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Gick på gymmet och rodde for kung och fosterland samtidigt som tune in radio spelade 
Beethovens femma i mina lurar  
 
=  
Symfonin där temat är bokstaven V som på morse och som tonsättaren skickligt vänder och 
vrider på i alla takter och tonarter.  
 
Att CW och musik är samma sak har vi länge anat men det var icke detta vi skulle tala om 
utan fastmer om Marconidagen som infaller just denna lördag. 
 
Vad som firas är att Gugliero den dagen uppfann radion. 
 
Men du kanske också minns att det på gamla QSL från Ryssland ofta fanns en bild på en äldre 
farbror med skägg och med rubriken Alexander Popov, radions uppfinnare  
 
Typisk propaganda säger du men icke. Var och en uppfann radion på sitt sätt och det var 
nästan målfoto. 
 
Marconi var mer spektakulär när hans medarbetare sände ett morsetecken från yttersta spetsen 
av Cornwall med en antenn på jättehöga master samtidigt som han själv lyssnade och tog 
emot signalerna borta i USA  
 
Men mycket är osäkert om detta QSO, frekvens var inte något Marconi funderade över.  
 
Man tror att det kan ha varit runt 500 kHz men sannolikt var det mera fråga om ett QRM som 
täckte en stor del av mellanvågsbandet . 
 
Popov jobbade i det mindre formatet och sände sina radiosignaler från ett rum i Ryska 
Vetenskapskademin lokaler i Sankt Petersburg, signaler som togs emot i en annan byggnad på 
samma QTH, kort sagt ett lokal-QSO  
 
Men grejen är att Popov gjorde sitt experiment innan Marconi överbryggade Atlanten och 
sålunda var ryssen först, rent tidmässigt.  
 
Fast tvivlare fans som menade att det som Guglielmo hörde sannolikt bara var QRN, en 
atmosfärisk störning. För ungefär så låt gnistsändare  
 
Hur som haver fick Marconi ett Nobelpris och blev stormrik bland annat på att hyra ut hela 
radiohytter med man och allt ibland till Titanic  
 
Både Marconis och Popovs uppfinningar byggde på att de lyckades konstruera en kohär, ett 
glasrör innehållande metallspån i vacuum och som kunde detektera radiosignaler. 
 
Fast Popov var ute efter att bygga en åskvarnare vilket han också gjorde men fick en detektor 
på köpet 
 
Wl das wäre alles som tysken sejer es tillönskar snar sommar til herrskapet es nw dags för 
QNX?  


