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hver mdr. i denne kolofon. Alt modtages med tak. 

Simple rettigheder: 
Husk uddrag, billeder eller andet fra RDE-Posten, må gerne bruges/offentliggøres, med 
undtagelse af udenlandske artikler, på betingelse af at: 

- Der er klar kildeangivelse. 

- At det tydeligt fremgår hvem der har skrevet originalartiklen. 
- Hele artikler må kun bruges efter indgået aftale med forfatteren. 

Udenlandske artikler, brugt i RDE-Posten, hvad enten de er oversatte eller originale, må under 
ingen omstændigheder genbruges, heller ikke dele heraf, uden personlig aftale med 
forfatteren. 

Redaktionen er på ingen måde ansvarlig for indholdet i artiklerne, ej heller evt. fejl, som kan 
forårsage ødelæggelse af andet udstyr. Alt efterbyg eller brug af beskrivelser, sker på eget 
ansvar. 

 

Deadline for næste nummer: 

27-11-2020 

 

Alle udgivelser er gratis og kan downloades fra websiden: www.RDE-Posten.dk 
 

Der tages forbehold for: 
 trykfejl, stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl, kommafejl, manglende solpletter, Dårlig forhold på båndene, 

atmosfæriske forstyrrelse og/eller alle andre former for fejl       
samt hvad der ellers måtte stå med småt. Kort sagt redaktøren kan ikke drages til ansvar for noget som helst 
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Redaktionen skriver: 
 

Her troede vi lige, at der var ved at være styr på Covid-19, i hvert fald herovre i det midt og vestjyske. Men ak 
nej, endnu engang er landet ja egentlig det meste af verden lagt ned af dette uvæsen. Anden bølge har ramt os, 
og statsministeren har lavet nye restriktioner, for at prøve at dæmme op for udbredelsen. Mange 
lokalafdelinger, er sikker hårdt ramt af forbuddet med forsamlinger på 10 personer. Ja jeg ved godt at en del af 
restriktionerne ikke gælder for foreninger, bare de kan holde god afstand, men se det kniber sikker også for 
mange afdelinger at kunne holde det. Nå heldigvis kan Corona jo ikke smitte via vores transceiver, så der er 
god anledning til at kører noget radio, eller måske endda kaste sig over bygningen af et eller anden elektronisk 
dims. Der har været bragt forskellige muligheder i OZ3EDR’s nyhedsbrev og senest i RDE-Posten. Det være sig 
antenner, filtre eller andet godt udstyr. Eller du kan kaste dig over beskrivelsen i dette nummer af 
installationen af en MariaDB på Raspberry Pi, til brug for f.eks. Ham Radio Deluxe’s logprogram. 

Det kunne jo også være du skulle benytte lejligheden, og de lange mørke vinteraftner, til at få sorteret de QSL 
kort som du har modtaget hen over sommeren, samt få styr på diverse elektroniske log. Jo der er rigeligt at 
tage sig til for en radioamatør, i en tid hvor social sammenkomst skal begrænses mest mulig. 

 

Pas på jer selv og hinanden, hold afstand, sprit af og brug mundbind.  
Kør noget radio og husk at holde humøret oppe 
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T48K Las Tunas Contest Crew, Cuba – ARRL DX CW februar 2016 

Af Kenneth OZ1IKY 
 

Her er så den næste artikel om en af mine contest-rejser. Denne gang til det fantastiske og venlige Cuba i 
februar 2016. Alt det her med Cuba og en mulig tur derover startede med en CW QSO på 80 meter i oktober 2013 
med CO8ZZ, som så viste sig også at være formand for den Cubanske DX gruppe og med i Las Tunas Contest 
Crew ved samme lejlighed.  

 

 

 
Jeg manglede jo Cuba på et par af de lave bånd. 30 meter stod den gang stadig åben på min bånd-lande-liste 
lidt endnu - men det har jeg fået gjort noget ved efterfølgende. Efter den her tur er der sket en del i CO8 
området, da jeg efterlod både ON4UN's bog og flere tryner og andet godt til RX antenner på de lave bånd. Og 
selve contesten (ARRL CW) viste dem hvad der kunne gøres med simple midler. Det var faktisk helt sjovt at 
prøve den slags grundlæggende contest/fieldday igen.  
 
Raul og jeg fik os en rigtig god dialog om liv og gang på en Cubansk radioamatørs virkelighed og behov via 
email før turen. Som i en hver radioamatør sammenhæng - no politics, and other this kinda' stuff. Man skal jo 
huske på de grundlæggende værdier og 'dogmer' for vores hobby. Ingen politik, ingen religion, ingen .. ja læs 
selv videre i IARU's grundlag på det her! At man så med tiden, når man kender hinanden bedre, kan tage den 
slags op er noget helt andet. Så er det jo på et mere personligt plan. Nu var det jo ikke kun via radioen vi 
efterhånden kommunikerede sammen. Dette medførte at jeg sammen med, på det tidspunkt for mig ukendte, 
Pekka OH2TA begyndte at forsyne dem med fibermaster til vertikale antenner og andet for os helt naturligt 
materiel. Pekka og jeg mødtes igen i Pristina, Kosovo, til IARU Contesten samme sommer, hvor vi kørte som 
Z60A. 

Vertikale antenner fordi Las Tunas Contest Crew, som de hedder, har deres foretrukne QTH ca. 20 meter fra 
vandkanten. Playa La Herradura. Fra Puerto Padre og lidt ud til højre og op ad. Et fantastisk flot sted, og lidt de 
lokales lille "hemmelige" sted. 
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E-mailkorrespondancen mellem Raul og mig udviklede sig hen mod at jeg skulle komme på besøg til en 
contest på CW. De mangler tilsyneladende. som alle andre steder, CW-operatører? Jeg har diskuteret med 
andre om vi burde oprette "Legion de CW Operatuers de Radioamateurs"? Egentlig skulle den her tur allerede 
have fundet sted i 2015. Men mine franske venner fra F6KOP var lidt for ihærdige med deres Juan Fernandez 
projektet 3G0ZC. Men denne gang havde jeg besluttet mig for at det var nu det var nu. Også set ud fra den 
"åbning" som USA og Cuba annoncerede den gang. At man så på den næsten 14 dages tur ikke så meget til den 
påståede åbning var en helt anden historie. OG - ikke mindst, XYL Anna, skulle og ville også med. Cuba! Noget 
der var i vores begges verden over steder vi bare skulle til inden det var for sent.  
 
Flyveturen var i sig selv en særskilt oplevelse. Jeg kan kun anbefale at overveje sig grundigt inden man 
vælger Air Canada som primær "befragter af ens legeme" - andre jeg kender, har desværre samme oplevelse. 
 

 

 
Men selve Cuba og de næsten 14 dage var en til dato nærmest ubeskrivelig oplevelse. Rare, flinke og glade 
mennesker. Og når det engelske slap op - hvad det desværre ofte gjorde, ikke med deres egen gode vilje - 
kommer Jakob OZ1HYD's sætning til live fra Tønder tiden. "Så bruger man bare radioamatørskt! Arme, hænder 
og ben tages i brug" - og han har stadig ret - det virker, selv den dag i dag, stort set alle vegne.  
 
Landet i sig selv er storslået. Der er natur, landskab og landbrugsdrift meget anderledes end det vi kender. 
Sukkerrør, bananbuske (ja det er en busk ikke et træ!) tobaksplanter, majs og alt mulig andet. Den juice vi fik 
hver morgen, var friskpresset. Lige fra rundt om hjørnet. Vi var enige om at vi må stråle af sundhed efter det 
her. Jeg gider til dato stadig ikke rigtigt de tomater der kan købes i OZ land ... Dem på Cuba smagte af noget, 
dem vi har herhjemme ikke i forhold til dem her! Bare som et eksempel.  
Vi var i den lidt mere sydlige del, Havanna ligger mod nord, og dermed pænt udenfor det mere turistede på 
Cuba. Men det gjorde os slet ikke noget. Faktisk fik vi selv og med assistance fra FRC Las Tunas (Federacion de 
Radioaficionados de Cuba) medlemmerne nok set mere end en normal turist ville have haft mulighed for i de 
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næsten 14 dage vi var der. Så det kan anbefales at man tør vove en gang imellem. Lidt loge-agtigt kan man jo 
sige at vi radioamatører udgør et stort broderskab på verdensplan. Det blot op til os selv om vi tør give os i 
hænde på den ukendte broder i det det fremmede land? Jeg gør, gør du? Mine erfaringer har hidtil være meget 
positive og har givet oplevelser ud over hvad en charterferie kan byde på. Dette sagt uden at anklage 
charterferier, som vi også benytter os af med stor glæde.  
 

 

 

 
Cuba! Et land der har US embargo stadigt hængende over sig. Det kan ses på mange måder.  
Men dem som siger "de er fattige" har nok ikke forstået lektien. Næh nej. De er ikke fattige,  
de er sparsommelige og spartanske i deres levevis. Tag en helt anden vinkel på dit syn af dem.  
Prøv at se det som et sted hvor du som radioamatør tager på HF fieldday og ikke kan "shoppe" alt i en Silvan, 
Jem & Fix eller Bauhaus inden du skal afsted. Det findes bare ikke! Du er nødt til at bruge hvad du har i 
hænderne. Du har ikke andet! Det er en oplevelse der giver sådan en som mig en del at tænke over. Både til 
fieldday og fremtidige DXpeditioner.  
 
Det vil så også sige at deres improvisationsevne er 10 gange større end hvad vi måske er vant til, selv om jeg 
regner mig til de mere løsningsorienterede af slagsen. Men Cubanske radioamatører slår alt jeg hidtil har set! 
OG en gang i mellem måtte Pekka og jeg tage os selv i ikke at sige noget, da det ikke ville have været på sin 
plads. Men jeg siger jer! Giv mig 5 til 10 Cubanere til den næste HF fieldday med de materialer vi har. De her 
gutter kan bare improvisere ud fra det de har til rådighed. I vil være mildest talt måbende! Jeg overdriver ikke.  
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Hvilket bringer mig til selve ARRL CW contesten og stedet vi kørte fra. Playa La Herradura - den til dato 
skønneste Contest udsigt jeg har haft til dato. Ja ja, Clipperton var smukt - men ikke contest. 21 grader 16 
minutter og 31 sekunder nord 76 grader 26 minutter og 15 sekunder vest. Simpelthen den fedeste sandstrand 
jeg i lang tid har set - og som gjorde at XYL var solgt da hun så billederne Raul sendte mig. Og vi havde 
stranden næsten for os selv. De svømmeture var noget helt specielt, og jeg ærgrer mig over at jeg glemte 
dykkerbrillerne! Så smukt var vandet, rent og klart. 

 

 

 

 
Til det radiomæssige, hvad havde vi af antenner og radioer. Først radioerne. Raul's IC 756 PRO III og min 
efterhånden velberejste K3'er. Historien om fortoldningen er for lang, men yderst interessant. Heldigvis havde 
Raul sørget for det meget nødvendige papirarbejde. PA-trin havde vi da også 2 af. Raul er den lykkelige ejer af 
et gammelt gedigent Collins 30-L et eller andet med 4 stk. 811'er i. Dog uden 160 meter. Pekka havde skaffet 3 
nye rør, så Raul var kisteglad da der nu var 7-800 watt ud. Pekka havde et MAFET/FINFET trin med. Desværre 
havde en af de 2 PSU'er en defekt. Så der var kun godt og vel halv kraft (3-400 watt?). Så det der med rapporten 
på "KW" var et spørgsmål om den samlede effekt. Pileup'en blev dog ikke mindre af den grund på nogen af 
båndene.  
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Vi kørte med vertikale antenner på alle 6 bånd. Fra Pekka og mig en stor tak til både Spiderbeam og DX-wire 
for hjælp og bistand med at få det til Cuba overhovedet! (igen - tro ikke at embargoen er væk!) 10, 15 og 20 meter 
var 2 element VDA'er. Jeg har i OZ oktober 2014 beskrevet dem. Og lige her virker de mildest talt hamrende 
perfekt. Vincent F4BKV kunne ikke finde en bedre placering til dem.  

 

 

 

På 40 meter var den medbragte tråd en gave fra oven. Full size GP med lettere eleverede radialer. Her fik vi 
virkelig testet den med forkortningsfaktoren. Splittet dansk 0,75 netledning til 230V har tilsyneladende en 
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forkortningsfaktor på 0,94 eller mere?  80 og 160 meter var en særlig historie. Pekka og jeg var spændte på 
specielt 160 meter delen, men holdt os i ave.  

80 meter var en L-GP med 8 radialer der mere eller mindre halvdelen af tiden lå i saltvand. Oh boy det virkede 
til Nordamerika.  
MEN -Grande'problem'. Hvorfor er der ikke nogen "resonans". Jeg tror jeg fik sat gang i et eller andet da jeg bad 
dem se på impedans-metret på MJF 259'eren. Jeg var nemlig træt af at vi havde forlænget med både en og to 
meter tråd uden resultat. Til sidst stod jeg ved dimsen i hånden. Resultat var at vi (Pekka og jeg) konstaterede 
at der måske var liiiige lidt for meget jord-kobling på L delen? Den fik så et højde-løft på et par meter ved at 
trække tråden og snoren længere ud. Faktisk blev snoren bundet fast lige i vandkanten. 
Hovsa og vupti - SWR 2:1 mellem 3,510 og 3,570 MHz. Lige i øjet til et transistor trin. Aha, så lærte vi det - L'et 
må ikke komme for tæt på jorden, hvis man ikke ønsker problemer.  
 

 

 
160 meter; En L-GP med en 15 meter HD fibermast, yderligere hævet med et par sektioner af letvægts-ALU 
maste. Så spidsen var vel i en 17-18 meters højde og gik ud til en hjælpe-mast der gav ca. 4 - 5 meters højde. 
Douglas CO8DM havde sandelig gjort sit hjemme arbejde ud fra det vi havde sendt ham. (ON4UN's bog og 
Force-12's artikel om eleverede radialer). De 2 eleverede radialer af 2.5 mm halvstiv fuldt CU tråd var afstemt på 
et kvarter. Lige til en NVIS antenne. Selve det "strålende" element voldte lidt problemer, ind til jeg mindede om 
hvad der var sket på 80 meter antennen. IMPEDANS Gentlemen, impedans! Et hurtigt kik på impedanns-
metret i måleinstrumentet afslørede en del. Der var et dyk på 1.860 MHz. Men med SWR over 1:3. Og en 
impedans på langt under 20 ohm. Jaaah? Did enyone say "hairpin"? Ja det gjorde Pekka og jeg. Douglas sagde 
ikke meget men rodede i sine medbragte ting og sager. Et par spoler så pludseligt dagens lys. Og efter en halv 
times frem og tilbage var den der. 10 viklinger på noget underligt 2 tommer blåt fiber/plast  var den hjemme - 
SWR 2:1 fra 1,815 til 1,875 MHz som yderpunkter.  
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Så var alle antenner oppe og i gang - narh, 20 meter VDA'en måtte vi efter et par gange da den jo var liiige stor 
nok til den vind der var her en gang i mellem. Den havde det med at synke lidt sammen, eller vippe halvt om. 
Men det fandt vi også en løsning på. 
 
Alt sammen sat op fra omkring tirsdag eftermiddag og til torsdag aften. Så var der lige den der med strømmen! 
Oh nej. 3 timer før contesten startede var vi jo godt igang med at placerer T48K på alles hukommelse til om lige 
straks. Og puffff. Lights out Gentlemen - hvad nu der? Hver gang vi tændte for noget der brugte strøm, så døde 
det. Så kom Anna, XYL, til aftensmaden. "hvorfor sprutter den der lysmast der ude sådan som et torden og lyn-
vejr?" Oh nej. Det var den contest, vi ses mandag når alt er åbent igen. Næh nej du. Ikke på Cuba. Formanden 
for Las Tunas Contest Crew og Grupo DX de Cuba (Raul CO8ZZ) ringer til den lokale formand for FRC  i Las 
Tunas og til et par andre mennesker. 1 time senere stod der 2 mand fra EL værket? Spørg ikke - spørg ikke! Og 
så var der lige tid til aftensmaden inden det gik ud i contesten.   
 

 

 
Under hele forløbet i La Herradura blev der drukket et glas rom i ny og næ' - hvilket sikkert gjorde at min mave 
ikke kæntrede undervejs. For vi var virkelig på fieldday agtig maner'. Hector var en herlig gut, altid smil, altid 
glad - og kom også med kaffe kl 4 om natten når vi var ved at gå død i træthed. Men et hygiejne certifikat ville 
nok ikke være opnåeligt. Så rom'en var nærmest som det jeg har lært fra det tidligere Sovjet (her var det dog 
vodka i stedet for) - godt desinficerende.  Men maden var fremragende. Hector kunne trylle det utroligste ud af 
næsten ingen ting. Cubanerne selv jokede med det. Men man skal jo altid være positivt indstillet. Men det var 
faktisk hele tiden positive - bortset fra det med strømudfaldet! Der var vi alle sammen oppe at kører, helt oppe i 
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det røde felt.  
 

 

 
Til en simpel civiløkonomisk sammenligning omkring leveomkostninger - på alkohol plan!  
En Cubansk cola koster 2 til 3 "turist" pesos - jo jo de har 2 valutaer; en til dem selv og en til turister. En "turist" 
pesos /Cuban Convertable svarer til 25 almindelige pesos. En turist pesos svarer til 2 USD eller lige lidt over 1 
EUR (tag EUR med, det giver en bedre vekselkurs - her fører vi godt nok venner!). En Cubansk øl koster en 
turist pesos. 2 glas dobbelt rom koster også 1 turist pesos. Gæt selv hvad man drikker mest - uden cola i vel at 
mærke. Glasset med vand var som regel med i prisen. 
 

 

 
Selve contesten. Ja - selve contesten. Den bedste beskrivelse er at man skal glemme alt hvad man tidligere tror 
man har vidst om ARRL DX CW contesten. I Danmark er vi jo vant til at der er nogle lange stille perioder. Æh-
æh not here my friend! USA og Canada er inden for en skip afstand der gør at de er der stort set hele tiden på et 
eller andet bånd. Så dit største problem er bånd-skifte-strategien. Letteste måde at forklarer på er at du sidder i 
samme tidszone, bare lige et par 100 kilometer syd på.  Så her var der et par læringspoints. Men på den anden 
side var Pekka og jeg enige om at der måske var et par lidt for sene båndskift. Multi-2 med 4 mand, giver 4 
timers vagter og skift. rimelig ok i en contest. Så det spillede bare hele vejen igennem. Nu var der jo også 
omkring 2 til 3 personer som kredsede omkring os hele tiden. I skal huske på at alle (ud over Pekka og mig var 
lidt intet-anende på det plan) var klar over at det her var en ny Cuba rekord in the making og at man var del i 
det. Derfor var der ingen grænser for hvad der kunne stampes op af jorden af hjælp og hjælpere. 
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Resultatet var da også helt oppe i det som Jan OZ1ADL ville kalde det høje gear. Det blev til - ud over en ny 
Cubansk rekord i ARRL CW - en 3. plads world wide. Foran os landede PJ4X og P40XM - begge med faste 
installationer og ikke som os med "simpelt fieldday setup". Så ja, vi er hamrende stolte af det resultat vi 
leverede med de midler vi havde til rådighed. Forklaringen på PJ4X og P40XM placeringer på henholdsvis 
første og anden pladsen var ikke nødvendigvis deres store antenner og PA-trin. Cuba ligger noget tættere på 
USA og Canada, og har dermed en lidt dårligere forhold på for eksempel 10 meter på grund af skip-afstanden. 
Det kunne vi tydeligt se ud fra de offentlig tilgængelige logbøger efterfølgende. 
 
Alle de andre dage på hver sin side af contesten kunne Anna og jeg nyde at få lov til at være en del af det jeg vil 
kalde Det Rigtige Cuba - og ikke Turist-Cuba. Vi er begge meget enige om at det her er en af de helt store 
rejseoplevelser. En af dem man ikke glemmer resten af vores liv.  
 

Raul viste os personligt rundt i Las Tunas området og selve byen. Vi blev blandt andet vist rundt på det lokale 
bymuseum af selveste Chefen. Vi fik også set det lokale "revolutions" museum, som nok mere var den lokale 
helt fra uafhængighedskrigen mod Spanien fra 1868 og frem til omkring 1912. Det var hans "villa" der var 
ombygget til et minde om de blodige år. Vi fik også set de sidste ruiner fra før den tid. Las Tunas havde været 
meget omkæmpet den gang, og der havde været en hel del artilleriild lagt ind på byen. Noget af det havde man 
selv valgt at brænde ned, for at spanierne intet havde at bo i. Der var også mange afstikker til forskellige parker 
og naturområder, der hver havde sin egen charme. Et kort kik på en cigar-fabrik blev det også til. Raul fortalte 
at det ikke var i Las Tunas området man normalt dyrkede tobaksplanter. Men man havde vovet det alligevel, 
og med nogenlunde gode resultater. Vi var også med inde og se et Baseball-match mellem Las Tunas og 
Holguin. For første gang forstod jeg hvad det gik ud på.  

 

 

Desværre tabte Las Tunas til Holguin i denne match. 
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Cigarfabrikken, ligner det man har set på film og billeder. Der er en meget bestemt lugt herfra, som ikke er til at 
misforstå. Nærmest lige som fra et bryggeri med den ristede rug og humle-duften. Her er det bare de let tørrede 
tobaksblades duft. 

 

 

 

Bymuseet havde alt hvad der var af interessante ting fra Las Tunas regionen. Lige fra skelettet af en strandet 
hval (som ikke er normalt hjemhørende i det område) og til de lokale kunstnere, som faktisk er kendte ud over 
Las Tunas og Cuba. De havde faktisk også et skibsur siddende på en væg i rummet med en samling af 
forskellige ure. her kunne jeg så fortælle om betydningen af de røde og grønne felter på uret. 
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Løsrivelsen fra Spanien startede omkring 1868 og varede helt op til 1912. Den var meget blodig, og spanierne 
som koloni-magt gik meget hårdt til værks. Der er kun meget få ting tilbage i selve Las Tunas by fra før 1868. 
Det meste af det er faktisk kun ruiner, som du kan se. Der kom først ro på, efter den spansk-amerikanske krig, 
hvor USA nærmest blæste Spanien væk, med deres efterhånden meget overlegne flådestyrke. 
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De gamle "amerikaner-biler" ser man stadigvæk over alt. Gamle øst europæiske biler findes der også i stort 
antal. Det er faktisk lidt imponerende at se hvor godt vedligeholdte de fleste af dem er. Og med hvor små 
midler de selv reparerer dem, og selv laver reservedele til dem. der er også begyndt at dukke en del nyere 
europæiske, og ikke mindst koreanske og japanske, biler op i gadebilledet. 
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Hvis man, som vi var, er heldig at komme uden for det normale turist-rummel, så ser man mange ting. I byerne 
er der mange steder små torve og parker, hvor folk mødes og snakker sammen. Samtidigt er der rundt om 
mange små forlystelsesparker og feriesteder (til de lokale). Amifi-teater er der også mange af. Som Raul altid 
sagde til mig, husk på at på Cuba er det sommer hele året rundt. En af de lidt sjovere ting var det jeg kalder "det 
skæve hus", som er en slags levendegørelse af de store fysikere og astronomers opdagelser. Man får virkelig 
styr på det med tyngdekraften og balancens påvirkning af den. Andre vigtige ting fra fysikkens og 
astronomiens verden blev vist og levendegjort. 
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Der blev også lidt tid til at opleve hvordan en cubansk bar eller cafe var at være på. Meget afslappende og 
fredeligt. Man falder lyn hurtigt i snak med nogen. Trods at deres engelsk har det med at slippe op midt i det 
hele. Men de vil gerne forsøge. 

 

tuKola er det cubanske svar på Coca Cola og Pepsi Cola - men kan ikke anbefales for folk med problemer i 
forhold til sukker. Deres øl derimod smager faktisk rigtig godt - men er som du læste, dyrt. 

 

Den lidt mere turistagtige afslutning skyldes primært mit ønske om at vise hvor stor en oplevelse det her var. 
Ikke kun at køre radio fra Cuba, men også land & folk og deres venlige, fredsommelige samt meget 
imødekommende måde at være på. det var faktisk meget afstressende at være i Las Tunas. 

 
Og der skal fra både mig og Anna lyde en stor tak til både FRC Las Tunas, Las Tunas Contest Crew, Grupo DX de 
Cuba (den cubanske udgave af DDXG) samt lidt mere personligt til Raul CO8ZZ og hans familie samt Douglas 
CO8DM og hans familie for deres utrolige gæstfrihed og den venlighed vi oplevede. Vi kan kun anbefale at tage 
en tur til Cuba - men det skal være mere end bare 7 eller 8 dage, og du skal ud at se mere end bare den lokale 
strand. 
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QST november 
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DX-peditioner i november 

 

 

Selv om verden igen er ved at lukke ned pga. Covid-19 så er der da planlagt nogle 

få DC-peditioner. Om de så bliver gennemført, er nok en anden sag. 
 

JX2UX: Jan Mayen, midt mellem Norge og Grønland, hvis I skulle have glemt det       Operatør LA2US, Erik 

8Q7RM: Maldiverne, Kandolhu Island, operatør er HB9SHD Remo. Han er på Ferie, så han vil være lidt on/off 

7Q7RU: MalaWi, i det østlige Afrika. Aktiv på alle HF bånd med CW, SSB og FT8 med fokus på 80/160m 

JG8NQ/JD1: Minami Torishima, en Ø øst for Japan i det filippinske hav. Qrv på alle hf bånd med CW 

7Q6M: Malawi, Dennegang er det Don K6ZO der er operatør. Han vil være QRV på alle bånd fra 160 til 10M 

J8/UR5BCP: ST.Vincent, Ena f de små ø’er nord for Venezuela. Operatør er Oleh UR5BCP fra 40 til 6M all mode 

P40W: Aruba, også en ø nord for Venezuela, John W2GD vil køre alle bånd, men primært CW 

V31AZ: Belize, ligger mellem Guatemala og Honduras i mellem amerika, Operatør er Jeff N1SNB, primært CW 

TX0T: Tatakoto Atoll (OC-298new) I nærheden af Fransk Polynesien mellem Australien og Sydamerika. 
Desværre hænger den PT i en tynd tråd, pga. Covid problemer i US, men læs selv sidste nyt på DX-world 
hjemmeside.  STOP PRESS Det forlyde her den 30-10 at han er QRV!! 

 

Sidste nyt (27.10) 
JX0X – september 2021 er blevet aflyst. Alle, der har doneret, har fået deres penge tilbage 

Mange af de her viste DX-Peditioner, vil selvfølgelig være afhængig af Covid-19 situationen i de forskellige 
lande. Da der er opstramning i de fleste lande, er det desværre meget tænkeligt at der kommer aflysninger 
Følg med på DX-World eller i RDEforum  

https://www.dx-world.net/
https://rdeforum.dk/viewforum.php?f=6&sid=246059149bef7ca38933c0667e5e8cf0
http://www.hamradiotimeline.com/timeline/dxw_timeline_1_1.php
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HRD log, MariaDB på Raspberry Pi 
Af OZ1DCZ, Carsten. 
Hvorfor nu bøvle med at flytte sin log database over på en anden database type end det den er født med? 
Jo det er der faktisk flere gode grunde til og her skal da lige nævnes nogle af dem 

• Backup af databasen, (ved den her løsning, er der backup på 2 forskellige maskiner) 
• Det er muligt at tilgå logfilen fra flere samtidige brugere, f.eks. til contest brug 
• Det er muligt at have log for flere call’s i samme database 
• Du slipper, for de efterhånden oftere og oftere problemer, med at der er noget der ikke virker, når 

Microsoft har lavet en opdatering af deres software. 
• Du får mulighed for at bruge loggen fra flere forskellige QTH, uden at skulle medbringe selve database. 

Det gør at du også slipper for bøvlet med at skulle migrere logfiler fra forskellige pc efter f.eks. noget 
Flora Fauna eller SOTA. 

• Det giver dig mulighed for at kunne lave dine egne lister (SQL udtræk direkte fra databasen, hvis du 
interesserer dig for den slags) 

• Det giver dig en ”god undskyldning” for at anskaffe en Raspberry Pi       
• Det giver dig en god indsigt i hvordan en Raspberry Pi virker og hvad den egentlig kan (og det er meget) 
• Find selv på mere, når du har prøvet dette eksempel på brug af Raspberry Pi.  

Selve opstart af Raspberry Pi med installation af Linux Debian, vil jeg ikke beskæftige mig med i denne omgang, det 

går jeg ud fra at der er på plads. Der findes rigtig mane tutorials på diverse websider, som på glimrende vis forklarer 

dette. Der er dog en ting vi lige skal have styr på og det er passwordet til den bruger der hedder ”Root” det er 

administrator brugeren, som har rettigheder til at installere software på Linux. Hvis du ikke har ændret noget under 

installationen af styresystemet, så hedder brugeren ”pi” og passwordet er ”Raspberry”. MEN passwordet har du 

forhåbentlig ændret til noget andet. Du skal senere bruge dette password, så husk det nu! 

Jeg har valgt at bruge en Raspberry PI 4 med 8GB memory til denne opstilling men en Raspberry 3 eller 3+ vil også 

være helt fint til formålet. Det er jo kun en database der skal køre på Pi’en 

Da Raspberryen, sagtens kan køre uden skærm, mus og tastatur, er den jo et oplagt emne til brug som database 

server. Den har indbygget en VNC server, som gør det muligt at fjernstyrer det hele fra en hvilken som helst 

Windows PC. når det lige er sat rigtig op. Forklaringen til opsætning af VNC kommer senere. Jeg mener at det i første 

omgang er nemmes, hvis du tilslutter skærm, mus og tastatur direkte til Raspberryen, under hele opsætningen af 

databaseserveren. 

Det første er at finde ud af hvilken IP-adresse Raspberry har. For at det kan virke med en HRD log skal den 
have fast ip adresse, find den ved at køre musen op i øverste venstre hjørne, her er ikonet for Ethernet eller 
Wifi, afhængig af hvad Raspberryen er tilsluttet, ved ”mouse over” 

vil den vise ip-adressen for henholdsvis ”eth0” og for 
”wlan0”. Jeg vil foreslå at bruge kabelforbindelse, da det er 
mere stabilt end wi-fi, skriv ip-adressen ned, du skal bruge 
den senere. Endnu bedre er at give Raspberry en fast ip. 
Højre klik på ikonet i øverste venstre hjørne og vælg 
”Wireless & Wired Netvork Settings”  

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                  November 2020, 1. årgang, nummer 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

November 2020                                                                                                                                                                               21 
 

vælg ”Interface” og ”eth0”. 
nu skal du blot udfylde ip-adresse opsætningen som du ville 
gøre på en hvilken som helst anden pc.  

Det næste vi lige skal have styr på, er at alt softwaren på Raspberryen er opdateret til sidste nye version. Jaee 
Linux er såmænd ikke bedre på det punkt end en Windows maskine, der er masser af opdateringer til en 
Raspberry. Fordelen er at en Linux sagtens kan stå og kører opdateringer i baggrunden og du blot kan fortsætte 
med dit arbejde. Det er ikke altid du kan det på en Windows maskine. 

Det er så nu vi skal i gang med det som mange frygter ved Linux (inkl. mig selv) vi skal have fat i en 
kommando vindue, så vi kan skrive lidt kommandoer til dyret. Det er her rigtig mange står af, fordi de der 
Linux kommandoer, det føles næsten ligesom at komme tilbage til gode gamle dos, og hvem kan huske alle 
disse ”mærkelige” kommandoer. Nå men ikke desto mindre så er det altså den nemmeste måde at få 
installeret in SQL server på en Raspberry.  

Som sagt starter vi lige med at åbne terminalvinduet, den er i processlinjen i øverster venstre hjørne 

 
I terminalvinduet skriver du følgende kommando 

Sudo apt update && sudo apt upgrade    og trykker enter. 
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Nu vil Raspberryen blive opdateret med sidste nye opdateringer. Afhængig af hvor længe det er siden du har 
gjort det, eller hvis det er en hel ny maskine, så vil det tage noget tid, måske spørger den om noget som du skal 
svare ja eller nej til. I de fleste tilfælde vil det være ok at svare ”j” og blot vente til hele processen er færdig 
 

 Vi er nu klar til at starte på installationen af en SQL server. 

I terminalvinduet skriver du nu følgende: 

Sudo apt install mariadb-server  og trykker enter 

Efter et lille stykke tid kommer den og spørger om du vil 
fortsætte j/n, det den fortæller dig er at der skal hentes 
18,2Mb og at der efter installationen er brugt 150MB disk 
plads (plads på SD-kortet) du svarer blot ”j” 

Herefter starter Raspberryen med at hente diverse pakker 
og derefter installere dem. 

Når den grønne kommando linie ”pi@raspberrypi:~$” 
vender tilbage er installationen udført. 

Det næste vi skal have klaret, er at sætte noget sikkerhed op 
for vores SQL server. Som standart er der ikke nogen 
password på SQL-serveren, og den kan tilgås uden 
password, og det kan jo godt blive noget rod senere       
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Skriv følgende kommando i terminalvinduet: 

Sudo mysql_secure_installation   og tryk enter. 

Raspberryen spørger nu om passwordet for ”root” Det var den vi startede med, skriv det og tryk enter 
 

Det næste er nu at den fortæller at du har et 
password for ”root” og om du vil ændre det? 
Det vil du ikke, du svarer ”n” 

De næste spørgsmål der kommer, kan du blot 
svare ”j” til, det har noget med sikkerhed af 
database at gøre og hvis du blot svarer ja vil 
sikkerheden være sat til normal brug. Vær dog 
opmærksom på at den kan have lidt 
sprogproblemer, så der skal måske svares ”Y” i 
stedet for ”j” 

 

 

 

 

 

 

VI skal nu teste at SQL serveren er installeret 
korrekt og at vi kan logge ind i den. 

Skriv følgende kommando i terminalvinduet 

Sudo mysql -u root -p  og tryk enter. 

Den vil nu spørge om passwordet, det er den samme som du har til root, da det er root brugeren vi vil logge ind 
med 

Skriv passwordet og du skulle nu være inde i sql serveren. 
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Som du kan se på billedet, er du nu logget ind i MariaDB SQL-serveren. For at komme ud skriver du blot ”quit” 
og du er nu tilbage til normalt terminal-vindue. 

Se nu er det så at tingene kan gøres på flere forskellige måder. Vi skal jo have oprettet en database til vores 
HRD-logfil (det var jo det der var hele formålet) og vi skal have oprettet en bruger der har adgang til denne 
database med de rettigheder der nu er nødvendig. Dette kan køres med diverse kommandoer i 
terminalvinduet, på samme måde som installationsprocessen. Men vi kan også installere et program, så vi får 
en grafisk brugerflade, lige som det vi normalt er vandt til i Windows. 

Åben et terminalvindue og skriv følgende kommando: 

Sudo apt install phmypadmin  ( jeg behøver ikke at skrive at kommandoer jo selvfølgelig afsluttes med enter) 

Lige som før kommer den nu og 
fortæller hvor meget der skal 
hentes og hvor meget 
installationen vil fylde, du svare 
blot ”J” herefter starter 
installationen 

Herefter spørger den hvilken 
web-server den skal brug, her 
skal du vælge ”apache2” det gør 
du ved at trykke på 
mellemrums tasten, så der 
kommer en * i feltet for 
Apache2. Herefter trykker du på 
tabulator tasten, så ”OK” bliver 
rød nu trykker du enter og 
installationen af Apache2 web-
server starter. Web-serveren 
skal bruges fordi det 

administrationsprogram som vi skal bruge, er med en webinterface. Det tager et par minutter at få det hele på 
plads 

Det næste er nu at vi skal er at give systemet lov til at oprette en database, da ”ja” er markeret med rød, trykker 
du blot enter og installationen fortsætter. 
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Næste spørgsmål er at du skal lave et password for PHPadmin programmet, du kan bruge den samme som du 
lavede til root, hvis du ikke er glad for at have alt for mange forskellige password, men det bedste er 
selvfølgelig at lavet et ny. HUSK DET.  

 

For at skifte mellem de forskellige valgmuligheder i de blå ruder, er det nemmest at bruge tabulator knappen 
på tastaturet og når den valgte mulighed lyser rød, trykker du på enter. Det er noget af det der er børnelærdom, 
for os der var med helt tilbage til go-gamle DOS. 😊 

Vi skal nu have vores web-server konfigureret, til at kunne vise PHPmyadmin siden. 
åben et terminalvindue og skriv følgende kommando: 

Sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

Scroll helt ned I bunden af vinduet, med cursoren (det gøres ved at trykke på ”pil ned” 

Her skriver du følgende linje: 

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf 
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For at gemme tilføjelsen i filen skal du trykke på ”CTRL+X, herefter ”J” og afslut med enter. Nu er tilføjelsen 
gemt i config filen. Er du i tvivl, kan du jo blot gå tilbage og åbne filen igen, scrolle ned i bunden og se om linjen 
er med. 

For at få ændringen af web-serveren til at virke, skal vi lige have restartet web-serveren. 
Skriv følgende kommando i terminalvinduet: 

Sudo service apache2 restart 

Vi skal nu have NGINX til at arbejde sammen med PHPadmin. Dette gøres ved at lave et link mellem 
PHPadmin folderen og HTML directory. 
Åben et terminalvindue og skriv følgende kommando: 

Sudo ln -s /usr/share/phpMyAdmin /var/www/html 

Afslut med enter og luk terminalvinduet. 

Vi kan nu test om webserveren kan 
kommunikere med PHPmyadmin. 

Åben en webbrovser (chromium) og skriv 
følgende i adresselinien 

192.168.1.190/phpmyadmin (du skal selvfølgelig 
skrive din ip-adresse, som du startede med at 
finde, i mit tilfælde er det 192.168.1.190) 
du skulle nu gerne få følgende webside. 
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Hvis det lykkes, så er alting indtil nu ok. Men for at kunne logge ind skal vi have oprette en bruger med 
rettigheder til det. 

 Det er sådan at PHPmyadmin ikke tillader som standart at lukke ”root” brugeren ind, derfor skal vi lige have 
en bruger oprettet. 

Ja der er ingen vej uden om, vi skal bruge et terminalvindue igen, åben den og skriv følgende kommando: 

Sudo mysql -u root -p 

Du bliver bedt om at taste dit password til ”root” brugeren. Du skulle nu gerne være logget ind i MariaDB-
serveren. 

Her oprettet vi nu en bruger til MariaDB-serveren. 

Den følgende kommando, skal du ændre så den passer til dine ønsker, altså ret ”brugernavn” til det brugernavn 
du ønsker og ret ”password” til det password, som du ønsker til din bruger. Kommandoen er følgende: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ’brugernavn’@’localhost’ IDENTIFIED By ‘password’ WITH GRANT OPTION; 

Serveren skal nu svare tilbage med samme linje, efterfulgt af en linje med følgende 
Query ok, o rows affected (0.001 sec) 

Du har nu oprette en bruger med brugernavn og password, husk begge dele 😊 Du kan teste om brugeren er 
oprettet korrekt, ved at forlade MariaDB serveren, ved at skrive ”quit” i terminalvinduet. Du kommer nu tilbage 
til normalt terminalvindue. Skriv følgende kommando: 

Sudo mysql -u brugernavn -p 

Brugernavn skal selvfølgelig erstattes med det brugernavn du har valg, tryk enter og den spørger efter 
password, her taster du dit password og du skulle nu være logget ind i MariaDB med din nye bruger. 

Log ud igen ved at skrive quit og luk terminalvinduet. 

Du kan nu åbne din webbrowser igen og taste ip-adressen/phpmyadmin, som før beskrevet og du kan i 
loginvinduet, nu logge ind med din nyoprettede bruger. Når du er logget ind få du følgende vindue (som er 
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grafisk brugergrænse flade til din MariaDB-server, se det er jo noget vi kender fra Windows, det er altså lidt 
nemmere end alle de kommandoer i et terminalvindue.) 

 

Nå du er logget ind, så prøv at klikke på ”mysql” ude i venstre side, derefter på ”tabeller” rul helt ned til sidste 
linje i ”tabeller” her finder du ”User” klik på den. Hvis du får en lyserød skærm med en fejl meddelelses, som 
vist på billedet, så er der en versions konflikt. Det er sådan at den MariaDB som er blevet installeret er noget 
nyere end den PHPmyadmin du installerede. PHPmyadmin skulle gerne være version 4.9 men da den på det 

tidspunkt hvor jeg skrev denne vejledning ikke var udkommet til Raspberryen, var den version som var 
tilgængelig version 4.6.6 og det giver denne fejl. Den er heldigvis ret nem at rette. 

For at rette fejlen, skal vi lige have ændret lidt i en config fil. Åben et terminalvindue og skriv kommandoen: 

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php 
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Nu åbner redigeringen af filen sql.lib.php her skal vi have fundet en bestemt linje og have den erstattet af en 
anden tekst. Det gør du nemmest ved at søge efter linjen. 

 

 

 Tryk CTRL+W for at åbne 
søgelinjen, her skriver du 
følgende:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)  

Slet den tekst og erstat den af følgende tekst 

((count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1) 

Tryk CTRL+X, svar J og tryk enter 
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Prøv nu at gå i webbrowseren som beskrevet tidligere. Åben PHPmyAdmin siden igen og igen prøv at finde 
”User” under ”Mysql” ”Tabeller” og åben den. Nu skulle du gerne fåe en side frem uden fejl, og med de brugere 
som du har oprettet 

 

Se hvis du nu vil have flere forskellige brugere logins til MariaDB-serveren, så er det ret nemt at oprette her. 
Grunden til flere forskellige brugere, kunne f.eks. Være at du har mere end et kaldesignal, og gerne vil have en 
logfil for hvert kaldesignal. Så oprette vi blot en database til hvert kaldesignal, med hver sit brugerlogin, så er 
det nem at holde styr på. Det vender vi tilbage til senere. 

Vi er nu næsten ved at være i mål, men der er dog lige en ting vi mangler, det er at få åbnet op for remote 
adgang til MariaDB-serveren. VI skal have åbnet op for at vi kan tilgå på ip-adressen på en bestemt port, og 
samtidig lukker vi op for at kunne tilgå MariaDB-serveren fra internettet (hvis du åbner for den specifikke port 
i din router) 
Så endnu engang skal vi have åbnet et terminalvindue og skrive lidt kommandoer: 

Sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf 
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Du kan nu redigere i MariaDB-server config filen. 

Brug pileknapperne til at rulle ned til det sted hvor der er en linje med følgende indhold: 

#port =3306 

For det første skal du fjerne #, dette er for at gøre linjen aktiv (hvis der er # foran en linje i en CFG fil, så er den 
”remmet ud” altså ikke aktiv) derefter vil jeg anbefale at vælge en anden port, port 3306 er standart porten for 
SQL forespørgsler, så det vil være en god ide at vælge noget andet. Især hvis du påtænker at MariaDB-serveren 
skal kunne tilgås ude fra det store stykke internet. Hus port nummeret som du giver her, den skal du senere 
bruge i selve logprogrammet, når vi når til at skulle sætte kommunikationen op deri. 

Altså du skal have en linje som denne: 

Port =3306  (Eller hvilken port du vælger) 

Herefter fortsætter du med at rulle ned gennem linjerne i filen, indtil du når linjen: 

bind-address =127.0.0.1 

Denne linje skal vi have sat en # foran, så den ikke er aktiv mere, dette er for at kunne tilgå MariaDB-serveren 
fra en hvilken som helst ip-adresse. Hvis linjen er aktiv, så er det kun localhost der kan få lov at logge på. 

Når du har rette de 2 linjer, trykker du CTRL+X, svare j og trykker enter. Rettelserne er nu gemt. 

Vi skal nu have startet vores PHPmyadmin op igen i webbrowseren. Vi skal have givet vores bruger ret til at 
kunne logge på remote, samt oprettet en database til vores logfiler. 

Når du har startet PHPmyadmin op, og logget in med din bruger, skal du igen finde ”user” under ”mysql” 
”tabeller” 
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Du skal nu finde din bruger og klikke på feltet ”Ret” for at åbne mulighederne for redigering (se den røde cirkel 
på billedet) 

 
Aller øverst er der et felt hvor der står ”Localhost”, det skal du slette og skrive % i stedet for. (rød cirkel på 
billedet) 

 
Vi har nu givet brugeren ret til at kunne tilgå serveren remote. Rul helt ned i bunden og tryk på 
knappen”Udfør” når du nu kigger på din bruger på siden med brugerne, skal der gerne stå følgende: 
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Det sidste vi mangler på Raspberryen er at få oprettet en database til, opbevaring af vores logfiler. 

I PHPmyadmin skal du i øverste venstre side (træet) trykke på ”ny” du skulle nu få følgende billede: 

 
Som du kan se, har jeg kaldt min database for 5P1CK, det felt er tomt i din og her skriver du navnet på din log 
database. Det nemmeste er at bruge dit call, specielt hvis du nu har flere call’s og ønsker en database til hver 
call. 

Til højre for linjen er knappen ”opret” når du har valgt hvad din database skal hede trykker du på opret. 
Hvis du nu fortryder navnet på databasen, så er det nu du skal ændre det eller slette database, Det er nemlig 
rigtig noget skidt og skal til på et senere tidspunkt, når der er kommet data ind. Det er nemlig rimelig 
besværligt at gøre, selv om man skulle tro at det er da bare lige at omdøbe. Tro mig jeg har prøvet. 

Hvis du vil omdøbe eller slette, så skal du markere din database i ”træet” finde fanen ”Operationer” for oven og 
så gøre det du vil her. Det er rimelig selvforklarende, så det kan du godt selv klare nu. 

Der skal ikke oprettes nogen tabeller i database, det gør Ham Radio Deluxe selv, når den logger den første QSO 
til din nye database. 

VI er nu færdige med opsætningen af Raspberryen og skal i gang med at konfigurere Ham Radio Deluxe 
logbogen til at kommunikere med database-serveren (mariadb-serveren på Raspberryen) 

Jeg skal nok vende tilbage og give forklaring på hvordan du får din Raspberry til at køre uden skærm, tastatur 
og mus, altså rent remote styring fra en Windows pc. Men først skal vi lige igang med Windows og Ham Radio 
Deluxe. 
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Windows med Ham Radio Deluxe. 
Det første vi skal have lavet er, installation af Windows ODBC drivere til MySQL. Uden dem kan vi ikke få Ham Radio 

DeLuxe’s logprogram til at snakke med vores MariaDB-server. 

Nu kan jeg jo af gode grunde ikke vide hvilken version af Windows du kører med og ej heller hvor godt den er 

opdateret. Men uanset om du kører med Windows 7, 8 eller 10 så er fremgangsmåden den samme og det er også de 

samme filer der skal bruges. 

Som skrevet før, skal vi først have fat i ODBC driverne til MySQL. Det er ikke de sidste ny drivere, som pt vist er 

version 8. et eller andet. Det vil ikke virke, dels fordi HRD log ikke rigtig er glad for dem, men også fordi vores 

MariaDB-server jo heller ikke er den allersidste nye version. Der går som regel en rum tid fra en ny version laves, til 

den findes som installations pakke til en Raspberry. 

Så vi skal have fat i version 5.3.13 på websiden: http://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/ 

Husk også at det skal være 32 bit versionen. Det er muligt at din Windows er en 64 bit version, men det ændrer ikke 

på at Ham Radio DeLuxe er et 32 bit’s program. Hent den og installere den 

http://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/
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Afhængig af din Windows installation og opdateringer, er det muligt at du først skal installere ”Microsoft Visio 

Studio” version et eller andet. Det må du så gøre først. MySql Connector skal nok fortælle dig hvad det er for en 

version du skal have fat i. Brug Google til at søgen den og finde et sted til download. Når installationen er færdig, så 

tag lige og genstart din Windows PC. oftest fungerer tingene bedst når den lige får en genstart efter en installation af 

software. 

Hvis du kører Windows 10, hvilket jeg stærkt kan anbefale (tingene er bare nemmere i win10) så skal du i søgelinjen, 

nede i din proces linje skrive ”ODBC” og så vælge at starte: 

 

 ”ODBC Data Source(32-bit)” 
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Når programmet køre vælger du ”ADD” som vist på billedet 

 

Her skal du så rulle ned i bunden og finde linjen: 

MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver 

 

Hvis du prøver at starte din QDBC Data Source op før du installere MySQL connector vil de 2 linjer med MySQL ODBS 

5.3 ANSI Driver mangle. 
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Tryk udfør og vi er videre til næste billede. 

Vi skal nu igen med at oprette forbindelse til vores MariaDB-server på Raspberryen. Så de ting du skal taster nu er 

selvfølgelige dine egne informationer.  Så dem du ser her, er selvfølgelig mine informationer for at få adgang til min 

Raspberry. 

 

 

Det du skriver i ”Data Source Name” er det du efterfølgende skal finde forbindelsen på i HRD. Og Beskrivelsen er bolt 

egen info. Hvis du påtænker at have flere Call’s i hver sin log, er det nødvendig at oprette en ”MySQL connector” til 
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hver, da det er den der giver adgang til databasen. Så det kan godt betale sig nu at give forbindelsen et sigende nav. 

Som du kan se, har jeg brugt mit kaldesignal som ”Data Source Name” og så lige info om at det er på MariaDB . Den 

anden database jeg har kørende, er brugt OZ1DCZ, både som database navn på MariaDB-serveren og som navn i 

”Data Source Connectoren”. Ip adressen, skal selvfølgelig være IP-adressen til din Raspberry. Som i kan se her har jeg 

bruget en intern Ip-adresse (192.168.x.x) Hvis du nu påtænker at du skal have adgang til din Raspeberry ude fra 

internettet, ja så skal du selvfølgelig indtaste din offentlige ip adresse. Samtidig skal du huske at du skal have åbnet 

op i din Router for den port som din MariaDB-server er sat til at bruge (det var det vi satte op tidligere) Som du også 

kan se, har jeg brugt port 3306 som jo er standartporten til adgang til SQL-server. HUSK det er smart at ændre den til 

noget andet, rent sikkerhedsmæssig. 

”User” og ”Password” er selvfølgelig de data du indtastede tidligere, da du oprettede din bruger på MariaDB-

serveren.  

Når du har indtastet disse informationer, skal du blot lade feltet ”Database” være tomt og klikke på ”TEST” 

Connectoren, skal gerne svare tilbage med at Connection successful. Du skal nu kunne se din database i feltet 

”Database” (i mit tilfælde 5P1CK) den vælger du og trykker ”OK” 

Du har nu etableret en forbindelse mellem din Windows maskine og MariaDB-serveren på din Raspberry. 

Næste step er opsætningen af Ham Radio DeLuxe logbogen. Jeg forudsætter her at du allerede har installeret HRD 

på din Windows maskine og lavet den setup af de forskellige dele af programmet, som nu passer til dig. Hvis du 

allerede er flittig bruger af logprogrammet i HRD, så er det nu DU SKAL TAGE EN BACKUP af din logfil. Hvordan dette 

gøres, kan du b.la. læse i tidligere numre af OZ3EDRs nyhedsbrev, eller se i brugsanvisningen til HRD. Den findes på 

deres hjemmeside: 

 https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/51000018230 er linket til hele HRD-samlingen af 

brugermanualer.  

Linket direkte til forklaringen af Backup og Restore er her: 

 

https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000052696-backup-restoring-logbook-data 

  

Når du har det på plads, og du har din HRD log oppe at køre, så skal du gå til menuen:  

” Lookbook” ”File” ”Database” ”Manager” 

 

 

https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/51000018230
https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000052696-backup-restoring-logbook-data
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Nå du åbner den, skulle du gerne få følgende billede: 

 

Din vil muligvis ikke være helt ”Tom”. Hvis du allerede har en logbog kørende som standart. Så vil der være en linje 

som giver forbindelse til den interne logfil. Det er normal  Access databse. Det skal du i første omgang ikke ændre 

noget på, blot lade den linje stå. 

Du skal nu trykke ”Add” i øverste venstre hjørne og næste billed kommer ( Creat Database Definition) 

 

”Title” og Description” er selvfølgelig dine egen date (når du åbner manageren første gang er den tom) Så du skal 

blot indtaste nogen sigende for din logdatabase, typisk igen dit call og hvis du har flere calls kan du oprette en for 

hver. 

Sæt V i ”Include in Worked status lookups” for at fortælle HRD lokbogen at den skal lave opslag i denne database 

forbindelse og kigge efter om du har kørt stationen før. 
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Tryk nu på knappen ”Advanced Options>>”  

I linjen ”Or select for repair” skal du nu kunne vælge den ODBC connection, som du oprettet under ODB. 

Der er ingen grund til at sætte yderligere ”Username” og ”Password” på, det er sikker kun dig selv der bruger HRD 

logbogen. Du trykker nu ”ok” og HRD log vender nu tilbage til en tom logbog. 
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Som du kan se i mit tilfælde, er loggen ikke helt tom, det er fordi jeg lige har prøvet at logge en fiktiv QSO med 
mig selv (OZ1DCZ) og gemt den, blot for at se at alting nu fungerer som det skal. Hvis det derimod viser sig at du 
ikke kan gemme noget i loggen, sp er det fordi du har lavet en fejl i oprettelsen af ODBC connectoren. SÅ må du 
lige tilbage og finde fejlen. 

Når det nu er lykkedes for dig at gemme loggen, så prøv lige at vende tilbage til Raspberryen og åben 
phpMYAdmin i din browser, i venstreside vælger du din database, (i mit tilfælde 5P1CK) 

Du skulle nu gerne kunne se et billede noget lignende den her under. 

 

Som du kan se, skulle der nu gerne være oprettet en tabel i din database, ”Table_HRD_Contacts_V01, der er her 
dine loggede QSO vil blive gemt. 

Tillykke du har nu en HRD-log kørende på en Raspberry PI med MariaDB-server. Det er nu du skal lege med de 
forskellige ting, inden du tager det seriøst i brug. Du kan altid slette de QSO du prøver at logge nu, og så senere 
gå over til et ”rigtigt” miljø, eller prøve at indlæse en backup af din eksisterende log, hvordan det gøres, kan du 
læse om i manualen, som tidligere beskrevet (dengang du skulle lave en backup af logfilen) 

Jeg lovede i starten at give en opskrift på hvordan du kan have en Raspberry kørende uden skærm, mus og 
tastatur, altså bare styre den remote fra en Windows pc. Det kan du gøre med VNC, som er et glimrende 
fjernstyrringsprogram, og så er den ovenikøbet gratis at bruge sammen med en Raspberry. Det er sådan at som 
standart så er VNC server delen allerede installeret på Raspberry, den skal blot aktiveres og opsættes, Derimod 
er du nødt til at skulle downloade en VNC viewer til din Windows PC. det kan du gøre på følgende link: 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ 

 

Der er ingen hokus pokus i det, du henter blot den fil der passer til din Windows og installere den. Når du har 
gjort det, har du sikker en VNC ikon på skrivebordet, her laver vi en connection til din Raspberry senere. Men 
først skal vi lige have VNC serveren startet op på din Raspberry. 

Under ”indstillinger” ”Raspberry Pi Configuration” kan du under fanebladet ” Interface” enable VNC 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
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Når du har gjort det, skulle der gerne komme en VNC ikon frem på proceslinjen øverst til venstre. 

 

 

Den skal du nu markere og højreklikke på OG vælge ”Options”, vil skal lige have lavet lidt opsætning inden vi 
går videre. (se billedet herunder for yderligere) Det er sådan at som standart så bruger en VNC forbindelse port 
5900 og det vil nok være smart at ændre den til noget andet. Især hvis du vil have mulighed for at kunne 
fjernstyre din Raspberry via internettet. Hvis du ikke ønsker at åbne op for den mulighed, men udelukkende vil 
kunne styre den remote på dit interne netværk, så kan du rolig lade den kører videre på port 5900. 
Hvis du ønsker at kunne styre Raspberryen via Internettet, så skal du huske at åbne op for den port du vælger i 
din router i ”NAT-tabellen” på samme måde som du tidligere åbnede op for porten til MariaDB-serveren. 
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Under fanen ”Connection” kan du øverst oppe ændre standartporten, til noget selvvalg. Tryk ok og din 
opsætning er klar. Der er selvfølgelig en masse andre ting du kan pille i, så som speciel bruger og rettigheder, 
men det kan du efterfølgende selv lege med. Det er nemmest når først du har fået etableret forbindelse til 
Raspberry at lege med disse ting 😊 

Du skal nu have sat forbindelsen op på din Windows PC, som du installerede VNC 
vieweren på. Find ikonet på skrivebordet, og dobbelt klik på den.  
I proceslinjen, der hvor der står ”Enter a VNC Server address og search” skal du nu 
skrive IP nummeret på din Raspberry. I første omgang kan du blot bruge den interne 
IP, da begge dine maskiner formodentlig er forbundet til det samme netværk. Hvis 
du derimod vil have forbindelsen til at virke via internettet, så skal du skriv din 
offentlige IP-adresse. 

 

Hvis du ikke ændrede port nummeret på VNC serveren på din Raspberry, skal du kun skrive IP adressen. Hvis 
du derimod valgte en anden port nummer, så skal du efter IP-adressen skrive et kolon (:) efterfulgt af port 
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nummeret. Tryk enter og der skulle gerne etableres forbindelse til Raspberryen. Den kommer med en dialog 
boks hvor du skal indtaste brugernavn og password til din Raspberry. 
 

Som du kan se, er det din pi bruger med tilhørende password, du skal bruge her, hvis du ændrede passwordet 
som jeg anbefalede i starten, så er det selvfølgelig den du skal bruge. Har du ikke ændret password, så er 
standart password til en Raspberry PI ”Raspberry” skriv passwordet og tryk ok. Du skulle nu gerne få et 
fjernskrivebord frem magen til den her. 

 

VI skal nu have lavet en lille øvelse på Raspberryen, for at du connecte med VNC, hvis du ikke har en skærm koblet til 

Raspberryen. Det er nemlig sådan, at hvis du ikke har en skærm tilkoblet når du starter raspberryen op, så starter 

den grafiske brugergrænseflade heller ikke op, og hvis du forsøger at starte VNC remote forbindelse, så vil du efter 

login få følgende meddelelse 

Og nej den kan ikke vise ”skrivebordet” for den er ikke startet op. Det skal vi lige have klaret. Så tilbage til 

Raspberryen og start en consold vindue og skriv følgende: 

Sudo nano /boot/config.txt 

DU skulle gerne få en text editor op nu med indholdet i din boot config fil. Den skal gerne ligne det billede her under.  
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Som du kan se, er der en del linjer hvor der er en # foran, det betyder at de ikke er i brug (beskrevet tidligere) 

Der er 3 linjer vi skal have ændret til at være i brug, den første 

#hdmi_force_hotplug=1 her skal #fjernes (linjen fortæller Raspberryen at den skal starte video op på plug1) 

#hdmi_group=1 her skal # også fjernes, og så skal den sikkert rettes til =2 Dette fortæller display delen at den 
skal bruge display gruppe 2. Der er sådan at der er 2 grupper af display opløsninger i en Raspberry, 1. gruppe er 
primært til alm TV-skærme, gruppe 2 er mere beregnet til Computer monitorer. 

Den 3 linje der skal rettes er den lige under. 

#hdmi_mode=1 her fortæller vi Raspberryen hvilken opløsning den skal køre med. Det skal du muligvis lege 
lidt med for at finde den opløsning der passer bedst til din skærm. Der er rigtig mange muligheder, og hvis du 
vil vide mere om det, så søg det på google, der er rigtig mange sider og YouTube videoer, som giver en grundig 
forklaring på alle tænkelige opløsninger. Det er også muligt at du efterfølgende skal gå ind i menuen 
”indstillinger” Screen Configuration” og lave nogle tilpasninger af den vej (husk det skal være via VNC og uden 
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skærm tilkoblet til Raspberryen 
 

Du kan nu fjerne mus, tastatur og skærm til din Raspberry PI og have den kørende stille og roligt gemt af vejen. 

Du kan indlæse din eksisterende logfil, hvis du har en, ved at restore en backup i HRD-log, det vil jo så 
automatisk lægge alle dine logs over i MariaDB-serveren. 

Når nu ved er ved det der med backup og restore, så plejer jeg at sige at ”rigtige mænd tager ikke backup, men 
de græder tit” og tro mig på et eller andet tidspunkt får du brug for din backup. Det er ikke et spørgsmål om 
hvis, det er udelukkende et spørgsmål om hvornår. 
Hvis du f.eks. kommer til at slukke for strømmen til din Raspberry medens den f.eks. er ved at modtage en log 
fra HRD, ja så er det ikke sikkert at den vil starte databasen op igen. Det samme gør sig gældende med HRD-log, 
hvis du har den kørende på normal vis på en pc, hvis pc mister strøm medens HRD-log er ved at skrive til 
logfilen, ja så er det altså ikke sikker at du kan få forbindelse med din logfil efterfølgende.  

Men heldigvis så er det meget simpelt at tage en backup i HRD-log, det er anderledes kompliceret hvis du vil 
have et eller andet automatisk backup til at køre på din Raspberry. Det der med at tage en backup af en SQL 
database der kører, det er lidt bøvlet. Men det er heller ikke nødvendigt. Hvis du nu har enten en ”google drev” 
eller en ”Dropbox” kørende på din pc, hvor du har HRD-log installeret, så sætter du bare HRD-log op til 
automatisk at lave en backup ud på en af disse drev, hver gang du lukker HRD-Log ned. 

 

I HRD-Log skal du blot gå ind i den viste funktion og klikke på ”options” 
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Som du kan se på næste billede, har du her flere muligheder, I den øverste linje ”Save file in folder” her gemmer 
HRD-Log en XML fil hver gang du trykker manuelt på backup knappen Længere nede har du et andet felt der 
hedder ”Add to Archive” her gemmer HRDlog automatisk en XML som ZIP fil hver gang du lukker HRD-Log og 
desuden (i mit tilfælde) automatisk en ZIP fil for hver 6 time. Som du kan se ned i feltet ”Backup Database” kan 
du selv bestemmer om den skal tage backup når du starter programmet, eller den skal gøre det når du lukker 
programmet. Desuden kan du selv sætte hvor ofte den skal gøre det når HRD-log kører. Minimum er hver 5. 
min, maksimum er hver 6. time. Du kan selvfølgelig også sætte V i ”Every” og så f.eks. sætte den til at tage en 
automatisk backup for hver 10. ændring, eller hvad du nu ønsker. Du skal selvfølgelig rette stien til automatisk 
backup til den mappe som Dropbox, eller google drev bruger. OG HUSK NU AT FÅ DET GJORT! Det er for sent 
når skaden er sket. 

Du er nu kørende med en database server på en Raspberry pi, som du ovenikøbet til lave flere databaser på 
f.eks. en for hver call du har. Og du kan tilgå den fra flere forskellige pc på forskellige lokationer. Det sidste er 
det jeg gør. Samme database hjemmefra, fra sommerhuset eller /p og /M. Har leget lidt med noget /MM men 
det kan være en udfordring med internetforbindelse når man er på havet. 

Skulle du have behov for yderligere hjælp for at få det til at køre, så er du velkommen til at sende mig en mail 
og jeg skal prøve så godt jeg kan at hjælpe. Ellers er ”Google” din ven       der findes utroligt meget information 
om netop dette emne ude på det store internet eller på Youtube. 

God fornøjelse. 
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Hackspace nummer 36 
Nummer 36 i rækken af dette fantastiske blad kan downloades ganske 

gratis. Linket er i billedet til venstre 

 

 

 

 

 

https://hackspace.raspberrypi.org/issues/36/pdf
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Ansøgning om Awards (diplomer) 
Af OZ0J, Jørgen 
(forsættelse fra nyhedsbrev oktober 2020) 
 
WAE 
Worked All Europe (WAE) er ikke kun nogle contester på forskellige modes mellem august og november. 
Contesten på CW og SSB er i øvrigt den contest, hvor man modtaget QTC, dvs. QSO’er, der er kørt mellem andre 
stationer og som tæller med i pointene. 
 
Nå med WAE er også et diplom, som udstedes af Deutsche Amateur Radio Club (DARC). Den nemmeste måde at 
komme i gang er at oprette sig som bruger på https://dcl.darc.de/ 
 
Siderne er ikke alle oversat til engelsk, så er du ikke nogenlunde velbevandret i det tyske, så kopier teksten ud 
til Google translate for at få en nogenlunde mening på dansk. 
 
Menuen på hjemmesiden virker på den måde, at man skal klikke på menuteksten for at komme til siden. Der 
kommer godt nok en bjælke med en anden baggrundsfarve, men linket til siden er kun under teksten, ikke på 
hele bjælken.  

 her skal man klikke på ”Profil” ikke på den farvede bjælke.  
 

 
Indtast call fra LoTW, sæt flueben I “Prüfen …” og indtast en gyldig e-mail.  
”Prüfen …” kræver, at du har en LoTW konto, og har du ikke det, så kan jeg anbefale, at du får en, da LoTW 
automatisk tæller med til DARCs diplomer.  
Du modtager så en e-mail med dit call og dit kodeord til login. 
 

 
I venstre side indtaster du så dit call og det kodeord, du har modtaget. 
 
I venstre side kan du importere QSL fra LoTW og Clublog.  
 
Logbook of The World 

https://dcl.darc.de/
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Her skal du huske at rette ”QSLs Seit” tilbage i tiden, så DCL tager alle dine QSLs fra LoTW med. Og det er min 
erfaring, at du skal skrive dit call i ”Import Call”, men jeg har også 3 kaldesignaler at importere.  
HUSK at blank dato IKKE virker !!! Der SKAL stå en dato.  
 
Og Clublog 

 
 
Her skal du huske at rette ”QSLs Seit” tilbage i tiden, så DCL tager alle dine QSLs fra Clublog med. 
Jeg kørte en kørsel mere, da jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg har fået alle med første gang. Jeg får så denne 
besked, men synkroniseringen kører alligevel.  

 
Også her skal man huske at lave samme øvelse for alle sine calls.  
 
 
Import af ADIF fil 

 
ADIF filen bør kun indeholde de QSO’er, som du har bekræftet fra dit logprogram.  
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I venstre side kan du under ”My DCL” rette din profil m.v. 
Vælger du ”New” under ”Applications”, kan du se dine nye diplomer, fx WAE diplomet, hvis du ikke har søgt 
før. 
 
Diplomreglerne findes på https://www.darc.de/der-club/referate/dx/diplome/wae-diplom/ og teksten findes 
kun på tysk. På siden findes også de DXCC’er, der tæller til WAE diplomet, samt hvor når de gælder fra. Nederst 
er de lande, der ikke længere er gyldige. 
 
For at få et WAE diplom skal du have bekræftet mindst 40 DXCC’er fra Europa. Fremgangsmåden er følgende 
(efter at loggen er læst ind fra LoTW, Clublog og egne bekræftede QSLs). 
 
Vælg i menuen ”Awards” og derefter ”WAE-Award” 

 
Klik på ”My Points” for at få en status over din log. 
 

 
Her vises din aktuelle status. Du skal være opmærksom på, at QSO’er, der ikke er bekræftet af DCL og er med i 
denne oversigt. Der vælges automatisk højest mulige ”Class” (diplom), som er muligt at få ud fra logbogen. Du 
kan i øvrigt vælge andre ”Class” fx et 9-bånds mærke til at sætte på dit diplom. 
 
Mode kan vælges, hvis du er aktiv på flere modes.  
 

Hvis du vil se oversigten uden ikke bekræftede QSLs, så klik på  Du får så en ny beregning 
for oven. Bemærk at du skal lave den øvelse igen, hvis du skifter mode. 
 

https://www.darc.de/der-club/referate/dx/diplome/wae-diplom/
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Det ser ud til, at man kun kan søge om WAE diplomer MED manuelt og ikke bekræftede QSL. Hvis du vil søge 

uden at finde papir QSL kort, så skal du slette de QSO’er, der  er Gem dem gerne på en 
separat liste, så du ved, hvad du skal have fundet frem.  
 
DF8AA, Wolfgang, der er WAE diplom manager, har oplyst, at man ikke vil have fysiske papir QSL. Man kan 
scanne og sende QSL kort til godkendelse. Det har jeg endnu ikke prøvet, så der har jeg ingen erfaring. 
 
Bemærk i øvrigt, at fx SV2ASP/A (DXCC Mount Athos) skal bekræftes manuelt (dvs. scannes som nævnt 
ovenfor), da SV2ASP/A (SK) ikke var på LoTW. Det samme gælder så vidt jeg ved hans ”efterfølger” SV2RSG/A. 
Det gælder også, hvis du tidligere har fået godkendt fx SV2ASP/A til din LoTW / DXCC award hos ARRL.  
 
 
Jeg vil lige fremhæve et par sider, som kan være til hjælp både for WAE diplomet og andre af DARCs diplomer. 
 
Under ”My DCL” -> ”Statistics” får man et fint overblik: 

 
Her kan man bl.a. se status på WAE diplomet.  
 
Og vælger man ”My DCL” -> ”Entities” så får man et overblik over, hvad der er bekræftet/godkendt hos DCL til 
DARCs diplomer.  

 
Her vises, at min QSO med 3B8 på 17M ikke er godkendt af DCL, så her skal jeg finde papir QSL for at få den QSO 
godkendt. DCL er i øvrigt ikke helt enig med min logbog om worked QSL. Jeg har i hvert fald 1 DXCC mere både 
kørt og bekræftet, end DCL har.  
 

 
I toppen kan man i øvrigt vælge mellem de enkelte modes ved at klikke på knappen. Og man kan tilføje de 
specielle WAE ”lande”, der kun tæller til WAE diplomet. De ”lande” der tæller til WAE diplomet er: 
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4U1V UN Vienna 
GM/s Shetlands 
JW/b Bear Island 
TA1 European Turkey 
 
Af ukendte årsager får jeg så også Z6 med som WAE entitiy. Jeg tror, at det må være en fejl i DCL databasen hos 
DARC. Det kan i øvrigt være det manglende DXCC som nævnt ovenfor.  
 
Øverst i menuen er de forskellige diplomer. Klikker man på dem, så får man en side som denne: 

 
 

Og her klikker man så på  for at komme ind og se status.  

 
Der er nok at finde rundt i – på en blanding af engelsk og tysk.  
 
DCL-databasen er i øvrigt gratis at bruge. Det er kun diplomerne, der koster penge, og WAE koster fra EUR 3,00 
(PDF fil) og opefter.  
 
 
UAAC 
 
Er du aktiv på FT4, FT8 eller lignende modes, så er du nok også stødt på diverse awards, der deles rundt 
omkring. Der er lavet et fint program, hvor man kan tjekke status og bestille diplomer i 100-vis (1.000-vis?). 
Programmet hedder Ultimate Award Application Center, og det kan ganske gratis hentes på http://epc-
mc.eu/index.php?lang=en 
 
I højre side er der en download menu, hvor UltimateAAC software kan hentes til Windows, Linux og MacOS 
(Apple). 
 
Når softwaren er hentet og installeret (i øvrigt meget nemt), så kan du starte UAAC programmet. Forsiden ser 
sådan her ud: 
 

http://epc-mc.eu/index.php?lang=en
http://epc-mc.eu/index.php?lang=en
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Start med  og angiv dine bruger data, herunder hvilket navn og call, du vil have på diplomerne. 
 
Under fanen numbers skal du oprette/tilmelde dig som medlem. Bemærk at der er et par stykker, hvor man 
skal have udfyldt et skema og sende det på e-mail.  
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Under fanen Logbook skal du angive, hvor du gemmer din log. Husk at loggen skal være i ADIF format. 
Og du skal huske at skrive rigtigt navn, og ikke som her, hvor mit efternavn er skrevet med lille r.  
 

 
 
  

Ved siden af er  Den opdaterer dit program med zoner, medlemmer o.l. Klik på den, før du går i gang 
med at tjekke status på diplomer. 
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Med ikonet  kan du vælge sprog herunder dansk.  
 

Under ikonet  har du en liste over de p.t. 9 forskellige klubber, der tilbyder diplomer under UAAC 
softwaren.  
 

For at få et overblik, så skal du starte med at vælge klub. Det gør du under . 

Dernæst skal du klikke på  for at indlæse loggen. Har du loggen i et logprogram, så kan du også åbne 

din logfil via  Her er der lidt forskelligt at vælge imellem. 
 

Ikonet  viser en masse awards ved navn.  
 

 viser status på dine diplomer for hver klub. Her er vist klubben 30MGD (30 meter diplomer). 
 

 
 
Opsummeringen viser i tekst din status for de enkelte diplomer. De øvrige faner til højre for viser de forskellige 
diplomer, du kan søge. Under ”Basic” vises dette 

 
 
Din status vises til venstre (i visse diplomer i bunden af teksten), og til højre kan du søge om diplomet. Jeg har 
søgt, derfor er denne grå. 
I bunden kan du finde diplom regler og gemme din liste 

 
 
Der kan så igen være flere awards under den første opdeling. Her er vist Oceanic og undermenu 

 
 
Australia er grøn, fordi jeg opfylder kravene til diplomet. Ansøgning foregår ved, du klikker på 

 nederst til højre. 
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Der kommer så en fin besked om, at din ansøgning er sendt, og at du modtager et diplom på e-mail om kort tid.  
 

 
Nogen diplomer kommer som vedhæftet fil, mens andre (som dette) skal hentes via et link i menuen. Jeg fik 
linket på e-mail 7. juli (i år) og jeg har hentet diplomet 16. oktober. Linket løber altså ikke ud efter kort tid. 
 
Da jeg søgte ud fra en samlet log i starten juli, søgte jeg på så mange diplomer, som det nu var muligt 
på det tidspunkt. Der er indtil videre landet over 400 e-mails i min e-mail box, og de er grundet 
mangel på tid parkeret i en mappe. Jeg har i øvrigt ikke jagtet diplomer, for så bliver mappen da først 
fuld.  
 
Jeg har i øvrigt kun prøve med min FT8 log, så måske jeg en dag skal prøve med den samlede log. 
Det kunne måske give en hel del flere diplomer? 
 
UAAC softwaren tjekker i øvrigt ved opstart, om der er kommet nye opdateringer af programmet. 
Installer det og husk at sætte flueben, hvis du vil have genvej på skrivebordet og/eller en ikon på 
proceslinjen nederst (Windows). 
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ITU Diplom 
 
Jeg har ikke rigtig fundet så meget her, og umiddelbart ser det ikke ud til, at der er en officiel side 
som under CQ Zone Award. Jeg har dog fundet lidt: 
 
http://www.ka5wss.com/posts/itu-zone-award/ 
https://www.rsgbshop.org/cgi-bin/sh000042.pl?WD=itu&PN=Awards%2Ehtml#a1504 
 
 
 

LoTW – ny mode er tilføjet 
Af OZ0J, Jørgen 

 
16. oktober har K0GW, Greg oplyst, at LoTW nu kan modtage den nye mode FST4. FST4 registreres 
som et submode, så i din log vil det formentlig se sådan her ud: 
 
Mode = MFSK 
Submode = FST4 
FT4 står i forvejen sådan her i dit logprogram.  
 
For at du kan sende FST4 QSO’er til LoTW, så skal du være sikker på, at du har fået den seneste 
config fil version 11.13. Tidligere config fil versioner supporterer ikke FST4.  
 
Du kan kun opdatere din config fil via TQSL softwaren installeret på din PC.  
 
I TQSL vælger du ”Help” og ”Check for Updates” 

 
 

 
Får du denne besked, er du opdateret. Får du en anden besked, så skal du opdatere din TQSL, og det 
kan både være din TQSL version (p.t. 2.5.6) og din config fil (p.t. version 11.13). 
 

http://www.ka5wss.com/posts/itu-zone-award/
https://www.rsgbshop.org/cgi-bin/sh000042.pl?WD=itu&PN=Awards%2Ehtml#a1504
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Import fra 3. lande (Kina-pakker m.v.) 
Af OZ0J, Jørgen 

 
Man har i mange år kunnet købe for DKK 80,00 inkl. fragt fra bl.a. Kina uden at skulle betale moms 
og told. Leveringstiden har ikke været noget at prale af, og der er vist også flere, der har mistet 
pakker undervejs. 
 
Der skulle være et EU-direktiv på vej, så bagatelgrænsen på DKK 80,00 forsvinder. Det betyder, at der 
vil blive lagt 25% dansk moms på alle pakker uanset værdi, når pakken er sendt fra et land uden for 
EU. Og med den manglende BREXIT aftale, så kan Storbritannien meget vel komme med under den 
ordning.  
 
Planen skulle være, at man hos køber betaler den danske moms, dvs. at køber skal lave systemet 
om, så der opkræves dansk moms allerede ved bestillingen. Det er dog tvivlsomt, om det kommer til 
at virke, da det sker på frivillighedens basis. Hvor mange Kina-butikker på EBay / Banggood / 
Amazon, der vil rette sig ind og opkræve 25% moms er nok tvivlsomt. 
 
En af fordelene ved det nye EU-direktiv er, at PostNords gebyr på DKK 160,00 inkl. moms vil 
bortfalde. Om det kun gælder de pakker, hvor der ved købet ER opkrævet moms, eller om det gælder 
alle pakker, har jeg ikke fundet et entydigt svar på. 
 
Ændringerne skulle gælde fra 1. januar 2021. Det forventes dog, at det udsættes til 1. juli 2021, men det 
er ikke vedtaget endnu.  
 
Skal du have noget hjem fra Kina eller andre steder til ”gammel” pris på max DKK 80,00, så er det ved 
at være sidste udkald. Kina har ikke ry for at have verdens hurtigste leveringstid, og der er også 
kinesisk nytår (Corona eller ej) i januar/februar 2021, hvor ingen leveringer kommer ud af Kina.  
 
Der kommer sikkert mere klare retningslinjer også om BREXIT, når vi nærmer os nytår. Kommer der 
noget mere præcist end ovenstående, så skal jeg nok komme med en opfølgende artikel. Og har du 
noget konkret information om dette emne, så drop mig gerne en e-mail på oz0j@oz0j.dk 
 
 

Tilføjelse af QSO’er til WSJT eller JTDX programmerne 
Af OZ0J, Jørgen 

 
Man kan altid diskutere, hvornår en QSO skal i loggen, og hvornår den ikke skal. Personligt har jeg 
den holdning, at minimumskravet er en rapport begge veje. I WSJT og JTDX kan jeg godt leve ned, at 
jeg så ikke får (set) RR73 eller 73 fra den anden station. Denne holdning har jeg også praktiseret, da 
vi var på KH8 DX-pedition i 2019.  
 
Når man nu ikke har modtaget RR73 eller 73, så bliver QSO’en ikke logget automatisk. Det skal derfor 
ske manuelt efter ens eget skøn, og nogle gange kan man skønne forkert.  
 
Jeg har gravet nogen QSO’er ud af eqsl.cc og jeg har afvist en del. Denne artikel omhandler en 
vejledning til, hvordan du kan tilføje en QSO manuelt i enten WSJT eller JTDX.  
 

mailto:oz0j@oz0j.dk
file:///C:/Users/Carsten%20Kobborg/Downloads/eqsl.cc
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Du skal selvfølgelig have QSO data på plads med den kørte station, der ikke er i din wsjt_log.adi fil. 
Det forudsætter jeg, at du har inkl. den rapport, som du har sendt i WSJT / JTDX. 
 

 
I WSJT vælger du den korrekte frekvens, indtaster et call og kliker på ”lookup” 
 

 
I højre side får du data som disse. Husk at rapporten vil være forkert 
 

Klik på  og denne boks vil komme frem. Jeg anbefaler, at du i setting -> reporting har sat 

flueben i  
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Husk at rette / tjekke de data, som er markeret med gult 

 
 

 Datoen kan være lidt drilsk at rette, men klikker du på dagen (vist med blåt) og 
taster dig frem, så ”hopper din cursor selv til næste felt, dvs. når du har tastet 2 cifre i dato, så står du i måned 
osv.  
 
Husk at klikke på OK for at logge. Din QSO ligger nu sidst i din log. Hvis du vil tjekke, så vælg File -> open log 
directory 
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Når du så åbner loggen (filnavn wsjt_log.adi) med fx Notepad så vil den netop loggede QSO være her (her vist 
delvist i en tom log) 
 

 
 
I JTDX er fremgangsmåden den samme 

 
Korrekt bånd, indtast call og tryk på Lookup 
 

Klik på  - herefter er det samme vejledning med log QSO vinduet vist ovenfor.  
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New Zealand QRZ på 60 meter 
Af OZ0J Jørgen 
 
Som beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, så fik ZL forlænget deres prøveperiode på 60 meter til og med 24. 
oktober 2020. Desværre bliver prøveperioden ikke forlænget, så ZL er QRT på 60 meter., når dette læses. Om de 
kommer tilbage om nogle år, vides ikke, men indtil videre skal 5 MHz bruges til andet formål. 
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MagPi magasin nr: 99 er på gaden 

  
Dette Fantastiske blad er igen på gaden med et nyt nummer. 
det kan downloades ganske gratis på dette link Der er rigtig 
mange gode artikler, B.la en om at lave intelligent hjem 
styring med en Raspberry og mobiltelefon 

 

C://Users/Carsten%20Kobborg/Downloads/MagPi99.pdf
file:///C:/Users/Carsten%20Kobborg/Downloads/MagPi99.pdf
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Forslag til skift mellem 2 antenner eller skift mellem sender og 
modtager med DOWKEY Relæ af Latch typen. 
Af Oz1jee Bjarne S. Poulsgaard. 

Efter at have gået og puslet med tanken om at have lidt flere antenner i masten, så gik jeg i gang med at kikke 
på hvad jeg reelt ville have lavet. 

Flere antenner er som regel = med flere kabler mellem masten og radiorummet, havde jeg nu også det behov, 
og svaret blev nej, så det måtte løses på anden vis. 

Skift mellem 2 antenner kan jo gøres ved hjælp af et relæ som er beregnet til den slags og jagten gik. 

Søgen lidt hist og pist på EBay og Brugtgrej, men rent tilfældigt faldt jeg over disse DowKey relæer i RDE 
Posten. 

De så spændende ud, 4 porte hmm. Latch relæer 28vdc, det bliver vist op ad bakke i et 12v setup og dog.100w 
kan de klare og det dækker mit behov og prisen var også ok, sammenlignet med hvad sådan en fætter normalt 
koster. 

Nå, men det skal prøves, et par stykker blev anskaffet, vi er vel eksperimenterende. 

 

 Diagram af relæ 

 

SMA tilslutning i bunden af relæet J1 til 4  

 

Nu er der så modtaget et par stykker af dette relæ, så skal der eksperimenteres videre. 

En lille analyse af relæet hvordan virker det og hvorfra og til er der forbindelse og i hvilken stilling  
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Hvad er kravet til de 28v dc, kan den også virke på 24v dc, ja og ned til 21Vdc virker det fint. 

Ok, så var der lige det, at alt andet jo er forsynet fra 13,8v dc, hvordan løser vi så det, tja den nemme løsning er 
jo bare at tage den nærmeste 24v power supply i bunken og bruge sådan en til formålet, men jeg bliver lidt 
allergisk når vi skal til at blande flere forskellige forsyninger ind i sådan et setup, og hvem ved, det kunne jo 
være at dette relæ også kunne bruges i et portabel setup i guds grønne natur og hvem har så lige 24v dc med i 
rygsækken       herom senere, tilbage til lidt ben forbindelser og hvordan vi kan bruge det. 

DowKey relæ Type 411c-430832 28vdc af Latch typen  0-18GHz  

Det tidligere diagram af relæet viser ben numre som der bliver refereret til. 

Dette kan både bruges til at skifte mellem 2 antenner eller mellem sender og modtager, sidst nævnte kræver 
nok lige et hjælperelæ mere for at få det til at skifte korrekt, er i øvrigt testet.    

Som jeg vil benytte relæet  

J1 benyttes som fælles  

J2 benyttes som Pos 2  

J3 benyttes som Pos 1  

J4 vil jeg afslutte med en lille 50 ohm dummy eller et kortsluttet stik. 

Ben 1 +24v dc  

Ben 2 Trig Pos 1 relæ  

Ben 3 +24v dc  

Ben 4 Trig Pos 2 relæ  

Ben 5 Tilbagemelding om at relæ er i Pos 1 

Ben 6 Fælles ben i tilbagemelding  

Ben 7 Tilbagemelding om at relæ er i Pos 2  

Man kan faktisk bare tage en ganske almindelig 1 polet skifte kontakt og forbinde de 2 yderste ben til 2 og 4 og 
det midterste til minus, så kan man skifte relæet rundt, samme funktion kan benyttes med et hjælperelæ hvis 
det skal bruges til at skifte mellem sender og modtager hvis behovet ikke er hurtige skifte tider. 

Tilbagemeldingen fra relæet kan trække et par lysdioder, så man kan se at skiftet er foretaget i det fysiske 
relæ, meget rart når relæet sidder i masten. 

Tilbagemeldingen kan også bruges blokering af en sender hvis man eks. I den ene gren har en pre-amp 
siddende på en modtager antenne, der er fri leg        

 

 

24v dc fra 13,8v  

Denne løsning kan benyttes hvis man ikke ønsker 2 forsyninger eller hvis man ønsker at bruge det i et 
portabelt setup, når man er lidt doven anlagt, eller et hurtigt skift mellem 2 antenner / andre bånd. 

Det er et ganske simpelt kredsløb som blev bikset sammen en lørdag eftermiddag og med standard 
komponenter som bør findes i rå mængder og som trænger til at blive brugt. 

Så frem med loddekolben og et stykke vero board  
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Lidt dioder og kondensatorer og den kendte 555 så er vi kørende med en lille generator på 400-800Hz som 
hjælper med at lade vores 4700uF bandit op, det er jo her juicen hentes når vi skal skifte relæet. 

Jeg har testet med en manuel 1 polet omskifter sammen med denne 24V dc generator og den kunne fint følge 
med, den skal dog lige have tid første gang man sætter spænding på for at lade den store 4700uF op, men ellers 
spiller det herfra. 

Forbehold for fejl       dette var en tanke om hvorledes jeg vil prøve at lave mit setup  

Og med mit beskedne kendskab til elektronik, så indgår der ikke nogen ingeniør beregninger på forslaget. 

Feel free to copy and join        

Vy 73 de oz1jee  
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Radcom November 
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Foreningen for fremme af radio amatør events, sælger:  
Coax relay op til 18 GHz 

 
 

Coax relay 28 volt Dowkey 411C – 430832 op til 18 GHz evt. yderlige data kan findes her 

https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/  

Sælges for 350,00 kr / stk. plus evt. forsendelse 

 

PA-trin 

Lineært PA fra 20 til 500 MHz med 10 watt ud ved -10 dBm input 24 volt drift spænding, input via SMA hun 
stik. 

Pris 250,00 kr / stk. plus evt. forsendelse 

 

Sælges til fordel for det fremtidige arbejde til gavn for danske radioamatører. Foreningen har senest været 

sponsor på QSL-Kort til OZ75MAY eventet 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk  eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse. 

 

 

https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/
mailto:michael@wehnert.dk
mailto:finn@oz1ahv.dk
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SP T2031 Transmitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 Watt PEP på 80M !! 

Til 500,- kr 
Manualer findes her 
http://www.peel.dk/SP/index.html 

http://www.peel.dk/SP/index.html
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Coax Arrenuator/Switch, ZAS-1, 5-450MhZ 

Se info her 

Pris: 100,- Kr. 

 

 

 

 

 

2M coax relæ mærket, Storno 

Bemærk 24 Volt. 

Pris 100,-kr 

 

 

Storno 5000 UHF 

Disse radioer er forholdsvis nemme at ombygge til repeater drift se en mulig løsning på Lasses hjemmeside 

http://www.kjaerbro.dk/cqm5000_frame.html 

 

Pris: SPØRG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sælges til fordel for det fremtidige arbejde til gavn for danske radioamatører. Foreningen har senest været 

sponsor på QSL-Kort til OZ75MAY eventet 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk 

 eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse. 

https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ZAS-1
http://www.kjaerbro.dk/cqm5000_frame.html
mailto:michael@wehnert.dk
mailto:finn@oz1ahv.dk

