
Nyhedsbrevet                                                          maj 2020                

1 
 

MERE PÅ OZ3EDR NYHEDSBREV 

EN MÅNED MED COVID-19 

Ja så er der igen gået en måned, som tiden dog flyver afsted. Men sikke dog en 

måned! Den har indeholdt både forbud og påbud fra landets myndigheder, og 

danskerne har for førstegang siden 2 verdenskrig, oplevet at få deres frihed til 

at gøre hvad der passer dem, indskrænket betydeligt. Jo det har i sandhed 

været en underlig måned. Nå men Danmark er så småt ved at åbne op igen, og 

det samme er resten af verden. Men normale tilstande er der vist lange 

udsigter til.  

Hvordan har det så påvirket vores hobby? Jo de fleste DX-peditioner er enten 

aflyst eller udskudt. Der er også nogle at de påtænkte danske event, som er 

ændret og kommer til at blive afviklet under helt andre former end hvad der 

egentlig var planlagt. Det gælder både OZ75MAY og 100 års dagen for 

genforeningen. Jeg har opgivet at få et overblik over hvad der er aflyst og hvad 

der kører videre af andre arrangementer både i Danmark og det store udland, 

men som udgangspunkt skal du nok regne med at alt er aflyst indtil videre. De 

store udenlandske arrangementer, så som, HamRadio 2020 i Friedrichshafen 

er også aflyst. Et sted at finde lidt oplysning om hvad der er aflyst er f.eks på 

EDR.dk http://edr.dk/2020/04/23/aflysninger/ 

De fleste lokalafdelinger har stadig aflyst klubaftenerne, generalforsamlinger 

og foredrag. Her må du selv følge med i netop din lokalafdelings gøren og 

laden. 

Men det positive er jo, at rigtig mange har haft tid, til at få eksperimenteret 

men mange af de projekter, som egentlig bare har ligget og samlet støv 😊 

Mange har fået lavet nye antenner og aktiviteterne på båndene, har været 

svagt stigende den sidste måned. Om det så skyldes den øgede fritid for mange 

eller det skyldes at forholdene på båndene har været lidt i forårs humør, ja det 

vil jeg lade være op til den enkelte. 

Med hensyn til aktiviteter i OZ3EDR, ja så er der jo lukket helt ned på 

nuværende tidspunkt, MEN vi er nogle stykker der mødes på 3.780MHz +-

QRM torsdag aften efter 20:00, og der er altid plads til flere 😊 Undskyld til 

de D-licenserede de er jo afskåret fra at være med her, men pga. af de store 

afstande mellem medlemmerne, er det ikke muligt at kører det på 2 meter, 

men er der nu nogen af jer der gerne vil, så er I mere end velkomne til at starte 

noget op på 2M/70CM. 

Dette nummer af nyhedsbrevet indeholder mange små artikler, om forskellige 

hjælpeprogrammer som radioamatører ofte bruger, i forbindelse med 

FT4/FT8.Tak til OZ0J, for at øse af hans store viden, om mange af disse 

programmer. 

God læselyst! 

 

 

 

 

 

I dette nummer kan du 

læse om følgende: 

-En måmed med  

  COVID-19 

-Båndlandlisten 

-Club log live stream 

-En amatør beretning 

-Ny ver. af TQSL 

-Logbook of The World 

-QST maj 2020 

-WSJT-X eller JTDX 

-Win-test opdatering 

-Ny ver. af JTDX 

-Generalforsamling 

-ARRL’s magasiner 

-Foredrag OZ1IKY 

-LOTW-status på  

  upload 

-JTDX installation, en 

  ren installation 

-Radcom maj 2020 

-Opdatering af HRD 

-Icom IC-9700 

-JTAlert installation 

  og brug 

-OZ0J foredrag 

  

 

 

 

 

 

  

http://edr.dk/2020/04/23/aflysninger/
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BÅNDLANDELISTEN 

Af OZ0J, Jørgen 

 
Båndlandelisten har eksisteret siden en gang sidst i 1990’erne, og den har været administreret af OZ1ACB, Allis i al den 

tid. 

Båndlandelisten er for alle danske radioamatører både enkeltpersoner og klubben. Listen er en indberetning over kørte 

DXCC’er (lande) for de 9 HF bånd (60 meter er ikke med) samt bekræftede DXCC’er efter egen log / statistik. 

Listen er opdelt i en MIXED mode, CW mode, PHONE mode og en DIGI mode. MIXED mode er antal DXCC’er pr. bånd 

uanset mode, dvs. at fx OZ tæller en gang pr. bånd uanset hvilket mode, du har kørt OZ.  

Det koster ikke noget at være på listen – udover lidt arbejde med at finde tallene, der skal indberettes. Alle gyldige DXCC, 

p.t. 340, tæller med på listen, dvs. at evt. udgåede DXCC lande ikke må tælles med. Jeg har fx kørt MALYJ VYSOTSKIJ 

ISLAND, som ikke længere tæller som et DXCC land, og den QSO skal så ikke tælle med. 

Det har indtil nu været sådan, at man sendte sine data til OZ1ACB, Allis. Allis lavede så en liste 4 gange om året, hvor 

december hvert år talte med til kampen om vandrepokalen for de 4 modes. Vandrepokalen (som der er 4 af) gives til den 

radioamatør, der forbedrer sig med flest båndlande fra december et år til december året efter. Man skal været på begge 

december lister for at være med i årets kamp. Vandrepokalerne uddeles hvert år på Danish DX Gruppes (DDXG) årsmøde.  

Jeg spurgte i december 2019 Allis, om det var en ide at få gjort listen mere dynamisk, så de enkelte radioamatører selv 

indberettede direkte på listen. Det blev så til et samarbejde mellem Allis, OZ4ZT Willy, OZ1BV, Brian og mig, hvor OZ1BV 

var den store programmør og jeg har lavet en manual. 

Båndlandelisten findes nu på https://www.ddxg.dk/dxbandcountry/ Her kan man oprette sig som bruger (hvis man ikke 

allerede har gjort det) og indberette aktuelle data fra et logprogram.  

Manualen til at komme i gang findes på https://www.ddxg.dk/b%C3%A5ndlandelisten-manual.pdf som en PDF fil. Der er 

link til både båndlandelisten og manualen på forsiden af https://www.ddxg.dk/ 

Dem, der stod på listen fra marts 202, er automatisk kommet på listen. Nuværende deltagere er velkommen til at blive 

registreret og opdatere jeres tal, og nye er velkommen til at deltage, ikke mindst fordi der er en indgravering på en 

vandrepokal (eller flere) samt æren at kæmpe om.  

God fornøjelse med at opdatere, og god jagt med at finde nyt på båndene. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.ddxg.dk/dxbandcountry/
https://www.ddxg.dk/b%C3%A5ndlandelisten-manual.pdf
https://www.ddxg.dk/
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CLUBLOG LIVE STREAM 

Af OZ0J, Jørgen 

 
Clublog Live Stream er en live log, hvor hver kørt QSO vises nogle få sekunder efter, at QSO’en er logget i dit logprogram. 

De til enhver tid 50 seneste calls med Live Stream kan ses på https://clublog.org/livestreams.php 

I denne artikel vil jeg beskrive, hvordan jeg har sat mine FT8 QSO’er op til Clublog Live Stream. Der er andre måder at 

sætte Clublog Live Stream op, men dem har jeg ikke prøvet endnu. 

Krav til at komme i gang 

En Internet forbindelse på den PC, der kører WSJT-X eller JTDX 

En konto på https://clublog.org 

WSJT-X eller JTDX installeret på din PC (eller begge programmer) 

JTAlert installeret til WSJT-X og/eller JTDX 

Et logprogram, der kan logge fra JTAlert (i denne artikel har jeg valgt DXKeeper) 

Opsætning 

Når du er logget på Clublog, skal du vælge ”Settings” for oven og derefter  

 

For det call, hvor du vil køre Live Stream, skal du sætte nogle flueben. Det er fra venstre: 

Enable (aktiver) Live Stream 

Show QSO Time (vis QSO tid) 

Show QSO Frequencies (vis QSO frekvens) 

Det sidste flueben er ikke så vigtigt, når du kører FT8, da det er faste frekvenser. Det kan være lidt mere relevant ved 

CW/SSB QSO’er, men du skal dog være sikker på, at din radio sender dens frekvens til dit logprogram (CAT styring), så du 

ikke får sendt en forkert frekvens ud.  

Bånd og mode kommer automatisk ud ved Live Stream 

Husk at klikke på  inden du forlader siden på Clublog. 

Start nu WSJT-X eller JTDX samt den tilhørende JTALert. I JTAlert går du til ”Settings” og ”Manage Settings” 

Under ”Logging” vælger du et af de nævnte logprogrammer, som JTAlert kan logge til 

https://clublog.org/livestreams.php
https://clublog.org/
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Jeg har her valgt DXKeeper, hvorfor det efterfølgende vil være opsætning i DXKeeper. 

 her skal der være et flueben 

 

 dette nummer skal du huske, og det bør ligge omkring 52.000. 

 

 

Her kan du se, hvilken log, du logger til i DXKeeper. Loggen her er til mit sekundære call 5Q2T. 

Besøg nu http://www.dxlabsuite.com/dxkeeper/ og hent og installer DXKeeper. Lidt nede på siden finder du

 

Når du har installeret og startet DXKeeper, så skal du ind i   

Under  udfylder du dine stationsdata.  

 og her sætter du den post, der er nævnt ovenfor under 

JTAlert 

 

http://www.dxlabsuite.com/dxkeeper/
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Under fanen  kan du oprette de logbøger, som du ønsker.  

 her har jeg vist min logbog for 5Q2T 

her kan du skifte mellem flere logbøger og oprette en ny 

 

Under  skal du nu sætte DXKeeper op til Clublog Live Stream 

 

Vælg  

 

Her indtaster du den e-mail og kodeord, du har på din Clublog konto 

Du skal også angive et call, selv om du kun har et call på din Clublog konto 

Sæt flueben i  

Når du så kører en QSO og logger den i WSJT-X/JTDX, så får du dette billede 

 

 

 

Og på https://clublog.org/livestream/5q2t kan man nu se, at det virker. (5Q2T) skal skiftes ud med dit call. 

https://clublog.org/livestream/5q2t
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Nyeste QSO vises nederst 

 

 

 

Her vises hvor du senest er registreret som aktiv. Farven viser din seneste aktivitet forskellige steder. 

Du kan læse mere om Clublog Live Stream på https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000092445 

Siden er på engelsk. Der er også lidt om farverne vist ovenfor. 

Clublog har en Gateway til andre programmer, den findes på 

https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000093504 

Og de logprogrammer, der burde virke med Clublog Live Stream findes på 

https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/53200-which-logging-software-supports-realtime-uploads- 

DXKeeper er under listen af logprogrammer listet som DXLabSuite 

Du kan få fejl omkring logning fra JTALert og/eller via til Clublog. Det er oftest, fordi DXKeeper ikke er startet, eller du 

har angivet forkert login til Clublog i DXKeeper. Hvis du har valgt et forkert call i DXKeeper, så får du også en fejl. 

Dine QSO’er logges altid i din wsjt_log.adi fil. Du kan altid uploade dine QSO’er til din Clublog konto, og du kan også 

indlæse dine QSO’er i fx DXKeeper. Evt. dubletter vil blive fjernet begge steder. 

Får du fejl med logning til DXKeeper, så luk DXKeeper og start programmet igen. Husk også at tjekke opsætningen ved 

opdatering af diverse programmer. 

God fornøjelse med Clublog Live Stream 

 

 

 

 

 

 

https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000092445
https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000093504
https://clublog.freshdesk.com/support/solutions/articles/53200-which-logging-software-supports-realtime-uploads-
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EN ”AMATØRBERETNING” 

 

  Jeg blev født en januardag i 1936 i Danmarksgade i Struer, hvor vi boede indtil sidst i 1945, da har jeg altså været 9 år 

gammel. 

  Mine forældre havde en lille manufakturforretning, der vist ikke gik bedre end lige til, for pengene var små og det forstår 

jeg godt nu, fordi der i kvarteret allerede fandtes i hvert fald to andre forretninger med omtrent de samme varer. For at 

spæde lidt til, havde mine forældre taget ekstra arbejde i form af hjemmearbejde fra Bang & Olufsen. De syede “pølser” 

altså bundter af ledninger, der blev lagt omkring søm på en træplade og derefter blev syet sammen. Bundterne blev senere, 

på fabrikken, lagt ned i bunden af radio-chassis’erne og de enkelte ledninger blev loddet fast på de rigtige steder. Det gav 

nok lidt ekstra, men det var ikke noget man direkte pralede med, det var vist lidt flovt selv om det foregik i den tid, der var 

til overs fra forretningen. 

  Da det både var min mor og far, der lavede det, skulle jeg selvfølgelig også prøve, så far lavede et lille pølsebræt til mig, 

for sjov, selvfølgelig. 

  Den mand, der som kontakt til B&O kom med materialerne til “pølserne”, hed Chr. Nygaard og boede lidt længere oppe i 

Danmarksgade, han hjalp mig nogle år senere med at få bygget en lille eet-rørs modtager. Jeg havde fået et, dengang 

moderne, batterirør DF91 i julegave. Det har vel været i  1948 - 49. 

  I 1945, medens vi boede i Danmarksgade, boede på første salen familien Krogh. De havde tre drenge. Den ældste af dem, 

Eigil, har vel været omkring en halv snes år ældre end mig, ca. 18 - 19 år. Han havde sit eget værelse oppe på tredje sal. 

Han var meget teknisk interesseret. Han blev senere elektriker og tog ud at sejle. Eigil var en af de tre knægte, der fjernede 

radiogrejet fra en engelsk flyvemaskine der var faldet ned ved Rimmer strand (ved Nr. Nissum). (Det var den, hvor der gik 

rygter om at en af den engelske besætning havde overlevet og klamrede sig til en rusepæl, indtil han af udmattelse måtte 

give op og druknede. Tyskerne skød bevidst forbi ham, de vidste hvad der ville ske og det ville ikke se så godt ud, hvis han 

blev skudt med en riffel-.) 

Eigil fik sørme rigget senderen op, så vi kunne høre ham snakke i vores radio og alle var enige om, at det var ret fantastisk. 

  Jeg har ikke været mere end syv - otte år da den samme Eigil forærede mig en rammeantenne af den type man, under 

krigen, brugte til at pejle BBC (danske nyheder fra London) fri for de tyske støjsendere med. 

  Eigil var også med i det slæng store drenge i kvarteret, der fik trukket en meget tynd, næsten usynlig, kobbertråd rundt til 

hinanden, så de kunne sidde på deres værelser og tale sammen pr. telefon. 

  Min mor skældte mig voldsomt ud, engang jeg havde “ødslet” 35 øre væk på at købe et par “bananstik”. Pengene havde 

jeg sikkert fået af bedstefar, der havde en forretning med samme vareudbud som mor og fars, men den lå på den bedste 

plads i Østergade og gik langt bedre. De sidste år af krigen var min far hele dagen i forretningen i Østergade og i 1945 gik 

far og bedstefar i kompagniskab og vi flyttede ind i en lille lejlighed der blev indrettet i de uudnyttede loftsrum, der fandtes 

på anden salen i bedstefars hus. 

  Det var her jeg for første gang fik et par hovedtelefoner sat i serie med en A 415 (en dengang meget almindelig triode) og 

midtpunktet mellem et par glødelamper over lysnettet - vi havde jævnstrøm - der var så 110 Volt. Jeg kunne søreme høre 

maskinstøjen fra dynamoen på elværket, når man satte en finger på styregitteret - det var en meget stor dag. 

  Selvfølgelig læste jeg en masse om radio, gamle radioblade bl. andet. 

  Fra jeg var helt lille, var det almindeligt at jeg tilbragte sommerferierne i Esbjerg. Både min mors forældre og hendes to 

søstre med deres børn boede der. Hun havde også en bror, onkel Børge, der var taget ud at sejle lige før krigen og var 

blevet bosat i Australien. Onkel Børge havde, medens han boede hjemme, eksperimenteret en del med radio. Han havde 

lavet et par stykker, som min morfar forærede mig. Det var skægt at vi med en hovedtelefon i hver ende af den tråd, 

spolerne havde været viklet med, kunne snakke sammen over en temmelig lang afstand. Radioen var selvfølgelig ødelagt, 

men det tænkte man ikke rigtigt over den gang. 

Kort efter krigen kom det på mode at lave små to-rør’s transceivere til 5 meter båndet, eller deromkring. Det skulle vi da 

også prøve. En af mine skolekammerater, Bent Fuglsang, senere OZ4BF, sejlede en masse i Struer (Venø) bugt i sin fars 

kragejolle. Vi fik bygget hver sin transceiver så vi kunne finde ud af, hvor stor rækkevidde vi kunne snakke over. Helt over 

til Venø var der i hvert fald ingen problemer. 

 

 Engang kom Clauson-Kaas på besøg i Struer. Han var kendt i hele landet som flyver og racerkører. Han kørte rundt i en 

aluminiums-farvet bus, der var indrettet til beboelse med badeværelse, køkken osv. Folk kunne, for en mindre betaling, 
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komme ind og se bussen indeni. Han havde også radiotelefon. Den virkede på den måde at en transceiver var installeret i 

bussen og en anden var sat op på et højtliggende sted og forbundet til telefonnettet. I det foreliggende tilfælde, var den 

faste transceiver stillet op på Skive vandtårn. Medens han holdt på torvet i Struer, havde han en samtale, hvorved jeg 

opdagede, at systemet kørte omkring samme frekvens som vores transceivere, så jeg have den frækhed at kalde ham og 

blev inviteret til at se bussen indvendig. 

  Vi gik selvfølgelig lidt stille med dørene fordi vi endnu ikke havde nogen sendelicens. Det kunne man ikke få før man var 

18 år, eller 16 år hvis ens far skrev under. Derfor gjaldt det om at være inkognito, så de kaldesignaler vi brugte, skulle helst 

ikke indeholde ens initialer, hvilket ellers var almindeligt. Dengang kunne man få tildelt et kaldesignal efter eget ønske for 

så vidt det var ledigt. 

 Derfra stammer OZ5KG. 

  Jeg har omtalt min onkel Børge, der boede i Australien. Han kom hjem i 1950 for at blive gift med en pige, Aileen, der var 

med fra Australien. De boede et par år i Esbjerg, før de tog tilbage. 

Onkel Børge havde en militær radio med sig hertil, som han demonstrerede for mig og viste hvor Radio Australien sendte 

på kortbølgeområdet. Deres pausesignal var latterfuglens kald, der var/er meget karakteristisk. Siden hørte vi det mange 

gange på familiens almindelige radio. 

  Til de store radiorelaterede oplevelser, hørte de gange klubben skulle køre VHF-test fra Ryde Baunehøj. En B&O lastbil 

blev lastet med grej og så blev området omkring det betontårn, der dengang stod derude, omdannet til “shack” og der blev 

sat telte op. Campingvogne kendtes endnu ikke. Betontårnet var bygget af geodæterne og var 12 meter højt, men der var 

ikke sat stiger på, så dem havde vi selv med. De skulle bindes fast med reb. Toppen af tårnet var på kote 102, så det var en 

god QTH. Antennens bærerør gik hele vejen ned gennem det hule tårn, så man drejede antennen igennem en låge ved 

tårnets fod. 

  Det var nok heldigt, at sendeeffekterne dengang ikke var så store som i dag – der var over 200 meter til den bondemand, 

der leverede strøm til foretagnet. 

Aktiviteten var i hovedsagen 2 meter, bortset fra den allerførste gang jeg var med, da var det endnu, foruden 2 meter, også 

5 meter båndet, der måtte holde for. Det var nemlig før tv - alderen med Gladsaxe senderen på 62,25 MHz. Den kom i 

1952, dermed var 5 meter båndet tabt som amatørbånd. 

  Når man ellers på husets radio hørte en af de lokale “rigtige” radioamatører, hoppede man på cyklen, for at høre nærmere 

hvad der foregik. Hjemme kunne man, på grund af en for dårlig antenne, så godt som aldrig høre den station de snakkede 

med, så jeg har tilbragt mange timer hos OZ7JK eller OZ8KW, når de på 20 meter “lavede amerikanere” på stribe. Det 

kunne godt vare ved en hel eftermiddag. En af de mest kendte var Willard, W1JFG (W one Jolly Fine Gentleman), han var 

i gang dagligt og var altid meget kraftig. Både Jens og Kai kørte særdeles godt med en to element yagi i 20 meters højde. 

Dengang kørte man AM. Til at begynde med, kørte de begge med to UBL 21 som ECO, BUFFER og to stk. i parallel som 

PA, anode/skærmgitter moduleret med et par CL 6 i push - pull. 

  Jens imponerede både mig og flere andre, ved at kunne få en 6 volt 40 mA baglygtepære til at lyse, når han holdt på 

gevindet og rørte med bunden af pæren på forskellige steder på chassi’et - der har været godt med stelstrømme i den 

sender. 

  Senere blev det til fire stk. 1625 moduleret med 2 x 1625. (1625 var identisk med 807, blot med 12 volt glødetråd.) 

Anodespændingen var ensrettet med fire kviksølv ensrettere. Jeg husker at Jens havde problemer med at få dem til at 

starte om vinteren. Derfor blev Jens Thorsen OZ7TS, senere direktør for B&O, bedt om et godt råd. Han kom og kastede et 

enkelt blik på opstillingen og sagde så til Jens, at han skulle flytte træpladen med ensretterrørene lidt længere væk fra 

skråvæggen, så kørte de igen. På grund af placeringen, så tæt på vinterkulden, var glødetråden for længe om at varme 

rørene så meget op, at kviksølvet kunne fordampe. - Det var koldt dengang. 

  Jens havde i øvrigt en motoromformer stående oppe på loftet. Der var endnu kun jævnstrøm i Struer. Den kunne levere 

750 VA vekselstrøm, så det blev da til en hel del. 

Jeg fik selvfølgelig også bygget en sender noget lignende Kai og Jens’s med fire gange UBL 21. Den kørte udmærket 

indenby’s - jeg havde endnu kun et stykke tråd hen under loftet, for licensen var ikke i orden endnu. Der var dog nok HF 

til at jeg en dag blev ringet op af den daværende formand for Struer E.D.R, OZ3LM Ove Bildsøe. Han sagde at man havde  

fået klager og at jeg nok hellere, for en sikkerheds skyld, måtte se at få skidtet skilt ad. Det gjorde jeg selvfølgelig, så da den 

lokale radioforhandlers tekniker (Dalgaard fra Bertelsens radioforretning på den anden side gaden) senere ringede, kunne 

jeg melde hus forbi, det kendte jeg ikke noget til - jeg havde skam ingen sender. 
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  Omkring dette tidspunkt blev jeg færdig med skolen og kom til Bang & Olufsen. Jeg havde i et par år været skrevet op til 

en læreplads, men da det blev aktuelt, tog de “for tiden ikke lærlinge ind”. Jeg fik så lavet en aftale med værkfører 

Rasmussen om at komme samme rutiner igennem som lærlinge ellers ville komme og jeg betalte selv den tekniske skole. 

På den måde gik det alligevel. 

Min far havde i mange år holdt duer som hobby. Nu begyndte han at lege med brevduer, der skulle flyve frit ude, så der 

blev indrettet brevdueslag oppe under taget over vores lille lejlighed. Det betød at jeg, da jeg skulle have sat en 40 meter 

lang endefødet zepp-antenne op, blev nødt til at gøre den mere synlig for de stakkels duer, så de kunne nå at flyve 

udenom. Jeg måtte ind til naboen, der var købmand, for at hente en spandfuld korkpropper. Der blev boret et hul på langs 

i propperne, der så blev sat på min antenne med en afstand på omkring 25 cm. Antennen blev sat op mellem en af 

skorstenene på vores hus og en skorsten på doktor Lunds hus på Enghavevej. Den sad der i mange år, også efter at 

Østergade 8 blev solgt til Hans & Grethe i 70’erne. 

  Vi har senere tit grint lidt af, at far insisterede på at jeg skulle have en tøjsnor om livet da jeg kravlede op fra den øverste 

altan til skorstenen. Han skulle så stå nede på altanen og holde i den anden ende af snoren. Han kunne ikke helt gøre rede 

for hvorfor -. 

  Jeg sparede sammen og købte en amerikansk fly-modtager en lille BC 454. Den dækkede 80 meter båndet og mine første 

forbindelser efter at have fået licens i januar 52, var med OZ5QW, Kaj og OZ1XX, Frank i Skjern. Dem besøgte jeg senere 

nogle gange, når jeg CYKLEDE på ferie i Esbjerg. Det var dengang... 

  Modtageren blev suppleret med en hjemmebygget der næsten fyldte en kvadratmeter, men den virkede, og så gik det 

ellers på livet løs. Senderen bestod af en NBFM moduleret Clapp oscillator med buffere og et par tyske Wehrnemagts rør P 

50 i udgangen og jeg havde også en motoromformer stående i skunken. Den var dog kun på 150 VA. Oscillatoren var 

bygget som afgangsprojekt af en af teknikumingeniørerne på B&O.  

  Det viste sig, at jeg kunne opnå de bedste resultater på 40 meter båndet. Jeg kørte et hav af englændere, både på phone 

og dengang også på CW. En af dem G3HVY, Ralph, har jeg snakket med uendeligt mange gange. Ralph døde i december 

2002 82 år gammel. 

Jeg glemmer aldrig første gang jeg hørte et signal helt fra Australien. Det er sådan noget der får de små hår i nakken til at 

rejse sig. Det gør de endnu - en gang i mellem. Det er da også ret fantastisk at det kan lade sig gøre, specielt hvis man ser 

på en globus hvor langt der egentlig er. VK’eren talte med en G3 station på 20 meter AM. 

  Over gården boede en ældre dame, frøken Nissen. Hun havde en Philips “Bispehue”, en trerørs detektor modtager til 

lysnet. Den faldt ned af bordet hver gang jeg sendte på et nyt bånd uden at aflægge hende besøg med en ny bølgefælde, det 

kunne jo godt blive et farligt renderi. Til slut blev det hende for meget, og hun klagede til Post & Telegrafvæsenet. Det 

endte med at jeg fik tilhold om kun at måtte sende udenfor Danmarks Radios sendetid. Den sluttede klokken 23 normalt -. 

 

  Til de store oplevelser, hører så afgjort de store stævner E.D.R.’s Struer afdeling arrangerede på B&O. 

  For et ungt menneske, der var interesseret i teknikken, var det fantastisk at opleve føromtalte Jens Thorsen, OZ7TS, Ove 

Bildsøe, OZ3LM og ikke mindst OZ2IZ Kai Behrentz, snakke om VHF teknik og i øvrigt om erfaringer på det “nye” 

område, som VHF endnu dengang var. Struer afdelingen, var jo i kraft af tilhørsforholdet til B&O, med helt fremme på det 

område. 

Afdelingen arrangerede et stort UKB – stævne st. bededag fredag d. 23/4 1948. Der kom 280 deltagere fra hele landet. 

Entré incl. middag og drikkevarer, kostede 3 kr.! Året efter var der VHF – konference i biografsalen 30 jan 1949 med 70 

fremmødte. 

  Den 21. juni 1953 blev der indkaldt til Fjernsynsstævne i Struer afdelingen. Der var indslag om fjernsyn, FM, stereo og LF 

i det hele taget. Ingeniør Rørbæk Madsen havde, som demo, havde lavet en stereobåndoptagelse med Svend Asmussens 

orkester. 

  Det sidste stævne kom mange år senere, vistnok i august 1966 og drejede sig om farvefjernsyn. Her var det Møller 

Pedersen, OZ4BM, Erick Lykkegaard, OZ8LE og Kaj Jensen, der trak læsset. 

  Det var yderst interessante og meget populære sammenkomster, der tiltrak amatører fra hele landet. Vi kunne godt bruge  

noget i den retning i dag. 

 I det hele taget, var det et helt fantastisk sted for en ung radioamatør at stå i lære. Den ekspertise, der var tilgængelig hos 

ingeniørerne på laboratoriet, var uudtømmelig. Man var altid velkommen og fik altid svar, når man henvendte sig til enten 

OZ6AT H.P. Hansen, OZ3LM, Bildsøe, OZ2IZ, Behrentz eller OZ7TS, Thorsen. Thorsen blev senere, i en årrække direktør 
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for hele foretagenet. Det, at der foregik så meget også på amatørplan, var selvfølgelig velset i alle kredse fordi det vidnede 

om interesse og engagement, så f.eks. transformatorer til senderen, var ikke noget problem. Materialerne skulle 

selvfølgelig betales, men know-how og tidsforbrug, kunne gerne klares med en god cigar eller to. Det betød også, at den 

slags komponenter var meget billige i Struer og omegn. Hvis man sammenlignede med OZ’s annoncer, var prisen vel kun 

omkring en femtedel. 

  I 1956 blev jeg antaget hos Post & Telegrafvæsenet i Radio-ingeniørtjenesten og flyttede til København i 8 måneder, for at 

lære noget om fjernsynssendere. Jeg boede hos min familie i Vanløse, så nogen stor radioaktivitet blev der ikke tale om. 

Det blev vist kun til et par lokale QSO’er på 80 meter med en tråd ud i min fasters pæretræ. En af dem var med OZ4H, 

Paul Heinemann, der boede i nærheder. Jeg besøgte ham også. 

  En periode i forbindelse med at der skulle billeder hjem via eurovisionsnettet fra Sydeuropa, sad jeg i et par uger i 

linktårnet i Slots Bjergby ved Slagelse. Tårnet var ved at blive malet, så jeg overtalte malerne til at male kassen til en ny 

modtager, jeg var i gang med at strikke sammen. 

  Det blev lidt dyrt i bajere og resultatet var ikke helt efter forventningerne. 

  I 1957 blev Chris og jeg gift kort tid efter, at jeg var blevet flyttet til Rangstrup (Tv - station Sønderjylland). Her boede vi i 

et års tid. Der var også meget lidt radioaktivitet i den periode, men jeg fik da begyndt at lave lidt ssb. Det var især OZ7BO, 

OZ7T og ikke mindst OZ2BB der gik forrest på 80 meter med den nye teknik. OZ2BB havde jeg truffet i Esbjerg i en af 

sommerferierne, jeg havde vist hørt ham på radioen og var cyklet ud til ham. OZ7BO kom jeg til at kende godt, fordi han 

og OZ7T havde bygget de to 5 kW FM - sendere man dengang havde installeret i Rangstrup og på flere andre stationer her 

i landet. Jeg husker at han engang var på stationen en nat for at modificere driverforstærkeren. Der kom et gevaldigt 

tordenvejr forbi og akkurat da Bo havde fjernet en skrue, der holdt en forplade fast i stellet, slog lynet ned i masten med 

det resultat at gnisterne sprang ud om ørerne på ham nøjagtig derfra, hvor han havde fjernet skruen. 

  I slutningen af 57, flyttede vi til Mejrup og jeg var med under opbygningen af Tv-Vestjylland. Vi lejede et hus, der lå 

mellem skolen og kirken. Der var en stor have, så det varede ikke længe inden der kom rigtigt gang i radioen. Den første 

Quad kom op, det var en rimelig god QTH, især sydover gik det godt fordi terrænet skrånede lidt i den retning. Grejet var i 

den allerførste tid en sender bestående af en VFO på 160 meter, der drev en exciter, der kunne multiplikere frekvensen til 

80, 40, 20, 15 og 10 meter båndene. Der var vist en P50 i udgangen som drev en 813 i pa-trinet. PA trinet var 

anode/skærmgitter moduleret med et par 1625. Senderen eksisterer ikke mere, idet OZ2TP lånte den indtil Jens’s hus 

brændte og senderen med.  

  Dengang måtte amerikanske amatører ikke sende under 14,2 MHz. Det måtte alle andre, så båndet var på den måde delt. 

Hvis en europæer ville tale med en amerikaner, kaldte man CQ et sted under 14,2 og lyttede herfra og opad i båndet. Det 

var egentlig meget praktisk, fordi amerikanerne altid kørte med stor effekt, sammenlignet med andre, så DX i den lave 

ende var mere fri for QRM. 

  Det blev nu til SSB fra en “fase” - exciter, bygget i samme kabinet som den gamle VFO. Den eksisterer endnu, selv om den 

har været lånt ud i en årrække. PA - trinet blev til et par QB3,5/750, som jeg fik sendt fra Grønland. Der var dengang 

meget aktivitet deroppe fra og de havde adgang til en hel del surplus grej, både fra GTO og fra de amerikanske baser i 

Thule og Sønderstrøm. Jeg fik tilsendt en hel kasse fuld, en halv snes stykker, men glødetråden havde ikke i alle tilfælde 

kunnet tåle rysteturen. 

  Modtageren var forsynet med et mellemfrekvensfilter der var lavet af FT243 krystaller på omkring 450 kHz. De var 

amerikansk surplus, OZ2BB importerede en masse, som han så solgte videre. Krystallerne kunne flyttes en smule ved 

forsigtigt at slibe dem på kanten eller man kunne lægge et lag grafit på dem med en blød blyant. Det var faktisk muligt at 

lave et formidabelt godt filter på den måde. Modtageren eksisterer også endnu. Den har slæbt mange DX’ere hjem. 

  Fra 1961 til 63 boede vi på Østerbrogade i Holstebro. Heldigvis var der rimelige antenneforhold, så jeg kunne få min 20 

meter gittermast sat op med en quad i toppen. Den blæste totalt i stykker da skypumpen i 1962 ødelagde en del huse i den 

nordlige bydel, men masten blev stående. Den havde jeg købt af produkthandler Laursen, Struervej. Den er helt fra 

krigens tid og var oprindelig en trebenet kran. 

 

 Fjerde juledag 63 flyttede vi til den nuværende QTH og så blev masten sat op igen. (Det er resterne af den, der indtil for 

nylig udgjorde en del af bommen i min 6 element 20 meter beam). Masten stod i centrum af et arrangement med 8 long 

wirer, der alle var mellem 80 meter og 250 meter lange. Alle trådene var ført ned til en bananbøsning i shack’ets vindue, 

så man indefra kunne vælge den bedste kombination som V-beam. Det virkede godt på 80 og 40 meter, men jeg tror mest, 
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det var fordi konkurrencen dengang ikke var så stor. I virkeligheden var antennerne nok ikke særligt effektive. 

  Især 20 meter, hvor jeg havde erfaring med quad-antenner, var de dårlige, så der gik ikke farlig lang tid, før det blev til en 

quad igen - og det virkede. Senere kom den lidt højere op, fordi jeg sammen med OZ8RH, Ryan Holm “importerede” et 

par graner på 25 meter fra Silkeborgskovene. 

En medvirkende årsag til den nye mast, var en storm, der knækkede masten ved det nederste bardunsæt. Antennerotoren 

bestod af et snekkedrev i toppen af masten og en motor nede i bunden. De to var forbundet med to cykelkæder forlænget 

med to stålwirer. Som indikation af antenneretningen, havde jeg bundet en snor fast i den ene wire. Snoren gik ind 

gennem et vindue til shack’et, rundt om et søm ved loftet og var bundet i en svensknøgle. Når antennen drejede, vandrede 

svensknøglen et par meter fra loftet ned mod gulvet. Verdensretningerne var indikeret med søm i væggen. Det var simpelt 

og effektivt. 

Lillejuleaften det pågældende år, røg svensknøglen pludselig op til loftet og da snoren så sprang, faldt nøglen ned på 

gulvet. Så var det sket med OZ5KG for en tid-. 

I årene fra 1959 til 67-68 blev det til mange DX-qso’er. Det var DXCC - landene det gjaldt. 

  Det var noget sværere at finde de sjældne stationer dengang, end det er i dag. Der var ingen computer DX-Clustre 

dengang. Ville man have informationer, var det nødvendigt at samle nyhederne op via venner rundt om i verden. Man 

kunne også abonnere på forskellige DX-tidsskrifter. F.eks. Geoff Watt’s ugentlige nyhedsskrift. Det er kun få år siden, det 

blev inddraget til fordel for forskellige adresser i internettet. 

  OZ7FG, Frank i Grenå og jeg havde et formidabelt godt samarbejde. Jeg havde ofte vagt om aftenen. Det betød, at jeg 

kunne lytte på båndene om morgen og formiddagen. Hos Frank var det omvendt, han var meget tidlig på havnen, som 

fiskeeksportør. Hørte een af os en station den anden manglede, ringede vi sammen og den anden kørte hjem og snuppede 

det nye land. Frank døde i år 2001. 

  Til de absolut gode minder, hører også World Wide contesten, når OZ7JK med hele familien kom til Mejrup hele 

weekend’en. Xyl’erne gik fint i spænd og børnene var jævnaldrende og vi havde masser af plads, så det drejede sig bare om 

at lave DX. Vi skiftedes om natten. Vi vandt dog ikke noget, andet end erfaringerne, med det var skægt. 

  Der var dengang mange danskere udstationeret til Grønland, dem snakkede vi selvfølgelig med dagligt. Dengang var der 

ikke, som nu, mulighed for at ringe til Danmark, så jeg har overbragt mange hilsner til familier hernede, specielt til 

højtiderne. 

  Det udviklede sig i løbet af sidste halvdel af tresserne, til at interessen for DX faldt og det kom til at dreje sig om “bare” at 

snakke med folk. Hvor langt borte, var vist egentlig ikke væsentlig, når bare signalerne var gode nok til en rigtig sludder. 

Jeg fik lært en god del engelsk på den måde og blev medlem af en meget exclusiv klub: The Rag Chewers' Club. 

I begyndelsen af 70’erne, var det i en periode VHF, 2 meter der måtte holde for. En 4x6 element yagi og et 4x250 PA-trin 

hjalp gevaldigt, selvfølgelig også ssb. Grejet findes til dels endnu. 

Modtageren var en 3,5 til 4,0 MHz grundmodtager med en af OZ6NF’s “topconvertere” for hvert af HF-båndene. 

Modtageren havde en permeabilitets afstemt oscillator. Den var bygget op omkring en mikrometerskrue, der skubbede en 

jernkerne ind og ud af oscillator-spolen. Skalaen sad direkte på mikrometerskruen og var kalibreret fra 0 til 25 kHz for en 

omgang. Frekvenslineariteten var indenfor et par kHz hen over båndet. Det var lidt af et plagiat af Collins’s KWM2. Selv 

kabinettet lignede også - lidt. 

  Exciteren var bygget op på samme måde og modtageren kunne sættes til at slave senderen som en transceiver. 

  Transverteren til og fra to meter, byggede på en tredobling af modtagerens oscillatorfrekvens, som derfor havde et 

variationsområde på 1,5 MHz der blev adderet til det transponerede signal. På den måde bestrøg modtager (og sender 

også) de fulde 2 MHz som båndet er bredt. Det fungerede fint, bortset fra, at senderen havde en del spuriøse signaler på 

grund af det specielle blandingssystem. 

  Jeg husker at fynboerne lavede vrøvl, da vi engang kørte test fra Juelsminde tårnet hi. Det var før spectrumanalyzer – 

alderen. 

  Der var dengang tid og interesse for at deltage i VHF - contester. Det blev til en del udflugter både til Ryde Bavnehøj og  

som nævnt, også til et af P&T’s linktårne ved Juelsminde. Det var 60 meter højt og lå på en bakketop, ikke forfærdeligt 

langt fra DL-land, så der var nogle QSO’er der skulle i loggen. 

  I 1972-73 fik jeg interesse i en anden hobby, nemlig skydning med småkaliber riffel. Indenfor Postens Idrætsforbund blev 

der hvert andet år afholdt nordiske mesterskaber og selvfølgelig nationale mesterskaber hvert år. Jeg var på landsholdet 

og var med til mesterskaberne i de tre andre nordiske lande flere gange indtil 1990, da der blev åbnet op for at også 
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England kunne deltage. Jeg nåede at komme med een gang til Exeter på en fin tur, inden jeg endelig holdt med det. Jeg 

har stadig riflen, men det “trækker” ikke så meget i mig mere. Reaktionstiden er nok også blevet lidt for lang!. 

  Det passede fint at være rimelig god med en riffel, for i 1978 blev der fra Grønlands Tekniske Organisation søgt gennem 

P&T efter ferieafløsere til kystradio stationerne i Grønland. Jeg meldte mig til Upernavik og fik mit livs oplevelse - 

fuldstændig gratis, ja oven i købet til en noget større løn end sædvanligt. 

  Det første jeg så, ved ankomsten til telestationen, var en Sako kaliber 0,22 riffel med kikkertsigte, der stod og lænede sig 

op ad en af senderne. “Det var til radiomanden” blev der sagt, det måtte man rette sig efter. En af telegrafisterne, Bjørn 

Rosing, der er indfødt grønlænder, tog mig under sine vinger og lærte mig at jagte sæler fra speedbåd - 50 km hjemmefra - 

om aftenen (det var lyst hele døgnet) - uden radiokontakt hjemtil - og med 40 km i timen. Det var komplet åndssvagt, men 

det var spændende. 

  Jeg havde lånt OZ2PG, Per’s TS520 og havde bukket en aluminiumsplade til at beskytte forpladen og knapperne med. Så 

sad jeg på den i helikopteren de omkring 1000 km fra Sønderstrømfjord til Upernavik. En af de lokale kravlede op i 

stationens 40 meter træmast og hængte en næsten lodret dipol op til 20 meter. Jeg tror nok jeg snakkede med alle de 

OZ’ere der var i gang i den periode, plus et hav af, specielt, VE - stationer. 

  Hovedsagen var nu at kunne holde kontakt med dem derhjemme og det lykkedes over forventning, vi havde faktisk daglig 

forbindelse, takket være Henry, OZ8NH. Dette på trods af to black-out perioder, hvor vores kommercielle forbindelse til 

Godthåb var totalt lukket, på grund af høj solaktivitet. Det var en fjernskriver-forbindelse omkring 10 MHz. Kun den 

sidste uges tid, hvor vi var på reparationstur pr. båd til Kuvdlorssuak, med sæljagt i Melvillebugten, kunne vi ikke holde 

forbindelse. 

  Derefter gik turen hjem efter seks fantastiske uger. Piloten på helikopteren viste sig at være OX3CO, Christer. Ham 

snakkede jeg meget med derefter, en vældig fin fyr - selv om han er svensker. 

  Sidst i 70’erne fik jeg tilbudt topsektionen fra Tv-station Ålborgs mast. Den er 29,7 meter og med de 2,7 meter begravet i 

en blok beton, når toppen op i 27 meter. Selve masten vejer 3 tons og er dimensioneret efter en belastning på 42 

tons/meter - uden barduner, så den holder nok til mit brug. I begyndelsen af 80’erne kom der da også en tre element full 

sized 40 meter beam op. Det viste sig at være alle tiders bånd. Specielt for mig, der gerne ville tale med englændere (det er 

et herligt folkefærd), der er kun et hop derover på 7 MHz, så der var virkeligt “drøn” på. Man havde altid frekvensen i fred. 

  Der var også masser af DX og selv om det ikke var min store interesse på det tidspunkt, blev det til næsten 200 lande 

worked på ssb, inden interessen igen skiftede til 20 meter. 

Gennem alle årene, har alt grejet jeg brugte været hjemmelavet. Det er selvfølgelig noget besværligt, men på den anden 

side også noget af en tilfredsstillelse, særlig da hvis det kører rimeligt godt. Gennem mit job, har det været muligt at få 

adgang til alt hvad der findes af målegrej. Det er, særligt i dag, nødvendigt, når man arbejder med sendere. Det er så nemt 

at komme til at forstyrre andre og måske livsvigtige tjenester på hf - båndene, eller udenfor -. Det er mindre risikabelt at 

gå i gang med at bygge en modtager. Her er det kun en selv det går ud over, hvis ikke den er i orden. Til gengæld er det en 

hel del sværere med modtageren, der er så mange muligheder for at vælge forkerte kompromisser allerede i 

planlægningsfasen. Alt kan jo ikke optimeres samtidig. 

  Det meste af mit grej, har været lånt ud mere eller mindre på ubestemt tid, når jeg lavede nyt. Men næsten alt er kommet 

hjem igen og står på loftet. 

  De sidste par projekter, har været en fornøjelse. Ikke mindst fordi Preben, OZ1CCC var med hele vejen i et enormt godt 

samarbejde. Han har mange gode ideer og er formidabel god til at lægge print ud. Gennem flere år, var vi sammen en aften 

om ugen, hvor vi testede det sidste kredsløb og planlagde det næste. På den måde, har vi kunnet holde gejsten oppe hos 

hinanden. 

  Meget af inspirationen til de forskellige kredsløb, er kommet gennem ”Ham Radio” magasinet, ikke mindst fra artikler 

skrevet af Ulrich Rohde, der også i professionelle kredse nyder stor anseelse. 

  

Men - om der bliver til en ny hjemmelavet station i fremtiden, er nok tvivlsomt. Det er besværligt at skaffe stumperne idag. 

Der skal, på grund af kompleksiteten, bruges temmelig mange, ofte ret specielle dele, som leverandørerne ikke ønsker at 

skrive hjem i små portioner. De vil sælge 10.000 og ikke en eller to. Samtidig er delene blevet så små at man må bruge 

forstørrelsesglas, for at få dem på plads. Så mon ikke det næste gang er nødt til at blive en eller anden japanerradio, 

desværre. 

  Det første fællesprojekt var transceiveren på billedet. Den dækker fra få kHz til 30 MHz.   
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  Oscillatoren er syntesestyret og første mf er på 41 MHz. Et krystalfilter på 9 MHz sørger for mf selektiviteten. 

Sidebåndsskift sker kontinuerligt, d.v.s mf filtret kan tunes hen over den frekvens, hovedskalaen viser. Senderen kan 

levere knap en Watt PEP. Modtageren er rimeligt god, med tilstrækkelig følsomhed (et støjtal på 10 - 12 dB) og en fin 

sikring mod intermodulation (inputintercept på +20 dBm). 

  Den nyere modtager har en noget bedre syntheziser (lavere sidebåndsstøj) og en væsentlig “kraftigere” blander (tredje 

ordens interceptpunkt +40 dBm). Derfor har det ikke været nødvendigt med forselektivitet, kun et 30 MHz low-pass filter, 

til sikring mod spejl og oscillatorudstråling. 

Lokaloscillatoren leverer ca. en Watt til blanderen og samtlige oscillatorsignaler i modtageren er låst til en fælles 10 MHz 

krystalovn, så frekvensstabiliteten er i top. 

  Mon det var samvittighedsnag over at have slagtet et par gamle radioer som dreng, ved jeg ikke rigtigt, men jeg begyndte 

i 70’erne at prøve om det var muligt at lave en lille samling af gamle radioer. Jeg satte en rød streg ved 1930 fordi jeg godt 

kunne se, at det ellers hurtigt ville begynde at knibe med pladsen. 

  Gennem min dengang ivrige to-meter aktivitet, lykkedes det ret hurtigt at få samlet en hel del sammen. Jeg har 

selvfølgelig lovet “donatorerne”, at passe på radioerne og jeg kan ikke drømme om, at handle med sådan noget. Der findes 

mange samlere i OZ. Mange handler i stor stil - endda med udlandet, det finder jeg aldeles uacceptabelt. Jeg har aftalt med 

det lokale museum, at de til sin tid må overtage samlingen, der består af en 25 - 30 apparater af forskellig slags. Højttalere, 

radioer, eliminationer (strøm-forsyninger, der gør det muligt at drive batteriradio’er fra lysnettet), krystalapparater o.s.v.. 

  De gamle radioer bliver vasket og pudset lidt op da jeg fik dem. De fleste kan ikke direkte sige noget, men man glemmer 

ikke sådan sin børnelærdom -. De er alle med rør - eller “audionlamper” som de kaldtes, så det går. 

  I tidens løb har jeg været blandet ind i fire fem udstillinger. Det var meget sjovt. 

  Nu er markedet vist ved at være støvsuget, det er i hvert fald mange år siden, der er kommet nye radioer til. 

  Om det er alderen eller hvad, ved jeg ikke rigtigt, men jeg har den opfattelse, at når vores kære jord, er opdelt i et antal 

lande eller, som de hedder i dag enterties, så er det noget pjat at skulle have forbindelse med dem alle på alle vores amatør 

bånd. 

Har man haft en QSO med et land, så er det den der gælder. Hvor skal man ellers stoppe ? - gælder alle UHF/SHF 

båndene også ? - via satellit ?. Det er noget vrøvl og man bliver aldrig ”færdig”.  

  De første mange år af min aktivitet, jagtede jeg DX. Det kneb lidt med at få samlet QSL - kortene, ud fra et lignende 

synspunkt som det ovenfor nævnte: når jeg havde haft QSO, så var den egentlig ikke længere. 

  Da det i slutningen af tresserne begyndte at gå ned ad bakke med interessen for DX, havde jeg ca. 280 - 285 workede 

lande. 

  Interessen kom igen i 1993 med ekspeditionen til Kingman Reef - fordi Jesper, OZ1LGF som dansker, var med. Jeg følte 

ligesom en forpligtelse til at prøve at få den i kassen. Det fik jeg og en efterfølgende optælling viste, at der egentlig “kun” 

var 256 bekræftede lande. En hel del var blevet “deleted” siden tresserne, så interessen blev tændt igen og i løbet af årene, 

kom tallene op på 332/362 bekræftede. Stort set alle er lavet på 20 meter. Sjovt nok, er en meget stor del af landene, lavet 

under solplet minimum, det er nok rigtigt, som min gode ven ZL1AV siger “der er meget mindre QRM, fordi man ikke kan 

høre alle de der “kun” kører med 100 Watt og en trebånds beam”. 

  Først i april 94 blev jeg medlem af DXCC. Egentlig også en ændring af min opfattelse af, at det slet ikke er nødvendigt – 

for det er da rent pral !. (Og nu er det ovenikøbet også blevet dyrt.) 

  Nu er det så kun et spørgsmål, om de sidste 3 lande når at blive aktiveret i min tid, det er allesammen ubeboede steder, så 

de forudsætter ekspeditioner. 

  Der har selvfølgelig været mange mindeværdige episoder og man har mødt mange sjove mennesker. Også eye - ball 

QSO’s, som det hedder. I gamle dage kom man oftere hos hinanden end i dag, hvor alle har aftenerne optaget - af fjernsyn  

eller hvad det nu er. Man besøger ikke hinanden uden invitation. Det er lidt kedeligt, jeg husker et par unge amerikanere, 

der bare dukkede op, fordi de havde set antennen. De var selvfølgelig velkommen og vi havde et par sjove timer sammen. 

  En af de mere “prominente”, var WA2SFP, James (Jim) Lawson. Han og hans kone kom med fly til Tyskland, hvor der 

stod en bil klar til dem. De kørte op gennem Skandinavien til nord Norge og fløj hjem til Schenectady derfra. Jim skrev 

senere (i begyndelsen af 80’erne) en serie artikler i ”Ham Radio” om computerberegninger af Yagi-Uda antenner og lagde 

dermed grunden til de kendte NEC og MININEC programmer. Han var en af de “store kanoner” indenfor DX og har 

vundet mange contester. Hans seneste call var W2PV. Jim døde sidst i 80’erne. 

  Jeg må også nævne Kurt Carlsen fra “det skæve skiv” i 50’erne. Ham talte jeg jævnligt med efter den episode, der gjorde 
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ham verdensberømt. 

  TG9GZ kaldte engang i 1960/61 CQ-Danmark. Jeg svarede ham og det blev begyndelsen på et langt dejligt venskab. Jørn 

var dansk handelsråd i Guatemala og havde samme dag fået telegram fra Esbjerg, at hans far var kommet på hospitalet. 

Jeg ringede til Jørns mor og kunne så overbringe den meddelelse, at faderen var død dagen før. Telegramhastigheden var 

ikke så stor dengang - amatørradio var en hel del hurtigere. 

  Vi så Jørn og hans kone Bodil en del gange, når de var hjemme fra de forskellige steder i verden, han blev sendt ud til. 

Jørn døde desværre allerede omkring 92, kun 61 år gammel. 

  OZ7SM, har jeg selvfølgelig truffet fra nogle af de steder, han har været. Specielt kan jeg huske en omtale af ham og hans 

daværende station i et af de gamle OZ’er. Der var artikler om alle de “store kanoner” dengang - egentlig en udmærket ide. 

  Alle de besøg der kom ud af QSO’erne med Grønland, har jeg ikke styr på, men det er mange. Alligevel vil jeg nævne 

dengang Erik, OX3EA dukkede uanmeldt op i Blokhus, familien var taget i sommerhus for at fejre mit 25 års jubilæum. 

Det havde vist kostet en del research at finde os.   

  Dengang var 1/10 af Grønlands befolkning fra “syd Danmark”. Mange af disse var teknikere med amatør-licens og som 

før fortalt, var der ingen mulighed for at ringe til Europa deroppe fra. Så igen, var det amatørradioen der måtte holde for. 

  Jeg kunne blive ved, for der er mange der trænger sig på i erindringen. Jeg kan ikke lade være med at nævne HR1SO, 

amager-drengen der havde lært på B&W og blev ølbrygger i Guatemala. 

  Nå - han var nu den der tog sig af maskineriet, - både i ølbryggeriet og i sølvminen. Han ejede vist selv et par til sidst. Selv 

om Ole havde været derovre i over 50 år, kunne man faktisk ikke høre det på ham, når han talte. Efter at have besøgt os, 

blev min XYL's æblekage "verdensberømt". Ole snakkede om den hver gang vi mødtes derefter. Ole døde i efteråret 2000. 

  Til slut 3D2AJ, Jytte fra Fiji, som jeg tidligere har fortalt om og som jeg har fulgt rundt om jorden et par gange i årenes 

løb. 

 

  OZ5KG, Tommy februar 2003. 
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NY VERSION AF TQSL TIL LOGBOOK OF THE WORLD 

Af OZ0J, Jørgen 

 
Der er kommet en ny version af TQSL, hvor man omkring Påske var nået til version 2.5.2. Det har så vist sig, at netop 

version 2.5.2 kan give nogle problemer rundt omkring, da version 2.5.2 tjekker mere i din logfil end de tidligere versioner.  

Det var planen med opdateringen, at TQSL ville slette forkerte oplysninger i din log, fx forkert USA-stat, by etc. Det viser 

sig desværre, at version 2.5.2 giver fejl (ERROR) i stedet for at ignorere de forkerte oplysninger. 

Der er kommet en version 2.5.3 og den burde være kommet i din TQSL software, når du læser dette nyhedsbrev, med 

ARRL HQ arbejder også hjemmefra, så forsinkelser her kan også forekomme. 

Er du i tvivl, om du har den nyeste version, så start TQSL og vælg Help ->  Check for Updates. Får du denne 

besked, så er du up to date 

 

Her er vist version 2.5.3-rc2. Har du version 2.5.3.rc1, så skal du hente den nyeste version som beskrevet nedenfor. Har du 

version 2.5.3 (uden rc2), så er du blevet opdateret med den nyeste version efter version 2.5.3-rc2. 

For at hente den, så starter du TQSL og vælger OK. Herefter vil din TQSL blive opdateret. Tjek derefter, at du har version 

2.5.3 som vist ovenfor. 

Har du ikke installeret version 2.5.3, så besøg https://rdeforum.dk/viewtopic.php?f=8&t=1032#p7721 Her vil jeg løbende 

opdatere med link til version 2.5.3 og evt. problemer, der måtte komme. 

En af de væsentlige ændringer i LoTW og TQSL version 2.5.3 er, at man nu kan håndtere calls op til 20 karakterer. Det kan 

p.t. have betydning for de der *STAYHOME calls, der er aktive p.t. 

Får du fremover fejl ved upload, så tjek din opsætning i TQSL ”Station Location”, hvor locator, CQ Zone, ITU Zone og evt. 

IOTA reference skal være korrekt. Og er de korrekte, så skal du videre til dit eget logprogram og tjekke din stationsdata, 

dvs. opsætningen på dit eget call inkl. locator, CQ Zone og ITU Zone.  

Husk at du stadig kan bestille min danske manual af Logbook of The World på oz0j@oz0j.dk  

 

 

 

 

 

 

 

https://rdeforum.dk/viewtopic.php?f=8&t=1032#p7721
mailto:oz0j@oz0j.dk
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LOGBOOK OF THE WORLD – HENT BEKRÆFTEDE QSO’ER 

Af OZ0J, Jørgen 

LoTW har ændret måden at hente bekræftede QSO’er på. Fremgangsmåden er stadig 

Log på https://lotw.arrl.org 

Vælg ”Your QSOs” -> “Download Report” 

 

“Show QSLs …” her kunne du tidligere fjerne datoen, og så fik du alle bekræftede QSLs gennem tiden. Det er lavet om, så 

du nu skal angive en ”startdato” hver gang. BEMÆRK at det datoen siden sidste bekræftede dato og ikke QSO datoen. I 

det viste billede vil de QSL, andre har bekræftet EFTER 8. april 2020 komme med.  

Du kan i øvrigt med fordel sætte flueben i ”Include QSL details” og ”Include QSO station details”, hvis du fx vil have 

opdateret bekræftede QSO’er fra USA til Worked All States diplomet. Staten (og andre informationer) kommer ”med ned” 

i filen, når de 2 flueben er udfyldt. Det samme gælder CQ zoner. 

Her er resultatet UDEN flueben i de 2 felter nævnt foroven. QSO’en er bekræftet på LoTW 

 

 

Her er resultatet MED flueben i de 2 felter foroven. Nu er USA stat og by opdateret. Derudover er CQ zonen rettet fra zone 

5 (not et gæt i mit logprogram) til zone 4, som N3DF aktuelt bor i.  

https://lotw.arrl.org/
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Har du tidligere hentet dine LoTW QSLs uden de 2 flueben, så kan du rette datoen til din ældste QSO dato og sætte 

fluebenene. BEMÆRK at filen bliver 3-4 gange større, og der er LANG svartid fra LoTW hjemmesiden, før din fil er 

blevet dannet. Det tager også en del tid at få filen hentet ned til din PC. 

Det er kun de QSO’er, der er blevet bekræftet med QSL på LoTW, som bliver opdateret. De øvrige er manuelt arbejde fx 

med data fra QRZ.com.  
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QST MAJ 2020 
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WSJT-X OG/ELLER JTDX MED FLERE CALLS – ELLER FLERE STATIONS SETUP 

AF OZ0J, JØRGEN 

 
Både WSJT-X og JTDX har som udgangspunkt kun et setup, dvs. til et call (og locator) samt til en station. Det er dog 

muligt at til rette dette, så du både kan køre med flere forskellige stationer (setup) og/eller flere calls. Her er ”køreplanen” 

og den er ens for begge programmer, med undtagelse af mappen, hvor loggen lægges. 

WSJT og/eller JTDX skal være lukket, før du fortsætter. 

1) Find din WSJT/JTDX genvej på skrivebordet. 

2) Klik en gang på ikonet og kopier genvejen til en ny genvej.  

3) den nye ikon vil være magen til den gamle, men gemmer sig et andet sted. 

4) Find den nye ikon og HØJREklik på ikonen 

 (her er vist WSJT ikonet og en del af menuen ved højreklik) 

5) Vælg Egenskaber (står nederst) 

 

6) Find ”destination” ca. midt på billedet 

 

Afhængig af din JTDX version, så vil der stå noget andet, fx  

7) klik på den blå tekst, og sikre dig, at din cursor står EFTER .exe i linjen. Du må IKKE slette noget. 

 

8) indsæt nu følgende 

Mellemrum og derefter -rig-name=5Q2T (så der står C:\JTDX32\149\bin\jtdx.exe -rig-name=5Q2T) Parenteserne skal 

ikke med 

HUSK at bruge DIT call ikke mit 😊 

9) Klik på OK, og du er nu tilbage på skrivebordet. 

10) HØJREklik på ikonet og vælg omdøb 

11) Skriv det nye call i teksten under ikonet – fx som vist her 

 eller  
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12) For at få den nye genvej til at fungere, så skal du nu konfigurere settings om igen. Du har stadig den gamle version, så 

start den op og tag skærmbilleder af alle faner i ”settings”, vandfaldet (bunden med indstillingerne) og siden, hvor du 

modtager og sender stationer.  

13) Dine logfiler lægger sig nu forskellige steder. Her er vist min installation 

 

Tilsvarende logfilerne i WSJT 

 

Den øverste linje i hver af de 2 billeder, er en standard installation, dvs. den ”oprindelige” med et call, en grid locator og en 

station. 

Den i midten er uden call i genvejen ovenfor. 

Bemærk at logfilen stadig hedder wsjtx_log.adi uanset hvilken af mapperne, du kigger i. For at se, hvilket call og grid 

locator, din wsjtx_log.adi fil ”hører til”, skal du åbne filen med fx Notesblok og se sidst i en af QSO-linjerne. Her er vist et 

eksempel fra min log: 

<station_callsign:4>5Q2T <my_gridsquare:6>JO75je <eor> 

LAD VÆRE MED AT GEMME wsjt_log.adi filen. Bare luk filen og sig nej til at gemme. 

Det kræver en smule datadisciplin at køre med flere calls eller andet setup.  
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WIN-TEST OPDATERING OG HJÆLPEFILER 

Af OZ0J, Jørgen 

For os, der bruger Win-Test i contester eller til andre formål dx. DX-peditioner, så har N6TV, Bob lavet en hjemmeside 

med en masse script filer til brug for Win-Test og diverse udstyr. 

Siden er på engelsk og findes på https://www.kkn.net/~n6tv/wtscripts/ 

Jeg har lavet en dansk vejledning til UpdateCtySCP.zip, som er nævnt øverst. Den opdaterer alle hjælpefiler i Win-Test 

såsom DXCC liste, Super Check Partial m.fl. Du kan hente min danske vejledning til opdatering af Win-Test hjælpefiler på 

https://oz0j.dk/wintest-opdateringsprogram/  

 

 

 

NY VERSION AF JTDX 

Af OZ0J, Jørgen 

JTDX er efterhånden nået til version v2.1.0-rc149 Den kan downloades gratis fra https://jtdx.tech/en/ Her kan du vælge 

Windows 32 eller 64 bil version, Linux version og Raspberry PI3 som de nok mest kendte styreprogrammer. Jeg har kun 

prøvet Windows versionen. 

Version rc149 ændre sig i installationen, så den installeres i en anden mappe, end de forrige versioner. Jeg vil i øvrigt 

anbefale, at du installere version rc149 som en ”clean” installation. Det kan du læse mere om andetsteds her i 

nyhedsbrevet. 

Jeg arbejder stadig på en dansk manual af JTDX, men opdateringerne kommer nogle gange hurtigere, end jeg kan følge 

med. Hvis du vil på venteliste, så send en e-mail til oz0j@oz0j.dk  

 

 

 

 

https://www.kkn.net/~n6tv/wtscripts/
https://oz0j.dk/wintest-opdateringsprogram/
https://jtdx.tech/en/
mailto:oz0j@oz0j.dk
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

 

OZ3EDR indkalder hermed til ordinær generalforsamling, denne gang vil det ikke være i klubbens lokaler, men et andet 

passende lokale i Resen sognegård, hvor vi kan få behørig afstand. 

Datoen er den 28-5-2020 kl. 20:00 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen. 

 

§6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år. 

Dagsorden skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand. 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt 

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved hemmelig afstemning, alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning. 

Det er selvfølgelig med forbehold for at myndighederne mod forventning ikke åbner op for muligheden for at forsamles 

mere end 10 personer den 10-5-2020 

 

Sker der ændringer vil det fremgå af foreningens hjemmeside http://OZ3EDR.dk 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for OZ3EDR. 

 

 

 

 

 

 

 

http://oz3edr.dk/


Nyhedsbrevet                                                          maj 2020                

23 
 

 

ARRLS MAGASINER ONLINE 

Af OZ0J, Jørgen 

 

Er du (som jeg) medlem af ARRL, så har du nu mulighed for online at se flere magasiner end sædvanligt. Jeg har i mange 

år kunnet læse QST online til en favorabel pris med ca. 30% rabat i forhold til den trykte udgave. Der kommer sågar en e-

mail, når nyeste online udgave af QST er udgivet.  

ARRL har nu lagt et par magasiner mere med i onlineudgaven. Det drejer sig om: 

 et magasin for nybegynderen, dvs. den der lige har fået licens. Se mere på http://www.arrl.org/on-

the-air-magazine (engelsk) 

 et magasin for den øvede selvbygger. Her er lidt af hvert. 

 National Contest Journal En masse om contester både i USA og uden for samt contest 

resultater og artikler. 

 

For de 3 sidste magasinerer det 2020 udgaverne, der ligger der. Jeg har QST tilbage til 2012, hvor QST vist kom for første 

gang elektronisk. Jeg ved ikke, om man stadig kan købe gamle QST’er på CD-ROM, jeg købte vist 10 års udgaver i sin tid. 

Du kan læse mere og se prøve udgaver af de 4 magasiner på http://www.arrl.org/arrl-magazines 

Hvis du ser dine ARRL magasiner på en tablet el.l., så vil du bemærke, at ikonet har skiftet udseende og navn.  

 

 

 

http://www.arrl.org/on-the-air-magazine
http://www.arrl.org/on-the-air-magazine
http://www.arrl.org/arrl-magazines
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FOREDRAG "PÅ LAGER" FRA OZ1IKY 

 

2010 - JW - Svalbard 

2011 - 3D2A / 3D2DX - Fiji 

2012 - Azores - All 9 Islands Hunt 

2012 - Contest i større teams (rev 2020) 

2012 - PJ4C - Bonaire 

2013 - TX5K - Clipperton 

2014 - CQ WW SSB - A73A Qatar 

2014 - EDR Afdelingernes dag - Contest som aktivitets skaber rev2020 

2014 - TO7CC - Reunion 

2015 - 3G0ZC - Juan Fernandez Islands (Robinson Crusoe Island) 

2016 - HK1NA Jumanji Contest Station CQ WW CW Winner M-M 2016 

2016 - T48K ARRL CW fra Cuba 

2017 - DX og de forskellige HF bånd 

2017 - TU7C - Elfenbenskysten 

2018 - Kosovo et nyt DXCC 

2018 - WRTC 2018 

2019 - XX9D Macao 

2020 - E44CC Palæstina 

2020 - DX For Small Pistols 

 

Er der noget som har klubbens interesse, så send en e-mail til Kenneth 

kenneth@hemstedt.dk 
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LOGBOOK OF THE WORLD (LOTW) – STATUS PÅ DIN UPLOAD 

Af OZ0J, Jørgen 

 
Jeg oplever en gang i mellem, at min upload til LoTW er længe om at blive behandlet. I TQSL får du en kvittering på, at du 

har uploaded din log.  

 

Du kan på lotw.arrl.org/ se, når din log er behandlet. Det gør du under  og  efter du er 

logget ind. 

 

Din seneste behandlede log vil stå øverst her. 

Hvis du synes, at din log er længe om at dukke op her, så kan du besøge http://www.arrl.org/logbook-queue-status Her 

vises fra venstre 

Status med dato og tid i UTC – opdateres hver hele time 

Logs – antal logs i kø og som ikke er behandlet 

QSO’er – antal QSO’er i kø og som ikke er behandlet 

Bytes – størrelsen på de filer, som ikke er behandlet 

Sidste kolonne viser dato og tid i UTC for, hvornår modtagne logs senest er behandlet. Er din log uploaded efter denne 

dato og tid, så er den i kø og bliver først behandlet senere.  

Det er bare at have lidt tålmodighed, din log skal nok blive behandlet. Jeg tog i øvrigt lige et skærmprint, da jeg skrev 

denne artikel: 

 

Antal QSO’er her er på 8 timer. Og så siger nogen, at amatørradio er en uddøende hobby. Tallene her giver vist et andet 

billede.  

 

 

file:///C:/Users/CK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/24L9MPXG/lotw.arrl.org/
http://www.arrl.org/logbook-queue-status
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JTDX INSTALLATION (OPDATERING) SOM ”REN” INSTALLATION 

Af OZ0J, Jørgen 

 
En ”ren” installation af JTDX vil betyde, at du får en helt ny installation, selv om du har JTDX installeret i forvejen. Denne 
artikel beskriver, hvordan du gør med en ren installation. 
 
Først tager du nogle skærmprint af din nuværende opsætning. Her har jeg vist de billeder som du bør tage backup af, før 
du installerer på ny. Billederne er fra min opsætning, din vil sikkert være anderledes. 
 

 
Vandfald indstillinger 
 
 

 
Forsiden af JTDX 
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General settings 
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Radio settings 
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Audio settings 
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Sequencing settings 
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Reporting settings 
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Notification 
settings (især hvis du har ændret fra standard) 
BEMÆRK at der i version rc149 er kommet lidt flere muligheder omkring notifications. 
 
 
Backup af log m.v. C:\Users\OZ0J\AppData\Local\JTDX (OZ0J skal ændres til, hvad din Windows viser, normalt dit 
brugernavn til Windows) 
 
Kan du via Windows Stifinder ikke se mappen ”AppData”, så skal du klikke på ”Vis” øverste i Stifinder og sætte flueben i 

 skjulte elementer. 
Kan du ikke se menuen øverst i Stifinder, så tryk på ”Alt” knappen. 
 
Tag en kopi af mappen ”JTDX”, når du har fundet stien vist ovenfor (eller hvor din log ligger) 
VIGTIGT du må ikke SLETTE (eller flytte) mappen JTDX, hvis du vil bevare din log over, hvad du har kørt tidligere.  
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I din Windows finder du under ”alle programmer” denne mappe 

 
 
Længere nede også i ”alle programmer” finder du nuværende og evt. tidligere versioner af JTDX 

 
 

Vælger du  , så fjerner du alle versioner af JTDX inkl. JTDX 18.1, som vist ovenfor.  
 

 
 
 
Mapperne, som vist ovenfor, slettes ikke, heller ikke ved en genstart af din PC. Du skal derfor HØJREklikke på mapperne 

(fx ) og vælg slet for at fjerne mappen. Det er kun kosmetisk, så du kan lade mapperne være. 
 
Din opsætning og logfil fjernes ikke, den findes stadig på ”C:\Users\”ditbrugernavn”\AppData\Local\JTDX” 
 
Du skal nu hente JTDX version v2.1.0-rc149 (eller nyere) Det sker på https://jtdx.tech/en/ 

 
Du kan vælge mellem 32 og 64 bit udgave til Windows, og der er også en version til Linux og Raspberry PI3 (disse er ikke 
testet) 
 
I mappen ”C:\Users\”ditbrugernavn”\AppData\Local\JTDX” skal du lede efter  
 
 
 

https://jtdx.tech/en/


Nyhedsbrevet                                                          maj 2020                

34 
 

 

 
 
JTDX konfigurationsfilen markeret med gult. FØR du installerer den nye version af JTDX, skal du flytte/omdøbe eller 
slette filen JTDX markeret med gult. HUSK BACKUP 
VIGTIGT hvis du vil bevare din log, så må du ikke fjerne eller ændre andre filer.  
 
Du kan nu installere JTDX på sædvanligvis. Min anbefaling er, at du installerer den som ”kør som administrator”  
 

 
Efter installationen starter du JTDX. Her vil du få et udseende som dette. Du skal nu i gang med at sætte din JTDX op 
igen. Du huskede selvfølgelig at tage backup af din opsætning? 
 
 
Vælg File -> Settings (eller tryk F2) 

 
 
 
Gennemgå nu de faner, som du tog backup af, og sæt dem, som de stod. 
 
Fanen ”notifications” har ændret sig i version rc149 
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Det er nu muligt at få opsat, så man kan få notification ved ny CQ Zone og ny ITU Zone – endda pr. bånd. Billedet kan 
være noget klemt, men det er muligt at ”trække” i billedet, så det bliver noget mere normalt at se på 
 

 
Klik på teksten til venstre for de farvede bokse for at rette evt. farve. 
 

 
For at få set farver til ”… New … on Band/Mode” skal du sætte flueben i ”per band” som vist her 
Der skal være flueben i ”Check and highlights …” før du kan sætte flueben i ”per band” 
 
Hvis du vil have opdateret JTDX med seneste callfil, så skal du også downloade  
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Filen skal pakkes ud og filen ”ALLCALL7.txt” skal kopieres som følger: 
 
RC148 – til C:\JTDX\JTDX\bin\data (lægges i mappen data) 
RC149 – til C:\JTDX64\149\share\jtdx (lægges i mappen jtdx) 
 
Har du installeret version RC149 som en 32 bit version, så vil stien være C:\JTDX\149\share\jtdx 
 
JTDX og kontrol til JTAlert 
Bruger du JTAlert, så skal du bemærke, at version RC149 ændre sin opsætning som standard. Under fanen ”Reporting” i 
JTDX står der nu 

 
 
2237 er portnummret i JTDX. Det portnummer skal være det samme i JTAlert, derfor skal du nu tjekke portnummeret i 
JTAlert.  

I JTAlert trykker du på  eller F11 
 

Vælg  i menuen til venstre 
 

Sæt UDP port nummer magen til det, der er vist i JTDX ”Reporting” vinduet vist 
ovenfor.  

Klik på OK (evt. først Save og så OK) 
 
JTalert ”snakker” nu sammen med JTDX.  



Nyhedsbrevet                                                          maj 2020                

37 
 

 

 

 



Nyhedsbrevet                                                          maj 2020                

38 
 

 

OPDATERING AF HAM RADIO DELUXE 

Af OZ0J Jørgen 

 
Ham Radio Deluxe (HRD) har 26. april meddelt, at det ikke længere er muligt at (re)aktivere version til og med version 
6.5 da den server, der danner licensnøglen er lukket ned. Har du derfor en version 6.0 til og med version 6.5, skal du 
kontakte HRD support for at komme videre.  
 
Du burde have fået en e-mail fra HRD om opgradering af licensnøgle. Opgraderingen er gratis, og gælder fra version 6.6, 
forudsat du har købt en licens til HRD version 6.0 eller nyere.  
 
Har du ikke fået opgraderet din licensnøgle, så kan du gøre det på 
https://quicklicensemanager.com/hrdsoftwarellc/QlmCustomerSite/QlmEmailLicense.aspx 
 
Læs evt. mere på https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-Legacy-Software-Activation-Key-Server-
Decommissioned.html# (engelsk tekst). 
 
Seneste version af HRD kan hentes på https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-Legacy-Software-
Activation-Key-Server-Decommissioned.html# Installationen vil kun virke, hvis du har en NY licenskode jf. ovenfor. 
 
BEMÆRK du kan få problemer med HRD og TQSL efter den seneste opdatering af TQSL. Det kan muligvis hjælpe at 
opdaterer din version af HRD.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quicklicensemanager.com/hrdsoftwarellc/QlmCustomerSite/QlmEmailLicense.aspx
https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-Legacy-Software-Activation-Key-Server-Decommissioned.html
https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-Legacy-Software-Activation-Key-Server-Decommissioned.html
https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-Legacy-Software-Activation-Key-Server-Decommissioned.html
https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-Legacy-Software-Activation-Key-Server-Decommissioned.html
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ICOM IC-9700 

AF OZ1DCZ, CARSTEN 

Endelig oprandt dagen hvor der kom en ny radio til samlingen 😊 en Icom IC-9700 2M/70CM/23CM all mode 

transceiver. Og hvilken fantastisk en af slagsen. Jeg har endnu slet ikke fundet ud af alle finesserne, men jeg har da haft et 

par enkelte QSO’er. For dem som ikke kender denne radio, så er den fysisk identisk med HF udgaven IC-7300 

 

Modtager/Sender frekvensområder ( EUR Version ) 

144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz, 1240 - 1300 MHz 

 

Modulationformer: USB/LSB, CW, RTTY, AM, FM, D-Star, og DD (D-Star Data) 

Frequency resolution: 1 Hz (minimum) 

Sender udgangseffekt (regulerbar) : 

144 MHz SSB / CW / FM / RTTY / D-Star: 0.5 - 100 W, AM: 0.125 - 25 W 

430 MHz SSB / CW / FM / RTTY / D-Star: 0.5 - 75 W, AM: 0.125 - 18.75 W 

1200 MHz SSB/CW/FM/RTTY/D-Star/DD: 0.1 - 10 W, AM: 0.025 - 2.5 W 

 

Memory kanaler: 297 kanaler (99 kanaler i 3 frekvensområder) 

Program scan kanaler: 18 channels (6 kanaler i 3 frekvensområder) 

Kalde kanaler: 6 kanaler (2 kanaler i 3 frekvensområder) 

Satellit kanaler: 99 kanaler 

DR repeater listerne: 2500 kanaler 

 

Power forsyning: 13.8 V DC (±15%) 

Power forbrug: Standby 1.2 A, Max audio 1.8 A, Transmit Max power 18.0 A 

Dimensioner (projections not included): 240 (B) × 94 (H) × 238 (D) mm 

Vægt (cirka): 4.7 kg 

I IC-9700 anvendes RF Direct Sampling i 144 MHz og 430 MHz modtagerne. 

Signalet føres derefter til en ADC (Analog til Digital Converter) 

I 1200 MHz modtageren nedblandes indgangssignalet til en mellemfrekvens på 311-371 MHz. 

Dette signal behandles med Direct Sampling og føres også til ADC-kredsløbet. 

 

Udgangssignalet fra ADC føres til FPGA, hvor den digitale behandling foregår. 

Denne metode eliminerer forvrængning og andre ikke-lineære elementer. 

Denne metode giver et meget rent signalet, og der kan genereres en klar og ren lyd. 

Filtre og detektorer for de forskellige modulationsarter, agc, squelch mm udføres digitalt i FPGA enheden. 
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En DAC (Digital til Analog) omdanner det digitale signal til LF, som føres til højttaleren. 

 

 
 

Som det ses på blokdiagrammet er der 3 modtagerindgange. Der kan lyttes på 2 modtagere samtidigt. 

Sendersignalet dannes digitalt efter samme princip som modtagerne.  

Det er også en D-star transceiver, men da det jo er noget helt nyt for mig, så måtte jeg jo ty til internettet for at få hjælp. 

Her fandt jeg ( med lidt hjælp fra OZ5WU) en side der hedder: http://D-star4all.dk Her har OZ1LN Lasse, lavet et 

fantastisk stykke arbejde, med at få lavet brugsanvisninger til hvordan man kommer i gang med D-star. 

Jeg har fået lov af OZ1LN til at bruge noget af hans fantastiske materiale her i nyhedsbrevet, forhåbentlig til gav og glæde 

for andre radioamatører. 

Oz 1LN har foruden en masse andet, også lavet en lille let dansk brugermanual til IC-9700 den gengives her i artiklen. 

På web siden d-star4all kan man også finde en fil med hele opsætningen omkring repeatere, både analog og digital. Hele 

opsætningen med både toner og spacing og repeater navn er lavet, så det kan ikke blive nemmere. 

Jeg skal nok på et senere tidspunkt lave en lille artikel omkring mine erfaringer og oplevelser med denne smarte sag, men 

jeg skal altså lige lære den lidt bedre at kende først. 

Her er OZ1LN brugsanvisning, den fortæller egentlig en masse om hvad denne transceiver egentlig formår. 

http://www.oz1ln.dk/radioinfo/index.html 

Desværre var mit første indtryk af spilledåsen ikke en særlig positiv oplevelse (det var ikke radioens skyld) 

Den første aften gik det meget godt, jeg have et par enkelte QSO, og det hele spillede helt ok. Dagen efter var det en hel 

anden sag, jeg havde en støjkilde, der var så kraftig at jeg intet kunne høre ud over støjen. Det var med 30 kHz mellemrum 

på hele 2M båndet og det var ca. 15 kHz bred med en signalstyrke på S9. Det var rigtigt ØV. 

 
Efter et par dages intens jagt, hvor jeg var overbevist om at det kom fra naboen, som er en ventilations fabrik, fandt jeg 

støjkilden på egen matrikel. Efter at have monteret en 12 akkumulator til radioen, og derefter slukket for HPFI relæet, var 

støjen væk. Efter en del søgen på den sikrings gruppe hvor støjen opstod, fandt jeg synderen. Det var husets hoved switch 

til netværket, en Level One 24 ports med indbygget power supply og management. Den er nu udskiftet til en Cisco en af 

slagsen, og alt støjen er nu forsvundet. Jeg har så efterfølgende fundet ud af at en del støj på 40 og 80meter båndene nu 

også er væk, jo man kan da være heldig en gang imellem. 

http://d-star4all.dk/
http://www.oz1ln.dk/radioinfo/index.html
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JTALERT INSTALLATION OG BRUG 

Af OZ0J, Jørgen 

 
Jeg er på ingen måde superbruger af JTAlert, men jeg skal her forsøge at gøre jer klogere på JTAlert og de muligheder, der 
er med dette program sammen med enten WSJT-X eller JTDX.  
 
JTAlert er et program, der på 1 – 1,5 sekunder læser alt, hvad du modtager i dit RX vindue i WSJT/JTDX, analyserer det 
og giver dig besked om det, du mangler.  
 
JTAlert findes på https://hamapps.com/ Lidt afhængig af din Windows version, så er der flere muligheder: 
 
Windows 7 SP1 eller nyere: Her skal du have installeret .NET Framework version 4.7.2. eller nyere. Den hentes på 
https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime 
 
JTAlert er her 13. april nået til version 2.16.4 Den version hentes på https://hamapps.com/JTAlert/ Se efter 

 
 
og klik på Download. Du gemmer nu en installationsfil, der normalt lægges i din ”Download” eller ”Overførsler” mappe i 
Windows.  
 
Tidligere versioner herunder en version til Windows XP findes lidt længere nede 

 
 

Filen, du henter, viser versionsnummeret som en del af filnavnet  
 
Har du en tidligere version af JTAlert kørende, så skal den lukkes, før du installerer den JTAlert, du netop har hentet. 
 
Når jeg installerer programmer, så har jeg for vane at HØJREklikke på installationsfilen og vælge  

kør som administrator. 
 

https://hamapps.com/
https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime
https://hamapps.com/JTAlert/
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Her svarer du Ja 
 

 
Her kan du vælge at lægge JTAlert et andet sted end standard. Klik på Next 
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Her kan du vælge, om du vil have JTAlert til både WXJT og JTDX og om du vil have begge layouts af JTAlert. 
 
De 2 layouts er 

 
AL er Alternativt Layout 
 
Der sker ofte i Windows 10, at menuerne i JTAlert traditionel version ikke fungerer korrekt. Hvis det er tilfældet i din 

Windows 10, så skal du vælge at starte JTAlert (AL) versionen, ellers mangler du menuerne. Derfor er det en god ide at 

installere alle muligheder i første omgang, du kan altid slette den version du ikke kan bruge senere. Hvorfor der er forskel 

på de forskellige installationer af Windows 10 vides ikke. 

Klik på Next, når du har fjernet eller sat flueben i de versioner, du vil have installeret. 
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                               klik på Install 
 
 

Når installationen er færdig, så klik på Finish. Hvis du ikke vil læse ReleaseNotes, så skal du fjerne fluebenet vist i dette 
billede. 
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Har du valgt at installere alle 4 ”layouts” af JTAlert, vil du have 4 ikoner som vist.  
 
For at sætte JTAlert op med enten WSJT eller JTDX, så skal WSJT eller JTDX være startet først.  
 

Når du stater JTAlert, får du hver gang dette billede  
 

Er WSJT/JTDX ikke startet op, så får du dette billede  
 
Når både JTDX og JTAlert er startet op, så skal du have rettet en port, så de 2 programmer kan snakke sammen. Dette 
gælder kun ved installation (og måske ved opgradering af JTDX / WSJT til nyere versioner). 
 
I JTDX settings under Reporting skal du finde dette billede

 
 

I JTAlert vælger du  og derefter  

Herefter vælger du  

 
Portnummeret her skal være det samme som i JTDX. UDP Server i JTDX skal være 127.0.0.1 (som den er standard) 
 
Det er samme fremgangsmåde med WSJT-X 
 

Flor at teste, om der er ”hul” igennem, så vælg  
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Sæt flueben i  og klik på OK i bunden af billedet.  
 
Nu skulle du gerne få et billede med nogle calls med en eller anden baggrundsfarve. 

 
Jeg forudsætter, at du i forvejen modtager signaler på en FT8 frekvens. Hvis ikke, skal du lige sørge for, at du gør. 
 
Nu kan du så gå i gang med at sætte JTAlert op, så du ikke får for meget information. Og her glemmer jeg sikkert noget, 
mest fordi jeg ikke har haft tiden til at dykke ned i alle detaljerne af JTAlert. 
 

 
I menuen har du mulighed for at få advarsler via lyd. Hvis du ikke har behov for lyd, så klik på ”Sound ON” og vælg OFF 

 
 
Du skal ind i ”Manage settings”, og den hurtige vej er at trykke på F11. 
 

Øverst er   
Her kan du tage de alerts (beskeder) som du har behov for, og aktivere dem med et museklik 

 
Hele oversigten er ikke vist her. Flueben = ”ON” = en besked om noget nyt.  
 
Alert i ”Own Call” betyder, at får besked på skærmen, når dit call bliver dekodet. 
 

Her kan du angive 2 calls 

 
Du kan også angive et navn 
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Generelt kan du angive farver, både tekst og baggrundsfarver for hver alert / advarsel 
 
Herefter er det ”bare” at gå de enkelte ”Wanted” emner igennem. Her vist ”Wanted US States”, men fremgangsmåden er 
ens 
 

 
 

Du kan vælge, om du ”samler” pr. bånd eller samlet uanset bånd  
 

 
Her kan du sætte flueben i de stater, du mangler – eller alle eller ingen 
 

 her vælger du mode 
 

 
Her vælger du de bånd, vil have alert på 
 

 
Klik på Save, når du er færdig 
 

Under  kan du vælge prioritets rækkefølge for dine alerts. 
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Du kan flytte dem rundt med ”Up” og ”Down 
 

Under ”Logging” kan du sætte et log program op. Jeg viser her logning 
til DXLab DXKeeper. Se også artiklen om Clublog Live Stream her i nyhedsbrevet. 
 

 denne skal være magen til  
 
Under ”Window” kan man stille Alert vinduet fx antal rækker og antal calls pr. række 
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Under  kan du opsætte de genvejstaster, som passer dig. 
 

Under  er der online logbøger. De er stadig under konstruktion. 
 

Har du sat et logprogram på, så kan du vælge  
 
Her har du mulighed for at søge på de 3 wanted muligheder, der kommer enten en ad gangen eller alle 3 på en gang. De 
øvrige Wanted muligheder er manuelt arbejde. 
 
Hvis du logger fx en manglende US stat, så skal du enten køre ”Scan og and Rebild” eller fjerne alert manuelt.  
 

 her skal du sikre, at det call, der står i WSJT/JTDX er magen til det call, der står her 
 

 
 
Der også her, du oprette en ekstra JTAlert genvej til et alternativt call.  
 
Er du i tvivl, om der er nogen aktive, så klik på båndene yderst til højre på alert boksen 

 
 
 
 

 
Her er så vist antal stationer i gang på de 4 nævnte modes.  
 
Jeg har desværre ikke fundet en backup mulighed af opsætningen, så det er den hårde vej med skærmbilleder over i fx 
Word eller lignende program. Det samme gælder, hvad du mangler (eller har) under ”wanted …”. Der er kun automatisk 
opsætning af ”wanted …” på de steder, som kan tjekkes med ”Scan and Rebuild” og med et logprogram, der kan snakke 
sammen med JTAlert.  
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Til slut vil jeg vise min opsætning af JTAlert, og så kan du selv rode med din opsætning efter eget ønske. 
 
Klikker du på ”Alert” i menuen i JTAlert vinduet, får du en oversigt som denne 

 
 
Det højre vindue er undermenuen til ”Filters” Du kan sætte din menu lidt som du vil uden at få for mange alerts på en 
gang. 
 

 
Her vises min alert box for mit sekundære call 5Q2T. Den røde kommer, fordi jeg ikke har fået markeret, om jeg har kørt 
den canadiske stat Quebec (QC) 
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De gule betyder, at det er nye DXCC på FT8, og det er så fordi, jeg ikke har kørt så meget FT8 med 5Q2T

 Når man har en QSO med en station, så bliver her rød. Er der 
flere, der kalder dig på samme tid, så bliver de alle røde. De forskellige alerts forsvinder ikke, selv om du fx kører en QSO 
med W5IP fra staten New Mexico. Her skal du ind og aktivt fjerne fluebenet ud for den alert, som du netop har kørt. 
 
I min artikel om Clublog Log Stream kan du læse mere om log fra WSJT/JTDX via JTAlert til et logprogram og 
efterfølgende automatisk upload til Clublog Live Stream. Her kommer jeg også ind på ”Scan Log and Rebuild” 
 
Spørgsmål, tips og tricks og hvad der ellers er at vide om JTAlert er velkommen på e-mail oz0j@oz0j.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oz0j@oz0j.dk


Nyhedsbrevet                                                          maj 2020                

52 
 

 

FOREDRAG I DANMARK AF OZ0J, JØRGEN 

Jeg tilbyder følgende foredrag i Danmark efter aftale. 

Nedenstående foredrag kan evt. kombineres, eller der kan skræddersys et foredrag til netop din  
forenings behov. 
 

EMNER 
 

DX-peditioner 
1. Foredrag om OX2K, XP1AB og OX2I DX-peditionerne til Sønderstrømfjord, Grønland 
2. Foredrag om KH0/OZ0J og T88VW DX-peditionerne (fra 2014) 
3. Foredrag om KH8 DX-peditionen (fra 2019) 

 
Logprogrammer m.v. 
1. Logbook of The World (LOTW) – installation og brug 
2. Clublog installation og brug 
3. Logprogrammer – hvad skal du tænke på 
4. QSL kort på papir 
5. WSJT-X kort gennemgang og visning af QSO’er inkl. Fox og Hound (live demo kræver antenne til rådighed.) 

 
HAMventions 
1. Dayton Hamvention – verdens største 
2. Friedrichshafen – Europas største 
3. JARL HAMFAIR – Tokyo (kombineres med KH0 og T8 foredrag) 
4. HAMvention, Visalia, Californien (kombineres med KH8 foredrag) 

 
Geografisk område: Hele landet. Jylland og Bornholm bør lave aftale i meget god tid grundet mit erhvervsarbejde. 
Varighed: Alle foredrag 1 – 2 timer afhængig af kombinering, spørgelyst m.v. 
Udstyr til rådighed: 
Lærred eller stor hvid væg 
230 volt i umiddelbar nærhed – evt. fordelerdåse med mindst 3 ledige stik (runde) 
Visse foredrag kræver Internetforbindelse, eget mobilt bredbånd kan medbringes 

Jeg er af EDRs Hovedbestyrelse godkendt som EDR foredragsholder, selvom jeg p.t. ikke er at finde på EDRs 
foredragsliste. Her afventer jeg at komme på EDRs nye hjemmeside.  
 
Send en e-mail til oz0j@oz0j.dk, hvis du vil vide mere. 
 

Se opdateret list på https://oz0j.dk/foredrag-i-danmark/ 

 

https://oz0j.dk/foredrag-i-danmark/
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Nyhedsbrevet er et månedligt tidsskrift, som kun udkommer elektronisk og som udgives af OZ3EDR. Ansvarshavende 

redaktør er OZ1DCZ, Carsten Kobborg. 

Kunne du tænke dig at modtage den direkte, i din mail boks, så send en mail til oz3edr@gmail.com, skriv ”Nyhedsbrev 

abonnent” i emnefeltet, og du vil efterfølgende modtage den direkte. 

SIMPLE RETTIGHEDER: 

Husk Uddrag, billeder eller andet fra dette nyhedsbrev, 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 dette nyhedsbrev, 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. 

 

HUSK! Nyhedsbrevet kan altid findes på http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev  

Deadline for artikler til juni nummeret vil være den 29-5-2020 

 

 

 

 

 

 

Har du noget du kunne tænke dig at få omtalt i 

nyhedsbrevet, eller har du ønsker til emner vi kunne tage 

op, så tøv ikke, men send dem til OZ3edr@gmail.com 

 

 

 

 

Kontakt os 

OZ3EDR 

Makholmvej 3 

Resen 

7600 Struer 

OZ3EDR@gmail.com  

www.oz3edr.dk 

Mødeaften: torsdag  

QRV på 145.350 MHz 

mailto:oz3edr@gmail.com
http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev
mailto:OZ3EDR@gmail.com
http://www.oz3edr.dk/

