mc 
ERE 
ES (ameri-
kansk morse 

FB 
FM: 
FONE 
FJDR, FR 
GB 
GD 
GE 
GM 
GMT, GCT 
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Engelska 

about 
alternating CUl'l'ent 
again 
audibility 
broad-casting 
broad-cast-listener 
bad 
befOl'e 
break 
crystal-control 
circuit 
eaU, -ing 
counterpoise 
card 
see you again, -later 

continuous waves 
direct eurrent 
(franska) de 
distance 

deal' 
electron coupled oscil

lator 
here 

»fine business» 
from 
phone 
for 
good-bye 

good evening 
good morning 
Greenwich mean time 

S\"ensJ,a 

omkring, cirka 
växelström (-ton) 
igen 
ljudstyrka 
rundradio 
rundradiolyssnare 
dålig 
innan 
bryt mig 
kristallkon troll 
koppling 
anrop, -ande 
motvikt 
(QSL-) kort 
vi träffas igen, -senare 

kontinuerliga vågor 
likström (-ton) 
från 
förbindelse med avlägsen 

station 
kära 
elektronkopplad oscillator 

här 

& 
utmärkt, ypperligt 
från 
telefoni 
för 
farväl 
goddag 
god afton 
god morgon 
Greenwich medeltid (1 tim, 

efter sv, tid) 



Förkortning 

GG 
H,AM 
HH 
HI 
HNM, HM 
HPE, HP 
HR 
HRD 
HT 
HVE, HV 
HW 
INPT, IPT 
ICW 
LB 
LT 
LTR 
MKT 
MNI 
l\1'OPA 

l\lSG 
ND 

NIL 
NM 
NW 
OB, OM 
OG 
OK 
OP 
OW 
PDC 
PSE, PLS, P 
PX 
PW,R 
QR.A.R 

QRAR? 

QSLL 

Engelska 

going 
amateur 
(tyska) Heil Hitler 

hope 
here 
heard 
high tension 
have 
how 
input 
interrupted CW 
(tyska) lieb er 
low tension 
letter 

many 
»master oscillator po

wer amplifier» 
message 
»nothing doing» 

nothing more 
now 
old bOJ, old man 

all right 
operator 
old woman 
pure DC 
please 
press 
power 

Svenska 

igång 
amatör (eg. skinka!) 

skratt 
honom 
hoppas 
här 
hörde 
högspänning, anodsp. 
ha, har 
hur 
tillförd effekt 
starkt modulerad OW 
käre 
lågspänning, glödsp. 
brev 
mycket 
många 
styrsändare 

meddelande 
intet att göra, dåligt (om 

signaler, radioväder o. d.) 
ingenting, har intet att sända 
ingenting mer (att sända) 
nu 
gamle gosse (gg) 
och 

telegrafist 
»gumman» 
ren likström (om ton) 
yar god 
press telegram 
effekt 
min adress är riktig i an

ropslistan 
är Er adress riktig i anrops

listan ? 
var god bekräfta förbindel

sen med QSL-kort, jag sän
der kor~ 
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Förkortning 

QST 

R 
R.AC 
RCm, RX 
RPT 
S.A 
SIGS 
SKED 
SL 
SRI 
STDI 
S'I'N 
TFC 
TFN 
'i'GF 
TKS, TNX, 

TKU, TU, 
TK 

'i'MW 
TPTG 

rRI 
1"1' 
1'X 
U 
UFTI 
UR 
V 
VO 
VGL 
VY 
WID 
WL 
WRK 
WiX 
X'MTR 
XT.AL 
YL 
2D.A 
73 
88 
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Engelsl\:R 

received 
rectified .AC 
receiver 
repeat, report 
say 
signals 
schedule 
so long 
SOl'l'y 
steady 
station 
traffic 

thanks, thank you 
to morrow 
»tuned plate tun ed-

gr id» 
try 
that 
transmitter 
you 
ultra FE 
your 
(tyska) yon 

very 
with 
will; wa ,elength 
work 
weather 
transmitter 
crystal 
young lady 
today 
best regards 
»love and kisses» 

Sven-ska 

allmänt anrop till .ARRL:s 
medlemmar, namn på 
.ARR L :s tidskrift 

telegrammet mottaget 
likriktad växelströmston 
mottagare 
repetera, rapport 
säg 
signaler 
schema för QSO 
på återseende 
ledsen, ty,iirr 
stadig 
station 
trafik 
telefon, telefoni 
telegraf, telegrafi 

tack 
i morgon 
sändare med aystämt galler 

och aYSUimd anod 
försök 
det, det där 
sändare 
ni 

er 
från. anYiindes st. för de 
var god 
yåglängd 
mycket 
med 
vill, skall; våglängd 
arbeta med, ha förbind. med 
väder 
sändare 
kristall 
flicka 
i dag 
hjärtliga hälsningar 
! 



90 Morsealfabeteto 

Tecknens längd och inbördes av stdnd: 

1) Ett streck är lika med tre punkter ; 
2) Avstånden mellan tecknen i en och samma bokstav ltro lika med 

en punkt; 
3) Avstånden mellan två bokstäver äro lika med tre punkter; 
4) Avståndet mellan två ord är lika med fem punkter. 

a 
ä 
a 
å 
b 
c 
d 
e 
e 
f 
g 

0-0-

0--0-

0--0-

-o-o 

0 0-0 

--o 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 

h 

j 
k 
l 
m 

n 

il 
o 
ö 
p 
q 

Bokstäver. 

0---

-o-

--o--
---
---o 
0--0 

--0-

Siffl'Ol·. 

6. 
7. 
8. 
9. 
O. 

r 

u 

ii 00--

v 
w o--
x -00-

y -o--
z --0 0 

ch ----
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Punkt 
Komma 
Semikolon 
Kolon 

Skiljetecken. 

Frågetecken ........ ... .................... . 
Utropstecken ............................... . 
Apostrof ......... . .............. : .......... . 
Bindestreck 
Citationstecken .......................... ... . 
Bråkstreck .. .. .............. ....... ..... ... . 
Parentes .............. . ..... . .............. . 
Understrykning (före och efter understruken 

del) ................................... . 

C·) •• • ••• 
C,) .-.-.-
C;) -.-.-. 
O ---.•. 
(?) •• --•• 
(1) --• • --
C) .----. 
(-) - .... -
(») .-•. -. 
(!) - •• - . 
O -.--.-

(-) .. --.-
Åtskillnad, likhetstecken ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( = ) _ ••• _ 
Lystring .................... ..... ......... . . (ka) _ • _ • _ 
Jödsignal (sos) ••• - __ ••. 

Kom ........... . ........................ ... . (k) _._ 
Vänta ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (as) • _ ••• 
Förstått .......... ..... .................... . (s n) ••• _. 
Rätt ....................... . ............... . Cr) • - • 
Felskrivningstecken ............. .. .... ...... . • ••••••••••• 
Slut på meddelandet, (+) . ................... (ar) . _. _ • 
Sändningens upphörande .... ..... .. ..... . ... (sk) ••• _ • _ 
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to. Korivågssiatloner. 

Följande lista ö,er stationer, som sända telefoni (rundradio) är 
sammanställd av uppgifter, tillgängliga tidigt på hösten 1934 och gör 
icke anspråk på fullständighet. En hel del av stationerna torde emel
lertid med säkerhet bibehålla sina frekvenser n.igra år framåt, varför 
listan bör vara till god hjälp ,id kalibrering ay mottagare. De tider, 
som angivits, äro ungefärliga ocll representera G. M. T. (Greenwich
tid, en t imme senare än svensk normaltid). 

l"rekvCllS I Vilglängu I 
kels m 

4795 
5145 
5970 
6000 
6000 
6020 
6040 
6040 
6050 
6060 
6060 
6060 
6069 
6080 
6095 

6100 
6100 

62.56 
58.31 
50.26 
50.00 
50.00 
49.83 
49.67 
49.67 
49.58 
49.50 
49.50 
49.50 
49.43 
49.34 
49.22 

49.18 
49.18 

ÄUTOPH
sigual Station 

VE9BY London, Ont. Canada (sönd. 06.00) 
JKIMPT Prag (tisd. och fred. 19.30) 
HVJ Vatikanen, Rom (dag!. 19.00) 
RW59 
EAR25 
DJC 
WIXAL 
W4XB 
GSA 
W3XAU 
VQ7LO 
W8XAL 
VE9CS 
W9X'AA 
VE9GW 

W3XAL 
W9XF 

Moskva (relä Moskva nr 1) 
Barcelona (lörd. 20.00) 
Zeesen, Tyskland (dagl. 18.00 och 01.00) 
Boston, Mass., U. S. A. 
Miami Beach, Florida, U. S. A. 
Empire Broadcasting, England. 
Philadelphia, Pa., U. S. A. (re!. WCAU) 
Nairobi, Kenya (dagl. 16.30) 
l\1'ason, Ohio, U. S. A. (rel. WLW) 
Vancouver, Canada (dagl. 20.00) 
Chicago, Ill., U. S. A. (rel. WCLF) 
Bowmanville, Ont" Canada (dagl. 

20.00) 
Bound Brook, N. Y., U. S. A. (re!. WJZ) 
Downers Grove, Ill., U. S. Ä. 
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Fl'ckVCIIS I Vil g Jiin g <11 Anrop~-
1,c/~ ll1 si)::llnl 

80 

6110 
6120 
0122 

6140 

6250 
6250 
6382 
6425 
G610 
G667 

0667 
6860 
0970 
6990 
7195 
7443 

7797 

8936 
8110 
8955 
9500 
9510 

9510 
9520 

9530 
9560 

49.10 
49.02 
49.00 

48.86 

48.00 
47.00 
47.00 
46.69 
45.38 
4G.00 

4G.00 
43.75 
43.00 
42.92 
41.70 
40.36 

VUC 
W,2Xl'] 
Z'r.J 

W8X,K 

ON8UC 
HJ3ABF 
HOlDR 
W3XL 
RW,72 
FM8KR 

TGW 

EARllO 
LCL 
YS1AB 
HBQ 

38.47 HBD 

37.33 
37.0! 
33.50 
31.58 
31.55 

31.55 
31.51 

31.48 
31.48 

OMR 
HCJB 
TGX 
PRBA 
VK3MF 

GSB 
OXY 

W2XAF 
DJA 

S t a t. i o II 

CalcuUn, Indien (dagl. 13.00) 
Warne, N. Y., U. S. A. (rel. WtABC) 
Johnnneshul'g, S. Afrika (yard. 09.00 

cch 14.00, sönd. 13.00 och 16.30) 

East PitMJUrgh, Pa., U. S. A. (rel. 
KDKA 21.00 - 06.00) 

Casablanca, 1\1arocko (re!. Rabat) 
Bogota, Colombia (dag!. 15.00) 
Quito. Equador (dag!. 01.00) 
Bound Brook, N. Y., U. S. A. (re!. WJZ) 
:\108k"a 
Constantine, Algeriet (mrllld. och fred. 

22.00) 
Guatemala City (dag!. 03.00) 
Ra<lio Vitus, Paris (dag!. 20.30) 
i\Ia<lrid (torsd. och lörd. 22.30) 
Jelöy, Norge (re!. Oslo) 
Singapor (sönd. och onsd. 15.30) 
Radio Nations, Prangins, Schweiz 

(sönd. 22.00) 
Hadio Nations, Prangins, Schweiz 

(lörd. 22.30) 
Rabat, l\Iarocko (sönd. 20.00) 
Quito, Equador. 
Guatemala City 
Rio de Janeiro (dagl. 21.30) 
Melbourne, Australien (onsd. och lörd. 

10.00) 
Empire Broadeasting, England 
Skamlebaek, Danmark (re!. Köpen

hamn) 
Sehenectucly, N. Y .. U. S. A. (rel. WGY) 
Zeesen, Tyskland (dag!. 11.45-14.4G) 



Frek"ens I Vuglängu I Anrolls-
kels m signal Slalioll 

!l:;70 31.35 W1XAl,'j East SlJriugfielli, 1\1ass., U. S. A. (re!. 
WBZ) 

9585 31.29 GSC Empire Broadcasting, England 
9590 31.28 W3Xll..U Philadelphia, Pa., U. S. A. (rel. WCAU) 
9590 
9595 

31.28 
31.27 

VK3ME 
HBL 

Sydney, Australien (söml.) 
Radio Nations, Prangins, 

(lörd. 22.00-22.45) 
Schweiz 

9598 31.25 CT1A.A Lissabon, Portugal (tisd. o. fred. 22.00) 
9675 31.00 T14NRH Heredia, Costa Rica (dagl. 22.00 och 

10000 
10350 
11180 

1170;; 
11720 
11730 
11750 
11760 
11790 
11810 
11830 
11830 
1186G 
11870 

11905 
12000 
12830 
15120 
15140 
15200 

30.00 
28.98 
26.83 

25.63 
25.60 
25.57 
25.53 
25.50 
25.45 
25.40 
25.36 
25.36 
25.28 
25.27 

25.20 
25.00 
23.38 
19.84 
19.81 
19.73 

EAQ 
LSX 
CT3AQ 

FYll.. 
VE9JR 
PHI 
GSD 
DJD 
W1Xll..L 
I2RO 
W2XE 
W9Xll..ll.. 
GSE 
W8XK 

FYA 
RNE 
CNR 
HVJ 
GSF 
DJB 

02.00) 
Aranjuez, Spanien (dagl. 22.30) 
Buenos Aires, Argentina (dag!. 20.00) 
Funchal, Madeira (tisd. och torsd. 

10.30-12.30) 

Pontoise, F'rankrike (dag!. 20.30) 
Winnipeg, Canada (dagl. 14.30) 
Eindhoven, Holland 
Empire Broadcasting, England 
Zeesen, Tyskland (dagl. 01.00-04.00) 
Boston, Mass., U. S. A. 
Prato Smeraldo, Rom (16.15-23.30) 
Wayne, N. Y., U. S. A. (rel. W~BC) 
Chicago, IlI., U. S. A. (rel. WCFL) 
Empire Br~adcasting, England 
East Pittsburgh, Pa., U. S. A. (rel. 

KDKA) 

Pontoi e, Frankrike 
Moskva (rel. ~foskva nr 2) 
Rabat, Marocko (sönd. 12.30) 
Vatikanen, Rom (dagl. 10.00) 
Empire Broadcasting, England 
Zeesen, Tyskland (dag!. 05.35 och 11.45) 
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Frekvells I V''l:;liiugd I Allrops-
kel s III signal S I· a l i Il Il 

28 

I [)21.0 

15244 
15270 
15330 

17760 
17770 
17780 
17780 
17780 
17790 
21470 
21540 

24380 

.19.72 

19.68 
19.64 
19.57 

16.89 
16.88 
16.87 
16.87 
16.87 
16.86 
13.97 
13.92 

12.30 

W XK 

FYA 
W2XE 
W2XAD 

DJE 

l<:ast l'ittsburgll, 1':1., U. S. Å. (I·CI. 

h."DKA) 
l'ontoise, Frankrike 
Wayne, N. Y., U. S. A. (rel. W:ABC) 
South SChenectady, N. Y., U. S. A. 

(dagl. 20.00) 
Zeesen, Tyskland 

PHI Eindhoyen, Holland 
W3XAL Bound Brook, N. Y., U. S. A. (rel. WJZ) 
W:9XAA Chicago, Ill., U. S. A. (rel. WCFL) 

'V:9XF 
GSG 
GSH 
W8XK 

I VE9GW 

Downers Grove, 111., U. S. A. 
Empire Broadcasting, England 
Empire Broadcasting, England 
East Pittsburgh, Pa., U. S. A. (12.00-

19.00) 
Bowmanville, Ont., Canada 



ti. Förteckning 

över de med vederbörligt tillsti'Lnd upprättade svenska amatörsändare. 
stationerna, ordnade efter anropssignalerna. (Enligt uppgift från 
Kungl. Telegrafstyreisen den 15 juli 1934.) 

SM:6ZZ 
SM7ZY 
SM5ZX 
Sl\f6ZW 
SM:7ZV 
SM'5ZU 
SM7ZT 
SM:5ZS 
SM:1ZR 
SM:7ZQ 
SM:3ZP 
SM3Z0 
SM6ZN 
SM:5Zl\f 
SM5ZL 
SM6ZK 
Sl\f5ZJ 
SM4Z1 
SM:6ZH 
Sl\f6ZG 
SM:5ZF 
SM5ZE 
SM5ZD 
SM7ZC 
SM6ZB 
SM6ZA 
SM7YZ 
SM1YY 
SM6YX 
SM4YW 
SM5YV 

John O. Ekström, Villa Lövenborg, Vänersborg. 
S. B. Thoren, Ström gatan 6, Kalmar. 
E . Malmberg, Drottningholmsvägen 26, Stockholm. 
U. Urborn, 3:e flygkåren, Malmslätt. 
S. Piculell, Hermansgatan 2, Malmö. 
O. Hermansson, T rudvangsvägen 6, Djursholm. 
G. W. Betts, Rosengatan 15, Ronneby. 
Torsten Elmquist, Baltzar von Platensgatan 1, Stockholm. 
K. Gustin, Föraregatan 14, Kiruna. 
Nils Nordahl, Storgatan 7, Simrishamn. 
Jon Jonson, Regementsgatan 32, östersund. 
Stig Toresson, Köpmangatan 40, östersund. 
Georg HolmIund, Friggagatan 13 B/3, Göteborg. 
Sv. A/ B Gasaccumulator, Skärsätra, Stockholm 1. 
Arne Rydahl, Bollstanäs. 
Bo Palmblad, Järnvägsstationen, Kragenäs. 
N. K. E. Berglund, Banervägen 7, Djursholm. 
H. V. Tunell, Långgatan 11, Härnösand. 
Alf Bredberg, Haga Kyrkogata 20, Göteborg. 
L. E. Billvall, Jakobsdalsgatan 21, Göteborg. 
Karl Algot Svensson, Karlbergsvägen 59/ 4, Stockholm. 
J. Schröder, Aspen 15, Åmål. 
P. A. Kinnman, Ynglingagatan 19/ 1%, Stockholm. 
G. Ericson, Thottsgatan 16 A, Malmö. 
Varbergs Elektriska Affär, Varberg. 
Å. H:son Söderbom, K. Älvsborgs regemente, Borås. 
E. G. Persson, Södra Esplanaden 17 C, Lund. 
G. Linden, Järnvägsgatan 2, Malmberget. 
F. Stranden, Villa Backa, Motala. 
E. Hedborg, Lugnvik. 
Sven Eriksson, Ingemarsgatan 1 B/ 3, Stockholm. 
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SM5YU 
SM'(YT 
SM5YS 
Sl\f7YR 
SM5YQ 
SM3YP 
SM7YO 
SM7YN 
SM6YM 
SM YL 
SM7YK 
SM2YJ 
SM5YI 
SM;5YH 
SM7YG 
SM1YF 
SM7YE 
SM6YD 
SM6YC 
Sl\15YB 
SM7YA 
SM7XZ 
SM7XY 
Sl\I4XX 
SM5XW 
SM7XV 
Sl\f5XU 
SM6XT 
SM5XS 
S:VI5XR 
SM6XQ 
SM5XP 
Sl\15XO 
SM5XN 
Sl\f6Xl\I 
SM5XL 
Sl\17XK 
SM3XJ 
SM6XI 
SM5XH 
SM5XG 
SM7XF 
SM7XE 
Sl\f6XD 
SM6XC 

84 

Sten Wahlin, Storgatan 18, örebro. 
N. G. Johnson, Kung Oskars väg 4., J;und . 
Sven Linnfors, Skattkärr. 
Alf Serrander, Johanncs]ustgalan 20, Malmö. 
A. W. Andersson, IIcrrgårdsvägen 20, Enskede. 
F. Nordlund, Klabböle, Umeå. 
G. E. Hjalmarson, PårYd. 
S. Astedt, Nr 20, Degeberga. 
K . N. Andersson, l\fejeriet, Skee. 

Eric Walan der, Hantverkaregatan 19, Borgholm. 
Harry Ericson, Radiostationen, Boden. 
K. E. Andersson, Postfack 47, Åmål. 
E. Lundin, östhammar. 
T. V. Magnusson, Skogstorpsgatan 14, Hälsingborg. 
G. Engström, Kiruna. 
E. Thulin, Solgatan 19, Malmö. 
Poliskammaren, Göteborg. 
K. S. Hjelm, Box 4, Högsby. 
T. Forsberg, Brahegatan 54/3, Stockholm. 
R. Christiansson, Fredsgatan 11, Växjö. 
G. Johannesson, Eslöv 18, Eslöv. 
Sture Jönsson, Kungsgatan 0, Växjö. 
B . Linderholm, Lasarettet, Hudiksvall. 
A. l\Ialmström, Johannesplan 3/ 2, Stockholm. 
B. Mattsson, Karl X Gustavsgatan 21, Hälsingborg. 
Henry Ericsson, Kv. F'järilen nr 3, Skälby. 
G. Nylander, Bibliotekshuset, Tidaholm. 
J. F:son Holmgren, Värmdövägen 15, Storängen. 
S. W.icklund, Sara Moreas väg 143, Enskede. 
Helmer Ekman, Kungsgatan 22, Trollhättan. 
J. A. Lundström, Slottet, Djursholm. 
A. W. Pettersson, Pettersbergsvägen 81, Mälarhöjden. 
Å. H. Erlandzon, CIevegränd 1 B/ 2, Stockholm. 
G. V. Andersson, Bäckadal, Skillingaryd. 
A. Lundqvist, Brunnsgatan 21 B/3, Stockholm. 
V. Ca lien berg, Bräckevägen 46, Falkenberg. 
Abraham Persson, österalnäs, Själevad. 
B. Petzen, Yxhammargatan 19, Boräs. 
Hugo HånelI, Birkagatan 7 A, Stockholm. 
Gustaf Holm, Värmlancls regemente, Karlstad. 
J. A. Folke, Tobelvägen 92, Malmö. 
Erik Olsson, Sveagatan 77, Limhamn. 
B. Bjurström, Storgatan 25/2, Västervik. 
N. A. Sjöberg, Villa Torpet, Berga, Nya Varvet. 



SM5XB G. Sylwander, Runebergsgatan 9/2, Stockholm. 
Sl\f9XA Alla svenska amatörsändarestationer. 
Sl\I1-7XA Allmänt anrop :(ör de olika distrikten. 
SM5WZ R. Stridh, Agreliusvägen 1, örebro. 
SM5WY S. Kullander, Gävlegatan 15, ing. K/3, Stockholm. 
SM6W,x M. Johansson, DjurgArdsgatan 10, Göteborg. 
Sl\17WW S. Åberg, Köpmangatan 29, Höganäs. 
Sl\15W.V Rudolph P. A. G. Grave, Frejgatan 62, Stockholm. 
Sl\I5W,U L. N. Komstedt, Tegnersgatan 12/3, Stockholm. 
SM5WT S. Nilsson, S:t Paulsgatan 33 B/2, Stockholm. 
SM7WS Gustaf Linde, S:t Pedersgatan 17, Hälsingborg. 
SM6WR F. Hedström, Mariagatan 21, Göteborg. 
SM7WQ Firma Ramantenn, l\Iorups Tånge fyrplats. 
SM6WP E. Johansson, Enebygatan 9, Norrköping. 
SM3WO N. G. Berglund, Odensalagatan 17, östersund. 
Sl\f6WN J. Andersson, l\fyren, Strömstad. 
SM5WM E.,A. Karlsson, S. området 59, Fanna, Enköping. 
SM6WL Hans Elireson, Berzeliigatan 18, G<iteborg. 
SM5WK H. Hedström, 3:e Tvärgatan 52, Gävle. 
Sl\f5WJ K. r. WesterIund, Helgagatan 36:13, Stockholm. 
SM5Wl N. Emil Swensson, Erik Dahlbergsgatan 18/2, Stockholm. 
Sl\f6w;H J. A. Wennström, Klaraborgsgatan 38, G<iteborg. 
SM5WG S. öberg. Centralgatan 2/2, Hagalund. 
SM5WF Gösta Planthaber, Pilgatan 15/3, Stockholm. 
Sl\f6WE Ernst Brodin, Forssa, l\fadängsholm. 
SM3WD J. F, Myrin, Fjärde F'lygkåren, östersund. 
SM7WC Föreningen Falkenbergs Sändare Amatörer, Falkenberg. 
S~I2WB Sven Granberg, Storuman. 
Sl\f7WA O. Lagerquist, Väderlekstj. Flygstation, Mhlmö. 
SM6VZ G. Dahlwall, Poliskammaren, Göteborg. 
SM5VY Friherre A. Leijonhufvud, Skogsbrynet, Järna. 
SM VX 
SM VW 
SM VV 
SM5VU 
SM VT 
S~.I VS 

B. Freden, Drömstigen 31, Smedslätten, Äppelviken. 

Sl\I6VR Arne Lindberg, Köpmansgatan, Alingsås. 
SM VQ 
SM2VP 
SJ\I5VO 
SM4VN 
SM VM 

Helmer Forsen, Piteå. 
Yngve BOije, Friggagatan 4, Stockholm. 
Göte Wästberg, Hudiksmll. 

SM5VL Emil Barksten, SkriYUrYägen 6, Skarpnäck. 
SM5VK Georg Malm, Upplandsgatan 24/4, Stockholm. 
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SM6VJ K. A. Danielsson, Lunden, Stora-Mellby. 
SM VI 
SM VH 
S]12VG F'ritz Bäck, Kyrkogatan 31, Boden. 
SM7VF Gustav Thulin, Storgatan 3, Simrishamn. 
SM VE 
SM VD 
SM VO 
SM5VB John Henry Sager, Hamngatan 14, Stockholm. 
SM6V A J ohn Henry Sager, Ryfors Bruk, Mullsjö. 
SM7UZ FY$iska Institutionen vid Luuds Universitet, Lund. 
SM UY 
SM UX 
SM UW 
SM5UV Eric Bjarne, Stenbusgatan, Säffle. 
SM UU 
S~I7UT H. W . Strömberg, österportsgatan 2 B, Malmö. 
Sl\1 US 
SM UR 
SM UQ 
S~1 UP 
SM UO 
SM UN 
SM UM 
SM UL 
SM UK 
SM6UJ G. Abner, Gården 86-87, Askersund. 
SM ur 
SM UH 
SM5UG Erik Olaes Janson, Artillerigatan 18, Stockholm. 
SM5UF Robin Hult, Svarvaregatan 18/ 5, Stockbolm. 
Sl\f5UE G. F. H. Tollerud, Lundagatan 44, uppg. 4/ 2, Stockholm. 
SM UD 
SM UO 
SM6UB B. Karlson, Korpen, Redbergsplatsen, Göteborg. 
Sl\f6UA J. F. Karlson, Redbergsplatsen, Göteborg. 
SM TZ 
SM TY 
SM5TX Lennart Nyström, Oentralgatan 4, Hagalund. 
SM TW 
SM TV 
SM TU 
SM '1."1' 
SM TS 
Sl\15TR S,enska Radio A/ B, AIströmergatan 12, Stockholm. 
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SM5TQ 
SM TP 
S;\f6TO 
S;\15TN 
SM5TM 
S:\15TL 
SlU5TK 
SM TJ 
SM TI 
SM TH 
SM TG 
SM TF 
SM4TE 
SM5TD 
SM5TC 
SM TB 
SlU5TA 
SM SZ 
SM7SY 
SM5SX 
SM7SW 
S l\15 SV 
S:\17SU 
S l\f5 ST 
SM6SS 
SM5SR 
SM SQ 
SM6SP 
SM6S0 
Sl\13SN 
S;\17Sl\1 
SM4SL 
SM SK 
SM5SJ 
SM SI 
Sl\! SH 
S1\17SG 
S1\1 SF 
S~1 SE 
SM SD 
SlU SC 
S:\17SB 
SM9SA 
Sl\f5RZ 
Sl\15RY 

E. ,on Hofsten, Fågelsången, Uppsala. 

Mats Holmgren, Motala. 
Göran Kruse, Heimdalsvägen 4, Djursholm. 
El. A/ B AEG, Tellusborg, l\'lidsommarkransen. 
Eric Hedström, Folkungagatan 140, Stockholm. 
A/ B Jordiska Kompaniet, Stockholm. 

Svenska Radio A/ B, Storgatan 33, Sundsvall. 
Brynolf Fänge, Lambergsgatan 13, Karlstad. 
Nils Tamm, K'vistaberg, Bro. 

El. Industri A/B, Hudiksvallsgatan 6, Stockholm. 

B. Hiller, Karl X Gustafsgatan 26, Hälsingborg. 
Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm. 
Kalmar Radioklubb, Kalmar. 
Johan Lagercrantz, Svalnäsvägen 18, Djursholm. 
Statens Tekniska Läro,erk, Malmö. 
Osborn Duner, Pontonjärgatan 1/4, Stockholm. 
S. Carlsson-Conning, Gården 93 A, Askersund. 
Radiobyrån. 

A. Bertilson, Ostindiegatan 9, Göteborg. 
Varbergs Radioklubb, Varberg. 
Umeå Radioklubb, Umeå. 
Karlskrona Radioklubb, Karlskrona. 
Hudiksvalls Radioförening u. p . a., Hudiksvall. 

Radiobyrån. 

Helge l\föller, Sparbanken, Simrishamn. 

llalmstads Radioklubb, förening u. p. a., Halmstad. 
Föreningen Sveriges Sändareamatörer. 
Falu Radioklubb, F'alun . 
Åke Leijonhufvud, ~Talhalla"ägen 51, Stockholm. 
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S~I6RX 
S~f5RW 
S~f7RV 
SM5RU 
SM7RT 
SM3RS 
Si\17RR 
SM6RQ 
SM5RP 
S~nRO 
SM5RN 
SM5IDr 
SM4RL 
SM6RK 
SM7RJ 
S~i5RI 
S~f5RH 
SMoRG 
SM6RF 
SM6RE 
SM5RD 
'M1Re 

SM RB 
SM RA 
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Föreningen Uddevalla Rundradiostation u. p. a. , Uddevalla. 
Eskilstuna Radioklubb, Eskilsttma. 
S. A. R. Malmberg, Halmstadsvägen ,j., Falkenberg. 
P. Jakobsson, Säffle. 
Th. Sjöstrand, ~yhemsgatan 6, Växjö. 
örnsköldsviks Radioklubb u. p. a .. örnsköldsYik. 
Hälsingborgs Radiobyggnadsförening u. p. a., Hälsingborg. 
Föreningen Borås Radiostation, Borås. 
Djursholms Samskola, Djursholm. 
Malmberget-Gällivare Radioklubb, Malmberget. 
Gävle Radioklubb, Giivle. 
Uppsala Radioklubb, Uppsala. 
G. E. Hofring, Elverket, Hiirnösancl. 
Jönköpings Radioklubb, Jönköping. 
Ture Norrmau, Drottninggatan 61, Hälsingborg. 
örebro Radioklubb, örebro. 
B. An-idsson, Kung tensgatan 50, Stockholm. 
Högre Allmänna Läroverket, Södertälje. 
Sten RudkYist, Lyclcbemsgatan 16, Jönköping. 
G. Rupprecht, Brödfabriken, Vaggeryd. 
Kristinehamns Radioklubb, Kristinel1amn. 
Kiruna Raclioklubb, Kiruna. 



1 ~ .. Medlemmar aT Föreningen STeriges Sändareamatörer. 
1934. 

Alla akth'a amatörer i Sverge tillhöra Föreningen Sveriges Sän
dareamatörer (S. S. A.), som bl. a. åt sina medlemmar kostnadsfritt 
befordrar QSL-kort samt i ö,rigt främjar korb'lIgsintresset i landet. 
Föreningens adress iir: S. S. A., Stockholm 8. 

S:\IG-049 
Sl\I6UJ 
SM6WN 
Sl\{6XM 
SM6Yi\f 
SM5RH 
SM6ZB 
SM8-144 
SU5VL 
Sl\I3WO 
SM6SP 
SM7ZT 
SM6ZG 
SM5UV 
SM6-115 
Sl\d-042 
Sl\15VO 
SM!)-027 
S:lf6ZH 
Sl\I7XK 
Sl\16SS 
S~I5-011 
Sl\I5S'.r 
S1\18-091 
SM.5-022 
S:\17-014 
SM6WL 

Abrahamson, Roland , radiomontör, Box 98, Sala. 
Ahner, G., Gården 86-87, Askersund. 
Andersson, G. V., Bäckadal, Skillingaryd. 
Andersson, Jarl, Myren, Strömstad. 
Ander. son, K. N., Västergatan 7 A .. Göteborg. 
Arvidsson, Bertil, civ.-ing., Kungstensgat. 50 n. b., Stockholm. 
Barre, Åke, Varbergs El. affär, Varberg. 
Baumgarten, Valter, ing. Hanaustr. 48, Berlin-·Wilmersdorf. 
Barksten, Emil, dir., Skri"mreväg. 6, Hedersmed, Skarpniick. 
Berglund, Nils Gusten, rtgf., Odensalag. 17, östersund. 
Bertilsson, A. , Ostindiegatan 9, Göteborg. 
Betts, George, Rosengatan 15, Ronneby. 
Bilh'all, Lassen, kand., Jakobsdalsgatan 21, Göteborg. 
Bjarne. Eric, ing., Stenhusgatan, Säffle. 
Bjurström, B., Stenhagen 35, Viistervik. 
Björling, Swn, Box 9, Skellefteå. 
Boije, Yngye, civ.-ing., Friggagatan 4, Stockholm. 
Bratt, Eldon, civ.-ing., Dalagatan 52 B, Stockholm. 
Breclberg, Alf, Haga Kyrkogata 20 G, Göteborg. 
CalJenberg, Viktor, Briickeyägen 46, F'alkenberg. 
Carlsson-Conning, Sven, Gården 93 A, Askersund. 
Dalen, S. Gunnar, civ.-ing., Lidingö 2. 
Duner, Osborn, assistent, Pontonjiirg. 1, Hedersm., Stockholm. 
Edstrand, ~., Åminnefors, Skuru Station, Finland. 
Ekman, Olof, civilflygare, Strand,iigen ]9, Stockholm. 
Ekström, Gunnar, Södergatan, Skurup. 
Eljaeson, Hans, ing., Berzeligatan ]8, Göteborg. 
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SM1YF Engström, G., ing., Kiruna C. 
SM5XN Erlandsson, Åke, Klevgränd 1 B, Stockholm. 
SM5-143 Eriksson, Hjalmar, Ringvägen 155, Stockholm. 
SM7XF Folke, John, Nobelvägen 92, Malmö. 
SM2VP Forssen, H., Piteå. 
SM5-039 Frillan, Karl-Sigurd, Parkgatan ,Stockholm. 
SM5TD Fänge, Brynolf, lektor, Karlstad. 
SM7-079 Gawne, Bengt E. Per, Wejersgatan 8, Rtgf., Malmö. 
SM5-097 von Geijer, G. , civ.-ing., St. Eril!:sgatau 63, Stockholm. 
SM2WB Granberg, S., Storuman. 
SM5-029 Gruen, H ., Artillerigatan 2, Stockholm. 
SM7-035 Hartman, Carl, Strömgatan, Ljungby. 
SM4YW Hedborg, Erlli, Lugnvlli. 
SM6w;R Hedström, F., Mariagatan 21, Göteborg. 
SM5-138 Heimer, Evert, A. Järnvägsbostäderna, Liljeholmen. 
SM5ZU Hermansson, O., civ.-ing., Trudvagns,ägen 6, Djursholm. 
SM7YO Hjalmarsson, G., Påryd. 
SM6YO Hjelm, Sune, Box 4, Högsby. 
SM4RL Hofring, Gust. E., ing., Bondsjögatan 8, Härnösand. 
SM5XG Holm, Gustaf, Värmlands regemente, Karlstad. 
SM5XS Holmgren, F:son J., Värmdövägen 15, Storängen. 
SM6TO Holmgren, Mats, CiV.-Ulg., Motala. 
SM5-094 Holmqvist, Nils, ing., Karlavägen 30, Duvbo. 
SM5UF Hult, Robin, Svarvaregatan 18, Ttgf., Stockholm. 
SM5XH Hånell, Hugo, kontorsskriv., Birkagatan 7, Stockholm. 
S1\15-016 Irbrant, Ernst, ing., Karlbergsvägen 62, Stockholm. 
SM5-142 Isacson, Anders, Timotejgatan 7, Stockholm. 
S1\16-130 Jansson, Gunnar, poliskonst., Nordhemsgat. 39, Göteborg. 
SM7XZ Johannesson, GUlmar, Eslöv 18, Eslöv. 
S1\15-141 Johansson, Gösta Kapellgatan 6, Huvudsta. 
SM6wP Johansson, Edvin, Enebygatan 9, Norrköping. 
S,1\16-127 Johansson, Gösta, F'örsäkr.-central., V. Hamng. 18, Göteborg. 
S1\16-oo8 Johansson, Fabian, Sveaborg, Vaggeryd. 
SM6W;X: Johansson, ~lagnus, Djurgårdsgatan 10, Göteborg, 
SM5ZP Jonson, Jon. Regementsgatan 32, östersund. 
SM7YT Johansson, N. G., fil. stud., Kung Oscars väg 4, Lund. 
S1\f6-132 Johnsson, Viktor, brevbärare, StaMgatan 18, Göteborg. 
SM6UB Karlsson, Bertil, styrman, Apoteket Korpen, Göteborg. 
SM5W1\I Karlsson, E. A., Södra Området 59, Fanna, Rtgf., Enköping. 
SM6UA Karlsson, J. F., apotekare, Apoteket Korpen, Göteborg. 
S~15-006 Kilberg, K.. Solliden 139, Hedemora. 
SM5ZD Kinnman, Per Anders, Ynglingagatan 19, Stockholm. 
SM5WU Komstedt, L. X, ing. , Tegnersgatan 12, Stockholm. 
S)I5WY Kullander, S" rtgf., Gävlegatan 15, Stockholm. 
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SM5TN 
SM6-125 
S1\15SV 
SM5-060 
SM8-044 

SM5VY 
SM5RY 
SM6VR 
S1\15-081 
SM6-012 
SM5YS 
SM6-025 
SM5YH 
SM5XL 
SM5VK 
SM5ZX 
SM7RV 
SM5XW 
SM7XV 
S1\15-103 
SM5-135 
S,l\f1-051 
Sl\{3WD 
SM7SG 
S1\115-140 
S1\f7-069 
SM6-133 
SM7-059 
SM5WT 
SM7ZQ 
SM3YP 
SM6XT 
SM6-037 
S1\13-062 
SM7XE 
SM5-096 
Sl\{5ZK 
SM3XJ 
SM7-034 
SM7YZ 
SM6-145 
SM5XO 
SM6XI 

Kruse, Göran, civ.-ing., Birkagatan 9, Stockholm. 
Kållberg, Sven, Stenbocksgatan 36, Ulricehamn. 
Lagercrantz, Johan, Svalnäsvägen, Djursholm. 
Larsen, Sven-Åke, Odengatan 35, Stockholm. 
Larsen, Birger, Vestsidans Apotek (LA2B) , Fredrikstad 

(Norge). 
Leijonhuvud, Axel, friherre, Järna. 
Leijonhuvud, Åke, Regeringsgatan 56, Stockholm. 
Lindberg, Arne, ing., Köpmangatan, Alingsås. 
Lindsten, S. (S1\i15RG), östertelje. 
Lilja, H., Byråass, Nässjö. 
Linnfors, Sven, Skattskär. 
Lumsden, Georg, rtgf., Vinga-Brännövik. 
Lundin, Erik, rtgf., Nya vägen, östhammar. 
Lundqvist, Arvid, teknolog, Brunnsgatan 21 B, Stockholm. 
Malm, Georg, Ringvägen 6, Lidingö. 
:r.ralmberg, Erik, försäkr.-tjm., Drottningholmsväg. 26, Sthlm. 
Malmberg, Sture A. R. , rtgr., Halmstadsväg. 4, Falkenberg. 
Malmström, Arne, radiotgfst., Ringvägen 108, Stockholm. 
:r.fattsson, Börje, Karl X Gustafsgatan 21, Hälsingborg. 
]\fogensen, Ove, ing., Svärdsjögatan 16--18, Falun. 
Molander, Sven Anders, Västmannagatan 84, Stockholm. 
:r.foosberg, G., Lasarettsgatan 8, Gällivare. 
1\flyrin, korpral, F. 4, östersund. 
Möller, Helge, Sparbanken, Simrishamn. 
NaucIer, Karl Olof, kand., Norrtullsgatan 24, Stockholm. 
Nilsson, Alb., fil. dr., Villa Björka, Lund. 
Nilsson, Harry, teknolog, östra Gustafsberg 1, Borås. 
Nilsson, Ossian, Kamrersgatan 10 A, Malmö, 
Nilsson, Sven, Tyska Skolgränd 8 A, Stockholm. 
Jordahl, Nils, Storgatan 7, Simrishamn. 

Nordlund, Folke, Klabböle, Umeå. 
Nylander, Gösta, ing., Norra Kyrkogatan 3, Lidköping. 
Jääs, Carl Sigurd, SIwIgatan 29 A, Jönköping. 

Olsson, Harry, fanjunk., F_ 4, östersund. 
Olsson, Erik, Sveagatan 77, Limhamn. 
Ottosson, Axel, Fengerfors Bruk, Tösse. 
Palmblad, Bo, Luxor Radio, Stockholm. 
Perssop, Abr., österalnäs, Själevad. 
Persson, Ernst, bankkassör, Sparbanken, Falkenberg. 
Persson, E. G., Södra Esplanaden 17 C, Lund. 
Petersson, Stig Erik, Klostergatan 7 A, Linköping. 
Pettersson, A. V., Petersbergsvägen 81, Mälarhöjden. 
Petzen, Bertil, kand., Yxhammargatan 19, Borås. 
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Sj)f6RF 
SM6REl 
SM5ZL 
SM3-136 
S 1\:(7-088 
S1\17YR 
SM7XC 
SM8-071 
Sl\15-121 
S1\15-064 
SM5-WZ 
Sj)I5-139 
SM7-002 
SM2-056 
S1\15-010 
Sl\15-018 
SM5-137 
SM5WI 
Sl\16-061 
SM7UT 
S~f6ZA 

SM5TC 
S~r7ZY 
Sl\f7XE 
S"1\17VF 
SM3Z0 

Rudkvist, Sten, civ.-ing., Lyckhemsgatan 16, Jönköping. • 
Rupprecht, G., Brödfabriken, Yaggeryd. 
Rydahl, Arne, NOl'l'backagatan 22, Stockholm. 
Salander, Birger, Skeppargatan 24, Skellefteå. 
Sanden, Ellis, frk., Kanalgatan 36. Eslöv. 
Serrander, Alf, rtgf .. JOhanneslustgatan 20, Malmö. 
Sjöberg, N. A., ing., Villa Torpet, Berga, Nya Varvet. 
Sjöholm, Emil (OH6Nl\I), Jakobstad (Finland). 
Stjerna, S., furir, Marieberg, Stockholm C. 
Stordal. Karl Torkel, teknolog, Bragevägen 4, Djursholm. 
Stridh, Reimar, Agreliusvägen 1, örebro. 
Sundqvist, Gunnar, rtgf., östgötagatan 73 A, Stockholm. 
S,ensson, Erik, rtgf., Glommens pejlingsstation, l\lorup. 
S,ensson, Georg, Järnvägshotellet, Boden. 
Svensson, Gustaf W., ing., Floragatan 17, . Stockholm. 
Svensson, R. G. , Surbrunnsgatan 56, Stockholm. 
Svensson, K. N. A .. Rödabergsgatan 9 B, Stockholm. 
Svensson, N. E., sjökapt., Erik Dahlbergsgatan 18, Stockholm, 
Svensson, R., Heleneborg, Vadstena. 
Strömberg, H. "'Y., tgfass., österportsgatan 2 B, Malmö. 
Söderbom, H :son Åke, löjtnant, I. 15, Borås. 
Tamm, Nils, godsäg., Kvistaberg, Bro. 
Thoren, S. R, kammarskriv., Strömgatan 6, Kalmar. 
~'hulin, E., Solgatan 19, l\falmö. 
Thulin, Gustaf, Storgatan 3. Simrishamn. 
Toresson, Stig, Köpmangatan 40, östersund. 

Sl\f6ZW Urborn, Uno, rtgf., F. 3, l\falmslätt. 
SM5YU Wahlin, Sten, tandläk., Storgatan 18, örebro. 
Sj)f.8-099 Wallsten, Erik, civ.-ing., Mexico City (Mexico). 
S1\17-107 Wedel, J. E., bataljonsveterinär, österlidsgatan 5, TräUeborg. 
SM6-WK Wennström, Artur, Klaraborgsgatan 38, Göteborg. 
SM5WJ Westerlund, Ivar, rtgf., Helgagatan 36/13, Stockholm. 
SM5XR Wicklund, Sven, Sara Moreas väg 143, Enskede. 
S1\1:6-046 Wigström, E ., Järnvägen, Burgsvik. 
Si\l7WW Åberg, S., Köpmangatan 29, Höganäs. 
~~17Y Åstedt, Sture, nr 20, Degeberga. 
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ANTECHNINGAR 
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HUR? NÄ R? VAR? 

POPULAR RADIO 
Magasin för radio och grammofon 

lir vdrt lands s t örsta och 
mest Ilista radio tldsk ,'ift 

Utkommer den 15 varje månad 
med ett rikt illustrerat minst 34-
sidigt nummer i flerfärgstryck. 

PREN1JMERilTIONSPRIS: 

l/t år kr. 5:- l/. år kr. 2:15 ' /.år kr. 1::>0 

Lösn ummerpris 5 0 ö,'e 

Expedition: SVEAVÄGEN 40, STOCKHOLM 
Telefon Namnanr. Nord. Rotogravyr (växel) 

Postbox 410 Postgiro 940 

Nordisk Rotogrn"yr, Stockholm 1934 





" POPULA'R RADIOS HANDBÖCK 

AMATÖRHANDBOKEN, del I o. II 
OUIl1h: r1 i;: rådJ,:'i\arf' fur radi"It·I,ni,..l .. t 
rad .\\ iu::t'njitr " . ,tlu·l,nl;,uI . 

BÄTTRE LJUD I MOTTAGAREN! 
nätta liifloluinl:(' n a\ 
~,-e ll}ljli :t fHrhillland .. n lu':.rl)l'11111 :,,- ( ' al'l 
(,;rl"l:.-t . ) 

EUROPAKARTAN 

int n· ...... ·ra Il.·. 
Pri .. pr el., 

J'o Jlular l~at1iu", NtuUffn~li,.artil nu' d "i~la.uJ,;dtoib,lH·llcr. ,.. tnti t 
HJll. s: iftt'l' tn . m . Tr~ t'kt i fr", (ärl:.·I'. I .... mat H:; R.;" .,.)\., 

HUR MOTTAGAREN FUNGERAR 
1 ,11 Hrit'utt'riuJ:' Hill Hwt lUJ;;"un' lI'1 ,lt'talj.-r uda 
",aH Jl1l1 ... trera,1. ({"t"nld frÄH fi'rlaJ:pt.) 

l\lOTTAGARENS INSTALLATION I HEl\Il\IE'f 

MOTTAGARENS SKÖTSEL OCH VÅRD 

RADIO PÅ NÄTET 
l '~n orienlt' rllnc1f' ,i,~rblid .. U\" nilttlll~lutninJ:Happaratt'r 
de88ll sanllunnhi.rnnd" l,robl("Dl . .. lv 
:-i). uppl. 

RADIOHANDBOKEN 
()ullIh:irlil: t,ir \arj(· 1.:n'!'o(nllr{' uud ... 'r fl .. -t 
r:uIiHnllllf:t;:ar"II. 1' .. r(r:iU a\ ha lliuuiil1. 

SELE({TIYA MOTTAGARE 

TONIiORREKTION 
11lu",t rcr \ltl hanul t' .hainJ; nln 
t111 i 'lnllnin~ i )lra ktikr-Jl \\ 

\L L \ B OK l A DOR 

NORDISK ROTOGRAVYR 

rJl S KR l:;)U 

br. J 


