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Föreningen Sveriges Sändareamatörer har som målsättning att inneha,
underhålla och utvidga ett arkiv som innehåller unika dokument som
speglar utvecklingen inom radiorelaterade områden, i första hand
amatörradio, i Sverige från tidigt 1920-tal.
SSA:s arkiv omfattar följande dokument:
1. Protokoll. Arkivet ska innehålla en så komplett samling som möjligt
av protokoll från årsmöten, styrelsemöten, förhandlingar med
myndigheter, internationella konferenser och andra protokoll av
betydelse. Speciell hänsyn ska tas till dokument från provförrättning
och certifiering.
2. Bokslut (balans- och resultaträkningar). Enskilda verifikationer
bevaras inte såvida de inte är av intresse för föreningens historia.
Verifikationspärmar slängs efter det antal år skattemyndigheten
beslutar.
3. Nationella tidningar/tidskrifter. QTC sparas i två exemplar per
utgåva från nr 1 1927. De båda exemplaren förvaras på olika ställen.
De danska, norska och finska medlemstidningarna sparas i ett
exemplar/nummer liksom även övriga tidningar/tidskrifter av stort
intresse som t.ex. QST och CQ från USA och RadCom från UK.
Historiska tidningar/tidskrifter från 1920- och 30-talen sparas i ett ex/
nr.
4. Klubbtidningar. Arkivet sparar alla klubbtidningar och bulletiner som
skänks till SSA i ett ex/nr.
5. Böcker. Svenska och företrädesvis engelskspråkiga böcker som
skänkts till arkivet som behandlar utvecklingen av radio och
amatörradio i synnerhet. Exempel:
- Utbildningsböcker
- The Radio Amateur’s Handbook
- ARRL Antenna Book
- World Radio Handbook.
6. SSA-bulletinen. Arkivet sparar alla utgåvor av bulletinen som skrivits
ut.
7. Register över sändaramatörer. Följande dokument arkiveras:
- Samtliga callböcker som utgivits i tryck i Sverige (men även t.ex.
den amerikanska callboken).
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- Televerkets listor över utfärdade amatörradiotillstånd (åren 19681994).
- SSA:s registerkort över medlemmar i föreningen förda 1949-1984.
8. Individuella dokument. Alla dokument som har med de individuella
radioamatörerna att göra sparas. Till dessa hör:
- Ifyllda medlemsansökningar (från 1946 till mitten av 70-talet).
- Diplom (ett ex per diplom).
- Intressant korrespondens mellan medlemmar och SSA och dess
funktionärer.
- Klippböcker.
- Äldre loggböcker.
9. Audiovisuella dokument.
- Bandinspelningar och ljudkassetter från radioprogram eller från SSAbulletiner/QSO.
- QTC taltidning.
- Fotografier av personer, antenner och utrustningar. De ska helst
vara försedda med namn och/eller anropssignal.
10.
QSL-kort. Arkivet skall ha som mål att bevara ett exemplar av
varje QSL-kort som använts från svenska anropssignaler eller från
svenska radioamatörer med utländsk anropssignal. Dessutom sparas
intressanta utländska QSL-kort till svenska amatörer. I normalfallet
arkiveras ett exemplar per design.
SSA:s arkiv är inget museum i vanlig bemärkelse. Arkivet tackar
konsekvent nej till gåvor som t.ex. mottagare och sändare. Däremot ska
arkivet få besökas och användas i forskningssyfte. Mycket av materialet i
SSA:s arkiv finns ingen annanstans och är därför av betydelse för framtida
forskning runt radions utveckling från tidigt 1900-tal.
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