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Første afdeling

• Hvordan kan man lære at lytte og sende morse

• Hvilke software kan hjælpe dig

• Andre der er i gang med at lære at morse



CW Speed 50 / 20 / 12



CW med Gnister

• Man kan lære morse, men kun hvis 

man virkelig vil lære det – Og mener 

det

• Det koster blod, sved og tårer samt 

mega frustrationer !!!

• Skulle jeg gøre noget om i dag, ville 

jeg starte sammen med nye CW med 

(Gnister)



I aug. 2021 
udfordrede jeg 
mig selv ☺

• I 1994 brugte jeg ca. 4 mdr. på at 

lytte og sende CW ved speed 12 (B-

licensen var i hus)

• Kom aldrig til at bruge det i praksis 

ud over at køre DX-peditions ved 

hjælp af makros

• Efter mere end 10 års overvejelser 

tog jeg mig sammen

• Målet var at kunne bruge CW under 

Flora Fauna aktiveringer ved hjælp af 

computer keyer og ørene 



I aug. 2021 udfordrede jeg mig selv ☺

• Fra starten besluttede jeg mig for at bruge 30 minutter. 

dagligt

• Det var kun min plan at bruge CW til Flora Fauna aktiveringer 

og som key skulle min PC anvendes

• Herved skulle jeg kun træne mine øre og ikke hænder

• Håbede at være i mål efter 6 måneder



Just Learn Morse Code

• Fra starten 

prøvede jeg 

diverse Apps 

• Men OZ1IPP hjalp 

mig i gang med 

programmet ”Just 

Learn Morse 

Code”



Just Learn Morse Code

• I menüen ”Tools” og 

”Options” samt ”Character” 

valgte jeg bogstaverne ”A-Z”, 

tallene ”0-9”, ”/” og ”?”

• Disse tegn er nok i en pile-up

• De danske tegn ser jeg 

ingen grund til at lære



Just Learn Morse Code

• Jeg startede med speed 20 

og 8 i mellemrum og 4 tegn

• Dette giver laaaaang til til at 

tyde / lære tegnet

• Når man har styr på tegnene 

og lavet mindst 95% rigtige 

hver gang – Næsten. 

Tilføjede jeg et nyt tegn



Just Learn Morse Code

• Download : http://www.justlearnmorsecode.com/download.html



RufzXP

• RufzXP er et godt og udfordrende 

program, hvor man øver at lytte 

calls

• Man vælger start speed (tegn pr. 

min)

• Ved rigtig call øges farten med 3

• Ved forkert call falder farten med 

3



RufzXP

• Programmet giver point for 

rigtig call samt hurtigheden

• ”Highscore” liste vises ved 

slut

• Ved nye rekorder fejres man 

med klapsalver



RufzXP

• Download : https://www.rufzxp.net/



Morse Runner

• Programmet kan sættes op 

som en contest med pile-up

• Man taster de lyttede calls og 

sende RST og afslutter med 

TU

• Download : 

http://www.dxatlas.com/Mor

seRunner/



Min tidslinje

• August 2021 - Startede jeg med brug af ”Just Learn Morse Code” 

med Speed 20 og 8 i mellemrum

• Februar 2022 – Havde jeg lært de 38 tegn og havde CW med i en 

Flora Fauna aktivering for første gang

• April 2022 – Vekslede mellem ”Just Learn Morse Code” og RufzXP”

• Maj 2022 – Satte farten op på ”Just Learn Morse Code”

• Juli 2022 - ”Just Learn Morse Code” Speed 20 og 15 i mellemrum



Min tidslinje

• September 2022 – Startede med nøgletræning, 10 min samt 

20 min lytning. Kørte også min første nøgle QSO

• Januar 2023 – 5 min ”Just Learn Morse Code”, 5 min ”RufzXP”, 

5 min nøgletræning og 1 QSO om dagen



Standard QSO

_____ _____  DE OZ7AEI

GD ES TNX FER CALL -…- UR RST ___ ___ ___  -…-

MY NAME JAKOB JAKOB JAKOB ES QTH HOLSTEBRO HOLSTEBRO HOLSTEBRO -…-

OK ?   ____ DE OZ7AEI KN

____ DE OZ7AEI

ALL OK DR <HIS NAME> MY RIG TS590 ANT W3DZZ PWR 100 WATTES -…-

TNX FER QSO -…-73 73 CU .-.-. ____ DE OZ7AEI SK . .



Den Lukkede afdeling



Morse er ”ikke” prikker og streger

• Morse kode er kun prikker og streger på papiret

• I virkeligheden er det rytmer

• Personligt har jeg haft let ved nogle tegn, da jeg kan relatere 

til musik



F



F



V



Da vinci Code II

• Beethovens ”Skæbne 

symfoni” var hans 5. Symfoni

• Den starter med tegnet ”V”

• V = 5 i Rommertallene
Samuel Morse
1791 - 1872

Ludvig van Beethoven
1770 - 1827



K og R



U



S og U 

• Men hvilket verdensberømt nummer starter med disse tegn

• Hint : Spilles ikke i kirken om søndagen ☺



S og U

https://youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo&si=EnSIkaIECMiO

marE

https://youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo&si=EnSIkaIECMiOmarE


CW Med Gnister

Du skal med i CW Med Gnister 3547
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