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The Art & Skill of Radio-Telegraphy

En håndbog for indlæring, brug, beherskelse og nydelse af den
Internationale Morse Kode som et kommunikationsmiddel.
William G. Pierpont N0HFF

Oversat af Jens Henrik Nohns, OZ1CAR,
Lærkevej 11, DK-7441 Bording

For de der er interesseret i telegrafi, for de der ønsker at lære det, for de der elsker
det, og for de der ønsker at forbedre deres evne indenfor telegrafi.

Introduktion

Arbejdet bag denne bog ville formodentlig aldrig være blevet til noget hvis det ikke var fordi jeg
var så ivrig efter at lære Morsekoden - men plumpede så forfærdeligt i: Det lykkedes mig kun
lige akkurat at få min licens i 1930, og i lang tid kunne jeg ikke modtage godt nok til virkeligt at
nyde brugen af Morse. Som de fleste dengang havde jeg tegnenes prikker og streger tegnet ind i
en tabel.

En god lærer kunne nok have hjulpet, men... Havde jeg blot læst følgende sætning fra en QST-
artikel juli 1923 ville det have hjulpet mig meget:

"Det første trin i at lære Morsekoden er at huske tegnenes prik og streg-kombinationer. De må
imidlertid ikke 'ses' som prikker og streger, de skal 'høres' som lyde. Eksempelvis skal lyden
dit-dah (en prik fulgt af en streg) i høretelefonen direkte omsættes til bogstavet A i din hjerne,
uden at du ser sorte prikker og streger flyde frem og tilbage for dine øjne. Dette er et punkt der
altid giver problemer for begyndere, men hvis du fra begyndelsen opfatter lydene som
bogstaver, uden at omsætte til prikker og streger, vil du opleve en meget bedre fremgang i din
læring..."

Mere kortfattet (Wireless Press 1922): "Prøv ikke at lære ørerne gennem øjnene".

Jeg var ikke den første der fejlede i dette første trin: mange andre gjorde det samme, og
formentligt er der stadig nogen der gør det. Det var og er den uvægerlige grund til at de fleste
der starter på denne måde kører fast i en bestemt hastighed, omkring 50 tegn pr. minut eller
mindre, og ikke synes de kan komme videre.

Den anden fejl, selv ved læring af lydene, er at tegnene bliver sendt så langsomt at 'eleven'
opbryder tegnene i prikker og streger og endda tæller dem mentalt (det bedste, selv for
begyndere, er at de enkelte tegn i Morsekoden ikke bliver sendt med en lavere hastighed end 65
tegn pr. minut). Disse to fejl er stort set grunden til at nogle også får problemer med at komme
over en højere hastighed. Fejlene betyder faktisk at vi ikke virkeligt har lært tegnene.

I dag findes der mange kassettebånd og computerprogrammer der kan bruges til at lære
Morsekoden på en måde, så man undgår disse basale fejl.
Bogen er skrevet for at dele resultaterne af mine undersøgelser af litteraturen, og samtaler med
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øvede operatører, med de der ønsker at lære eller undervise i Morsekoden, eller forbedre deres
egne præstationer. Bogen fokuserer på de metoder der har vist sig mest succesfulde, men der
diskuteres også ting der bør undgås. Bogen yder vejledning til nybegynderen og hjælp til de der
er kørt fast og ønsker at komme videre. Den fortæller også om hvordan de der er dygtige og de
der er eksperter kører.
Det er mit håb at du vil finde bogen ikke blot interessant men også at du vil finde hjælp. Dette
er en 'Hvordan-man-gør' bog, ikke en videnskabelig afhandling.
Mange forskellige har ydet hjælp til mine undersøgelser.

"Jeg har aldrig kendt en person der var virkelig dygtig til Morsekoden uden at vedkommende
kunne lide koden. Jo dygtigere de er jo mere elsker de koden".
Morsekoden er et kommunikationsmiddel, en ny måde at udtrykke dig på.
N0HFF

Er Radiotelegrafkoden forældet?

Udenforstående og nogle af de der hører om amatør radio stiller ofte følgende spørgsmål: Er
Morse-koden ikke forældet? Har moderne teknik ikke fortrængt den?

Tilbage i 1912 stillede ingen spørgsmål til at lære Morse-koden: kendte du ikke koden kunne
du hverken lytte eller forstå og endnu mindre kommunikere via trådløs.

Men idag? Ja Morse-koden nægter at lægge sig til at dø. Hvorfor? Ikke kun 'de gamle' men også
mange nytilkomne har fundet ud af at det at lære koden giver en fornøjelse. Der er virkelig en
følelse af glæde og præstation ved at kommunikere på den måde. Mange opdager at det en
fortræffelig måde at slappe af fra hverdagens problemer og så at sige få hovedet tømt for
tanker.

Det at kunne kommunikere via Morse-koden har også en praktisk værdi. Den kan få
meddelelser igennem hvor andre metoder fejler. Operatører har længe vidst at Morse-signaler
trænger gennem forstyrrelser og statisk støj, hvor telefoni må opgives. Det er derfor at de der
kører med lav effekt, QRP-entusiasterne, har fundet ud af at Morse-kommunikation langt
overstiger telefoni. Desuden er det krævede sende- og modtage-udstyr lettere at bygge, fylder
mindre og bruger mindre strøm.

Disse faktorer undgik ikke de russiske kommunisters opmærksomhed. De var også meget
opmærksomme på pålideligheden, enkeltheden og de lave omkostninger ved udstyret til
Morse-kommunikation og letheden ved at vedligeholde det. (Ud fra den samme tankegang var
deres radioudstyr med rør for at undgå mulig strålingsskade). Derfor populariserede og
fremmede de gennem årene det at lære Morse-koden og blive dygtige til at bruge den. Det blev
inkluderet i deres civile sportsaktiviteter. Konkurrencer blev afholdt og præmier uddelt til de
bedste og hurtigste operatører. Dette ville sikre dem mange øvede højhastighedsoperatører i
tilfælde af krig. For mange år siden blev et par amerikanske soldater der var amatører taget til
fange fra et skib nær den Nord Koreanske kyst. De var overraskede over at høre hvor mange
civile der i landet der forstod Morse-koden.

I de senere år synes vort eget militær at være blevet opmærksom på alt dette og er igen
begyndt at træne noget personel i at bruge Morse-koden. Desuden har de opdaget at Morse er
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en effektiv måde at kommunikere i perioder hvor fjenden forstyrrer med støjsendere.
Der er også andre fordele: Telegrafi bruger den smalleste båndbrede hvilket for amatører
betyder at der kan arbejde flere indenfor båndet. Den har det bedste signal/støj-forhold, og
yderligere kan en operatør hurtigt lære at separere signaler der ligger meget tæt på hinanden i
tone, hastighed og sendestil.

Indlæring af Morse-koden - Hvor skal vi hen

Hvis du leder efter magi, hemmeligheder eller tricks her - eller hypnotisme - vil du ikke finde
det. Men hvad vi kan tilbyde er praktiske gennemprøvede arbejdsmetoder, der tilsammen
drager nytte af alt der er blevet lært gennem årene om hvordan man lærer og lærer andre
Morse-koden effektivt og godt..

George Hart, ARRL-ekspert i Morse-koden, sagde det på denne måde: Den største hindring i
at lære koden er metoden der bruges.

Ted R. McElroy, lærer og mester i hastighed sagde at enhver normal person let kan nå op på
25 WPM (ord pr. minut, svarende til 125 tegn pr. minut). Denne hastighed er let at nå og et
rimeligt mål. Den der uden besvær kan håndtere denne hastighed er en god operatør.

Den originale American Morse Code fra 1845 blev konstrueret til kommunikation: over
telegraftråde at kunne sende enhver slags skrevet meddelelse eller information perfekt, hvad
enten det var bogstaver, tal eller specialtegn. Det blev modtaget på en papirstrimmel og
derefter oversat via øjnene. Meget hurtigt opdagede operatørerne at de kunne læse
modtageapparatets støj lige så godt med øret og så begyndte 'sounderne' - apparater der gav
tydelige klik - langsomt at erstatte strimmelmodtagerne.

Kort efter blev operatørerne så dygtige at de begyndte at sludre med hinanden over trådene -
lidt i stil med radioamatørernes 'rag chew' idag. Denne frie kommunikation skal være vort mål,
let naturlig brug af koden til at snakke sammen på samme måde som vi læser og taler. Det er
der vi skal hen!

Morsekoden er ikke et nyt sprog. Det er et sprog du allerede kender, 'skrevet' med lyd-
mønstre i stedet for med blæk på papir - det er dit eget sprog. Du vil lære at 'læse' med øret i
stedet for med øjnene.

Her kommer den første læresætning - og det er yderst vigtigt altid at tænke på det på
denne måde: Hvert enkelt Morse-kode bogstav, tal eller symbol er et unikt lydmønster.

Psykologien lærer os at når vi starter med at lære noget nyt vil det være let hvis vi tænker på
det som let. De bedste lærere giver aldrig udtryk for at noget er svært at lære og eleverne lærer
det ofte inden for en uge eller to. Det gør også indlæringen sjovere. Vi lærer meget hurtigere på
den måde. Hvis du ønsker at lære det - så kan du lære det.

Vores fundament er alfabetet, tal og specialtegn. Lær disse LYDMØNSTRE så godt at når du
fx hører 'dahdahdit' så genkender du det straks som et 'g'. Dette er basis, men stop ikke med
det. At Morse er at kommunikere: og vi taler jo ikke i bogstaver men i ord. Ord er således
vores mindste 'tænke-enheder'. Allerede medens vi stadig er i gang med at lære alfabetet kan vi
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begynde at opfatte små almindelige ord som fx 'den' og 'er' som ord og ikke som en serie
bogstaver.

Dengang vi lærte at læse kunne vi allerede tale, men at læse var noget nyt som krævede en vis
anstrengelse. Først skulle vi stave til hvert ord og derefter regne ud hvordan det skulle udtales
og så huske hvad vi allerede havde dechifreret medens vi gik i gang med at klare de næste ord,
indtil vi havde arbejdet os gennem læsningen af hele sætningen.
Begyndertrinnet i at lære Morse-koden er også på samme måde men det behøver ikke at blive
ved på den måde. Ord skrives som en streng af bogstaver. Men vi læser dem ikke på den måde.
Vi læser hele ordet. Hvis vi ikke kunne stave kunne vi heller ikke skrive - hvis vi da ikke brugte
hieroglyffer.
Ord skal blive vores 'tænke-enheder' i Morse fordi ord giver mening og er lette at huske.

At læse koden er som at læse skrift, det bliver meget lettere og hurtigere når vi har lært at
GENKENDE ORDENE i stedet for at stave dem som en serie bogstaver. En god læser læser
ord, og endda flere ord med ét blik. Vi kan lære det - det har mange andre gjort. Vi er næppe
bevidste om bogstaverne der indgår i ordene vi læser nu. Vores opmærksomhed er fokuseret på
TANKERNE der er beskrevet og vores reaktioner er til idéerne der er udtrykt.

Når vi begynder at nå dette trin med Morse-koden er vi ved at blive dygtige. Så vore planer er:
• at lære alfabetet af lydmønstre så godt at vi straks genkender hvert bogstav, derefter
• at lære at genkende de fleste ord vi hører som ord, og endelig
• at lære at lytte til strømmen af Morse-koden ligesom vi ville lytte til en person der

taler med os

Det er dygtighed, uanset hvilken hastighed der modtages i. Vi kan lære at gøre det i enhver
hastighed. Vort mål skal være at lære at bruge koden lige så let og naturligt som når vi læser og
taler.
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Kapitel 1. Hvordan man effektivt kommer igang

Dette kapitel er en opsummering der skal forberede dig på at lære.

At lære Morse-koden kræver et nyt sæt vaner. Det er underlagt de samme principper som
anvendes for at lære tennis, maskinskrift, stenografi eller spille et musikinstrument. Hyppige,
vedholdende, gentagne øvelser er hvad det drejer sig om.

Nogle mennesker har klaret at lære Morse-koden uden hjælp medens andre har brugt dårlige
metoder og har givet op på halvvejen. Idag findes der metoder der næsten garanterer et godt
resultat og der findes flere kurser der udnytter disse metoder.

Principperne bliver i hovedtræk gennemgået nedenfor og vil få begynderen sat rigtigt igang.
Hvis du er én af dem der er kørt fast så brug dem til at komme tilbage på sporet igen. De fører
dig den hurtigste vej til ikke blot at lære telegrafkoden men også til at blive en mester i den.

Forberedt - forberedt med de rigtige holdninger og viden om hvad der skal gøres og hvordan kan
betyde forskellen mellem succes og fiasko.

1. Din holdning til at lære er yderst vigtigt. Det er reelt vejen til success.
• Hav en 'jeg-kan' holdning fordi det er let at lære. Hvis du ikke fortæller folk at det er

svært vil det være let. Hvis du virkelig ønsker at lære det kan du. Gå igang som om det
er umuligt at få fiasko. Motiver dig selv.

• Hold en afslappet atmosfære, fri for spændinger, pres, hastværk og uro.
• Nyd selve indlæringsprocessen
• Føl at du er på vej til en succes.

2. Få dit første indtryk af Morse-tegnene ved at lytte til dem - med øret - på den måde
du skal bruge dem.
Glem nedskrevne kode-kort og trick-huskemetoder, de vil i den sidste ende holde dig tilbage og
kan endda få dig til at tabe modet. Grunden til det er at hjernen skal igennem unødvendige
analyser og oversættelser for hvert enkelt tegn.

3. Helt fra starten skal du lære at høre hvert Morse-tegn som en 'lyd-enhed', et helt
mønster, en rytme.
Allerede fra begyndelsen skal tegnene sendes med en vis hastighed, helst mellem 18 - 25 WPM
(90 - 125 tegn pr. minut) eller endda endnu hurtigere så vi hører det som en enhed, men med
lang afstand før og efter det enkelte bogstav. Bryd ALDRIG tegnet op i dets enkelte dele af
prikker og streger. Dette er yderst vigtigt.

4. Morse-tegnet ER bogstavet.
For eksempel, når du hører 'didah' skal du straks opfatte det som 'A' - du 'hører' bogstavet A.
Knyt kode-signalet så stærkt sammen med det skrevne bogstav at når du hører eller tænker på
det ene kommer du straks i tanker om det andet. Vores mentale sammenstilling skal være
øjeblikkelig således: 'didah' 'A' og 'A' 'didah'. Øjeblikkelig genkendelse er hvad vi stræber efter.

DISSE FIRE PRINCIPPER ER ABSOLUT AFGØRENDE.
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5. Koncentrere dig om én ting ad gangen.
Prøv for eksempel ikke at lære at skrive ned med blokskrift eller på skrivemaskine medens du
lærer at høre.

6. Lær at modtage koden nøjagtigt - dette er vort primære mål.
Under modtagning skal vi vente indtil hvert tegn eller ord er sendt færdigt inden vi kan
genkende det korrekt. Vi skal udvikle denne tålmodighed til at vente med genkendelsen til hvert
tegn er blevet helt afsluttet. Gæt aldrig.

7. Lyt kun til korrekt sendt kode.
Korrekt form på tegnene, timing, er vigtigt for effektivt indlæring. Korrekt afstand mellem
bogstaver og ord er lige så vigtigt som korrekt afstand mellem de enkelte prikker og streger
inden for det enkelte tegn, og bliver endnu vigtigere efterhånden som hastigheden stiger. I
begyndelsen er det bedst at lytte til kassettebånd eller computer-genereret Morse. Hvis du har
en lærer så følg hans anvisning.

Hvis du lytter til dårligt sendt kode vil du distrahere hjernen unødvendigt med at regne ud hvad
tegnet egentligt skulle være. (Når først du er blevet dygtig kan du lære at læse sådan sending).
Ligeledes i begyndelsen skal du undgå distraherende støj og forstyrrelser, så som statisk støj
eller andre signaler.

Afsendelse bliver relativt lettere efter at du har fået en god tidsføling. Det er også lettere fordi
du på forhånd ved hvad der kommer næst. At lytte til din egen afsendelse for tidligt kan gøre
det vanskeligere at lære høring fordi tegnene ikke bliver sendt nøjagtigt nok.

8. Planlæg med regelmæssige daglige øvelsesperioder.
Eleven skal vide nøjagtigt hvad han skal gøre og hvornår. Gør perioderne så korte at du ikke
bliver udmattet, keder dig eller taber modet. Læg nok afstand mellem de enkelte perioder til at
det du har lært når at sætte sig.

Vi kan alle have vore oppe og nede tidspunkter. Nogle dage vil det gå bedre end andre. Det er
normalt for indlæring, så lad det ikke tage modet fra dig. Undgå at øve på et 'dårligt' tidspunkt
(hvis du er udmattet, syg, eller i skidt humør). Gør øvelserne til en nydelse - varier indholdet.

9. 'Lytning' og 'Kopiering'.
Hvis du er alene om at lære Morse-tegnene så start med at lytte uden at skrive noget ned. Lyt
til signalet og sig tegnet højt lige efter at du har hørt det. Når du kender alle bogstaver og tal og
du har vænnet dig til at genkende dem, så begynd at øve dig i at skrive tegnene ned umiddelbart
efter at du har hørt og genkendt tegnet (det er det der kaldes 'kopiering'). Se kapitel 7 og 8.

Lærerne har forskellige meninger om den bedste måde at starte. Din lærer kan starte ud med at
du skal skrive tegnet ned straks du har hørt det. Uanset hvilken måde drejer det sig om at
knytte lyden sammen med bogstavet eller tallet. Før eller senere vil du ønske at kunne gøre
begge dele.

I alle tilfælde skal vi på et tidspunkt lære at kopiere (skrive ned). I begyndelsen vil det blive
bogstav for bogstav, men det vil hurtigt vise sig at blive for langsomt. For at gøre fremskridt
skal vi lære at 'ligge i baghjul', det vil sige at skrive det ned vi lige har hørt, samtidigt med at vi
lytter til det der bliver sendt lige nu. Det behøver kun at være en stavelse eller to, eller et ord
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eller to bagefter, selv ved høje hastigheder. Mange udvikler denne teknik automatisk
efterhånden som de bruger koden, men de fleste af os behøver hjælp. Der er flere øvelser der
kan hjælpe os. Det kommer vi tilbage til i kapitel 8.

Nogle amatører starter med at skrive alt ned og bliver så bundet til blyanten at de ikke forstår
noget inden de har skrevet det ned. Men det er ikke en god måde at 'konversere'. For at undgå
denne binding skal man ind imellem lægge blyanten fra sig. Dermed tvinger man sig til at lære at
modtage blot ved at lytte. Vi skal lære begge dele, både at kopiere og lytte. Skidt med om der
smutter et par ord her og der, vi forstår stadig meningen. Husk at selv de bedste operatører
mister et ord engang imellem.

10. Vi opnår hastighed ved at træne på den rigtige måde.
Det kommer an på en mere og mere øjeblikkelig opfattelse, først af tegnene, derefter af ord og
endeligt af større enheder, sætninger. For at gå frem i modtagehastighed skal vi presse os selv.
Korte hurtige udsendelser giver mest, selv så korte som et enkelt minut ad gangen, og helst ikke
mere end 3 til 5 minutter. Hvis du ønsker at øge din hastighed skal du lytte til kode sendt så
hurtigt at du ikke kan nå at opfatte alt, og så få fat i alle de ord du kan.  Ved 'kopiering' skal du
vælge en hastighed der er en anelse for hurtig, i det mindste for en del af din træningstid. Hvor
hurtigt du ønsker at være i stand til at modtage er op til dig selv. Sæt dit eget mål.

Men husk at målet er kommunikation af meddelelser, ikke kun hastighed for hastighedens
skyld.

11. Når først vi mestrer bogstaver og tal opnår vi fremskridt ved at HØRE ORD SOM
ORD og ikke bare som en streng af tegn.
Dette er andet trin i at mestre koden. De fleste begynder at finde ud af det allerede når de
arbejder på at lære alfabetet når de genkender korte ord som 'nu' og 'en'. Vi skal udvide dette til
at genkende de ord vi oftest hører. Start med at lytte efter sådanne 'almindelige ord' og træn
dem indtil de bliver 'lyd-enheder' der bliver opfattet og sendt som ord.

En liste over de 100 mest almindelige ord er et godt sted at begynde. Øv dem både ved at lytte
til dem, og ved at sende dem igen og igen - indtil du tænker på ordene lige så naturligt som hvis
du læste eller skrev dem. Øvelse med disse almindelige ord synes at hjælpe hjernen til også at
begynde at lære at behandle mange andre ord som ord. Jo længere lyd-enheder vi genkender jo
lettere bliver både modtagelse og afsendelse.

Den slags øvelser, med stor opmærksomhed på korrekt mellemrum mellem prikker, streger,
bogstaver og ord vil modvirke de dårlige vaner nogle amatører falder i, når de kører bogstaverne
i korte ord sammen som enkelte komplekse tegn, eller når de glemmer ordmellemrummene.
Sådanne uvaner gør læsning og kopiering meget vanskeligt, og efterhånden som hastigheden
stiger, næsten umuligt at læse.

Her følger de 100 mest almindelige ord i Engelsk:
GO AM ME ON BY TO UP SO IT NO OF AS HE IF AN US OR IN IS AT MY WE DO
BE AND MAN HIM OUT NOT BUT CAN WHO HAS MAY WAS ONE SHE ALL YOU
HOW ANY ITS SAY ARE NOW TWO FOR MEN HER HAD THE OUR HIS BEEN
SOME THEN LIKE WELL MADE WHEN HAVE ONLY YOUR WORK OVER SUCH
TIME WERE WITH INTO VERY WHAT THEN MORE WILL THEY COME THAT
FROM MUST SAID THEM THIS UPON GREAT ABOUT OTHER SHALL EVERY
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THESE FIRST THEIR COULD WHICH WOULD THERE BEFORE SHOULD LITTLE
PEOPLE.
(Seks af disse ord tager den samme tid at sende som tallet nul (0): ARE HIM MEN ON SO
NO. Fjorten af dem er endnu kortere: THE ITS TO US AM IF AS BE WE AN ME AT IS IT.
At lytte til, kopiere og sende de 100 mest almindelige ord er god daglig øvelse. Og det giver
også god øvelse i nedskrivning.

12. 'Overlæring' er hemmeligheden for virkelig dygtighed.
Det opnås når vi modtager og sender Morse-koden med samme frihed og lethed som når vi
taler, læser og skriver, faktisk uden at tænke på at koden er kode.

Fra indlæring af sprog ved vi hvordan folk lærer at tale fremmede sprog flydende. Det er ved
GENTAGELSE, at sige de samme sætninger igen og igen, med eller uden små variationer, indtil
det bliver automatisk. Eller med andre ord, bliver så bekendt med sproget at det føles naturligt.
Når vi når dette punkt, uanset hvad vores tophastighed er, mestrer vi koden.
Dette er målet for vore anstrengelser.

Disse pointer er yderligere forklaret detaljeret i resten af første del af bogens første del.
Hvis du er en begynder, så gå straks til Kapitel 3.

Kapitel 2 vil hjælpe dig med at forstå anbefalingernes ’hvorfor’, og resten af kapitlerne får dig
til at gro videre.

Erfaringer har vist at under normale forhold, i lighed med at køre på cykel, når først du er nået
op på 13 WPM (65 tegn pr. minut) eller mere, glemmer du det aldrig. Du kan måske blive
'rusten' men evnen kommer hurtig igen.

Hvor lang tid vil det tage mig at Morse-koden?

De der er blevet lært op ved hjælp af disse principper og metoder har brugt fra et minimum på
én uge til et gennemsnit på mellem tre og otte uger på at nå op på 15 til 20 WPM (75 til 100
tegn pr. minut). Folk har forskellig baggrund, holdninger, interesse, entusiasme og energi, og
tanker om hvad de vil bruge Morse-koden til når først de har lært den.
Uanset hvor lang tid det tager så indse at det er LET og at du ønsker at BRUGE koden når du
har lært den.
De der kun lærer koden for at få licensen, og som ikke har til hensigt at bruge det bagefter, vil
formentligt falde tilbage inden for et år eller to. Dog kan nogle af dem have fundet det
interssant og virkelig interessant og noget værd. Det er der allerede nogle der har gjort. Læs
kapitel 12.

Koden er en fornøjelse når vi kender den godt. Det er en kunst der er værd at tilegne sig!

Det skal nydes.
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Kapitel 2. Principper for opbygning af dygtighed og holdninger til
succes

De to vigtigste faktorer for opbygningen af dygtighed er:
1) den rigtige mentale holdning
2) øvelse - brug den rigtige metode helt fra starten
Ingen af disse faktorer vil alene give den maximale succes. Nu vil vi bruge dem til at
lære koden.

Vi opbygger et sæt vaner.
Opbygning af dygtighed vil sige generering af et sæt vaner. Det begynder som et højt
bevidsthedsniveau bogstav for bogstav, tal for tal. Gradvist opbygges din kunnen, nogle gange
med et pludseligt gennembrud. Din underbevidsthed tager mere og mere over og samtidigt
bruger du mindre og mindre bevidste tanker om indlæringen. Det bliver mere og mere
automatisk og din fulde opmærksomhed går efterhånden over på tanker om indhold og de idéer
der bliver udtrykt når du lytter og når du skriver ned. Du kan endda opdage at du under
modtagningen kan tænke på noget helt andet end det du modtager.

Telegrafi kan sammenlignes lidt med at spille golf, spille på et musikinstrument, skrive på
maskine osv. Det drejer sig om at lære et sæt vaner der kan sættes igang når man ønsker det, og
som så kører automatisk og uden at du behøver at tænke på det. Det er aktivt når vi sender og
passivt når vi modtager. Målet er at blive i stand til at modtage og sende lige så let som
eksperten gør - at føle sig hjemme i det, fuldstændig som når man fører en samtale.

Dygtigheden udvikles ved konsekvent gentagne øvelser med materialer der bliver mere og mere
familiært (bogstaver, tal, ord, specialtegn osv.). Kun korrekt øvelse giver resultat. Det
opbygger fortrolighed og fremskridt.

Vort hovedmål vil være at lære at modtage, hvilket vil sige at lytte og forstå eller at skrive ned.
Til sidst skal du undlade at 'tænke' på koden, blot reagere automatisk. Så vil afsendelse også
blive let.

Enhver ting der giver anspændthed eller kræver tænkning forstyrrer både indlæringsprocessen
og brugen af koden.

Slap af
Under indlæringsprocessen begrænser du anspændtheden ved at have et klart billede af hvor du
skal hen - målet, hvad du skal gøre og de trin du skal igennem for at nå derhen. Tag små trin, ét
ad gangen - små nok til at du ved at du kan gennemføre dem. Introducer nye ting lidt efter lidt, i
så små bidder at du ikke føler dig overvældet men dog ikke så langsomt at det bliver kedeligt.
Sørg for afveksling så det bliver interessant og indfør nye emner så snart du er klar.

Specielt i de tidlige trin må du ikke overanstrenge dig. Nogle lærer hurtigere end andre så det er
en god idé at undlade konkurrence medens du lærer det nye 'spil', da det kan resultere i
anspændthed. Lær med den hastighed der passer dig selv.

Undgå al unødvendig anspændthed da det har en tendens til at distrahere vores
opmærksomhed. Det betyder også at det er nødvendigt at undgå alt der kan distrahere,
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bekymringer, pligter og alt hvad der ellers kan få dig til at tænke på andre ting. Koncentrer dig
om det du er igang med. Det gør indlæringen let.

Afslapning og fortrolighed går hånd i hånd. Det ene fremmer det andet. Når du ved at du gør de
rigtige ting på den rigtige måde fremmer det fortroligheden og det gør indlæringen lettere.

Der er mange måder at lære hvordan man slapper af. Generelt kan man begynde med at være
opmærksom på bestemte steder af kroppen, ét efter ét, for eksempel starte med tæerne og
fødderne og så gå opad til benene, maven, brystet, armene, hænder, nakke, hoved, øjne osv.
Efterhånden som man koncentrerer sig om hver del spænder man så man ved hvad
anspændthed er og derefter slipper man anspændtheden og oplever hvordan afslapningen
føles. Med lidt øvelse kan det gøres på relativt kort tid og næsten som én handling. Også
åndedrættet kan koordineres så en dyb indånding fulgt af udånding letter tankerne på at slappe
af. Prøv det.

Udvikling af en god mental holdning
Forvent succes. For at det skal lykkes skal du først tro på at du kan gennemføre det. Alt der er
muligt skal gøres for at garantere succes ved hvert trin og for at modvirke en følelse af
modløshed eller fiasko. Tro aldrig på at indlæringen kan være svær. Med hensyn til fejl, så
ignorer dem. Gentagne fejl betyder blot at mere øvelse er nødvendigt. Med den rigtige
fremgangsmåde og korrekt øvelse kan du ikke undgå succes.

Mental holdning er kritisk: Vi skal gå frem mod ethvert aspekt af indlæring med interesse,
entusiasme og et positivt 'jeg kan' syn. Enhver der virkeligt ønsker at lære koden kan lære den.
Hvis du har ambitioner om at lære den er du i stand til det. En følelse af fortrolighed er vital for
præstationen. Hvis du tror på at du kan, så kan du.

Bekæmp ikke negative holdninger, så som uro, frygt, bekymring og tvivl. Men hvis du føler
dem så indrøm det for dig selv og ignorer det derefter og lad det dø i uopmærksomhed.

Gør indlæringen sjov. Nyd selve indlæringsprocessen. Når jeg er så ivrig efter at lære det at jeg
næppe kan vente på at komme i gang så mærker jeg energien bruser op. Læg mærke til hvordan
børn lærer medens de leger. De er gode modeller: de er afslappede og har det sjovt. De tager sig
ikke af fejl. Gør som dem, nyd at lære koden. Det gør det endnu lettere og gør det til en
nydelse.

Trin et - lær A-B-C'en
Vores første indtryk er det stærkeste og det der varer længst. Så vær sikker på at første gang
du bliver 'udsat' for koden er på den rigtige måde - nemlig ved at høre den. Ellers kan det senere
give en blokering på ét eller andet tidspunkt, som kan kræve at man går tilbage og begynder
forfra.

• Morsekoden er lyd - hør den med ørerne, ikke som læsning med øjnene.
• Lyt helt fra begyndelsen kun til perfekt afsendt kode, indtil du mestrer det.

For at få hurtig fremgang skal du lytte til bestemte lydmønstre. At høre de samme tegn
udformet nøjagtigt på den korrekte måde hver gang hamrer det fast i hjernen. Modsat vil koden
i dårlig kvalitet forvirre hjernen, distrahere din opmærksomhed, og gøre din indlæring
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langsommere.

Et nyligt studie i indlæring af nye evner af Dr. Henry Holcomb fra Johns Hopkins
Universitetet viser at efter den første indlæring skal man de næste ca. fem timer beskæftige sig
med andre rutineaktiviteter der ikke kræver nyindlæring. Han påstår at eksperimenter viser at
det tager omkring seks timer at overføre det nyindlærte fra den forreste hjerne-del til fast
lagring i den bageste hjerne-del. Det kunne være en idé at efterprøve om det sætter Morsekode-
indlæringstiden op. Han tilføjer også en anden ting: det kræver en masse øvelse at lære hurtige
komplekse og præcise håndbevægelser - fx afsendelse af koden.

Sørg for at opretholde opmærksomheden. Opmærksomhed på det man er igang med er
startpunktet for al indlæring.

• Find ud af hvad der kræver opmærksomhed,
• fokuser på det alene,
• og gør det tidligt i øvelsesperioden når energiniveauet er højest.

Jo mere interessant emnet er, des lettere er det at koncentrere sig om emnet.

En stop-start teknik kan hjælpe dig til at opnå kontrol over din opmærksomhed og forlænge
den. Det virker på denne måde: Når din opmærksomhed slækkes så bekæmp det ikke, men
stop alle tanker og rens hjernen, og lad så din interesse og entusiasme start den op igen, friskt
og naturligt. Hvis du ved hvad du bliver distraheret af så klar hjernen ved enten at løse det nu
og ellers skubbe det til side for senere løsning.

Trin to - øvelse
Når først fundamentet er på plads og hastigheden øges skal du presse dig selv i korte
kraftanstrengelser for at nå videre. Gør det ved at varme op nogle få minutter med en behagelig
hastighed. Sæt derefter hastigheden op et minut eller to, idet du bruger kendt materiale, og gå
derefter tilbage til den behagelige hastighed. Du vil opdage at hjernen reagerer hurtigere.

Undgå at øve når du er for træt, er syg, eller er ophidset og distraheret. Det vil du ikke opnå
noget ved, tvært imod kan det tage modet fra dig.

Vær tålmodig og lær med den hastighed der passer dig selv. Af forskellige grunde vil nogle dage
være bedre end andre. Fremgangen vil ikke være ensartet, men det skal du ikke tage dig af. Nu
ved du det på forhånd. Når du har det godt og nyder det vil du opnå den hurtigste fremgang. På
dage hvor du ikke har det så godt er det bedst ikke at presse dig selv, men kør så hellere med et
komfortabelt niveau som vil give dig en følelse af du udretter noget.

Efterhånden som indlæringsprocessen går fremad har de bevidste tanker en tendens til at gå i
andre retninger. Men for at opnå yderligere fremgang er det fortsat nødvendigt at fokusere på
det vi er igang med.
Efterhånden vil du opleve at du reagerer automatisk og at du ikke engang tænker på
Morsekoden når du modtager. Når først du når dertil mestrer du koden.

Mere om holdningen til succes
At yde vores bedste indenfor enhver ting, inklusiv telegrafi, er en personlig sag. Vi skal: 1)
overveje hvordan vi tænker og agerer når vi gør vores bedste, og så 2) lære at kontrollere disse
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holdninger og processer så vi kan bruge dem når vi har behov for det.

Selv om vi alle opfører os individuelt er der bestemte principper som øger hastigheden mod
succes når vi tilpasser os dem. I begyndelsen kan de synes akavede og uproduktive, men hvis
vi holder os til dem vil vi gøre hurtigere fremskridt end uden disse principper. Holdninger er
kritiske og for de bedste resultater skal vi tilpasse dem til vores egne behov. Vi kan lægge et
fundament for positive holdninger hvis vi gør følgende:

Hav selvtillid, det fremmer indlæring. Hvis du har mulighed for det så iagttag en øvet operatør,
se hvor stille og roligt han går til sagen. Han har ingen hastværk og er ikke bange for at miste
noget. Han opfører sig som når han i hverdagen lytter og taler. I stedet for at fylde hovedet
med problemer, bekymringer og lignende gør han tingene som de skal gøres. Opbyg selvtillid i
indlæringen ved at tage ét skridt ad gangen, og sig til dig selv 'Jeg kan gøre det'.

Opbyg en følelse af fremskridt, den gode følelse af at udføre noget på en god måde. Som et
værn mod frustrationer skal du sikre dig periodiske successer, med enkelte små belønninger for
hver. Registrer dine mål og dine fremskridt: efterhånden som det går fremad opbygger det
positive holdninger. Giv dig selv små belønninger efter hver øvelsesperiode.

Billedet af succes forbereder dig på den
Når du sørger for mentalt at rette tanker, følelser og handlinger mod fremskridtet kommer
fremgangen hurtigt - et værdifuldt værktøj til indlæringen. Hvordan kan det gøres? Se dig selv
roligt og uden anstrengelse lytte til de indkommende signaler og let genkende dem som de
skrevne eller udtalte bogstaver og ord de præsenterer, og ved afsendelse korrekt udformede
tegn uden hast eller stress. Se dig selv gøre det, og gøre det godt, som en ekspert. Det hjælper
at have en virkelig model i tankerne. Se eller forestil dig en øvet operatør. Han har ingen
hastværk. Han er ikke nervøs eller bekymret, han gør det bare og han nyder det. Gentag ofte
dette billede i dine tanker.

Der er mindst to måder på hvilke du kan bruge dette værktøj. Den ene er at læne dig tilbage og
slappe af og se billedet for dig. Efterhånden som du øver dig i det mentale billede af hvordan du
ønsker at gøre, kan du tilføje nye detaljer. Se dig selv gøre det du ønsker trin for trin. Jo mere
livagtigt du mentalt kan se, høre og føle dette billede, jo bedre bliver resultaterne. Dette er ikke
kun ønsketænkning. Det opbygger et arbejdsmønster der med tiden bliver realiseret,
efterhånden som du fortsætter med de virkelige modtage og afsendelsesøvelser. Det mentale
billede kan have næsten den samme effekt som den virkelige øvelse. Det skaber minder og
modeller for hvordan du ønsker at blive, men det erstatter naturligvis ikke den virkelige
træning.

En anden måde er nu og da at 'se korte glimt' af dig selv modtage og sende, medens du gør andre
ting (så som kører, går tur, arbejder osv), uden at anstrenge dig for at se detaljer. Du kan ønske
at prøve det lige efter at du har lært lydene af den første gruppe tegn. Sid roligt i stolen, luk
øjnene, slap af, og forestil dig at du hører lyden af hvert tegn (lige som du lige hørte det), tag
dem én ad gangen og skriv dem ned. Gør billedet så realistisk og livagtigt som du kan, så du
næsten føler blyanten skrive på papiret. Opnå en følelse af tilfredshed, at du gør det på den
rigtige måde. Tre til fem minutters øvelse på denne måde er nok. Du kan så gentage dette
mentale billede hver gang du har lært en ny gruppe tegn. Dette vil medvirke stærkt til den vane
du prøver at bygge op.
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Når du kender hele alfabetet og har et klart mentalt billede af hvordan hvert tegn skal lyde kan
du også mentalt se korte nedskrevne ord, og så forestille dig at du hører lydene af dem. Føl det
som om det var virkeligt - en mental afsendelesøvelse.

Det mentale billede kan udvides til at forberede dig på at minimere distraktioner så som statisk
støj eller andre forstyrrelser som fx støjende folk i nærheden. Forbered dig på dette ved at se et
billede af dig selv roligt modtage og sende medens uvedkommende støj - tale, råb, lyde - er
omkring dig. Dette kan du også bruge som hjælp, når du skal lære at skrive på maskine
(skrivemaskine eller pc-tastatur) eller lignende ting du ønsker at lære.

Alt dette er forberedelse og støtte for, men ikke en erstatning for 'virkelig' træning. Husk at
målet vi går mod er at bruge Morsekoden lige så naturligt og let som når vi taler, læser eller
skriver. Disse mentale billeder tager nogen tid at lære. Forvent ikke øjeblikkelige resultater, giv
dem tid til at 'gro'.
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Kapitel 3. Byg fundamentet

Lad os begynde med A-B-C’en – Læg fundamentet
Der er gennem årene blevet udviklet mange gode metoder til at lære telegrafkoden let og
effektivt. Vores formål her er at præsentere den allerbedste måde at lære koden og samtidigt
komprimere indlæringstiden til et minimum. Det er en skam at så mange amatører har haft en
dårlig indlæring og derfor ikke har været i stand til at nyde koden som de skulle.
Vanskelighederne begyndte ofte med at man forestillede sig at koden var svær at lære, eller at
man lærte koden på en ineffektiv måde fx ved at 'se koden for sig' i stedet for at høre den som
en lyd.

Alt kommer an på hvordan du går igang med indlæringen. Det er meget vanskeligere at gå
tilbage og 'aflære' noget du én gang har lært forkert, end det er at lære det på den rigtige måde
fra starten. At prøve at lære koden uden hjælp eller vejledning i hvordan man skal gøre kan føre
til vanskeligheder senere. De største problemer ved indlæring opstår på grund af holdning,
metode eller læreren.

Morsekoden er et lydalfabet. Det læres ved at høre det. Da vi lærte at læse vort sprog var
begyndelsen at lære at genkende ABC'en med øjnene. Telegrafi begynder med at lære at høre og
genkende ABC'en med ørerne. Forskellen er vigtig. Koden læres ved at høre den. Genkendelse
af lydmønstre er hvad det drejer sig om. For eksempel, når du hører 'didah' som 'A', uden
oversættelse, tænker du i koden. Lyden er bogstavet. Der er overhovedet ingen grund til at se
koden nedskrevet. Smid alle sådanne kodekort og lignende væk - brænd dem!

Udtal bogstavet straks ellere skriv det ned straks øret hører det. Det er én måde at opbygge
kodevanen hurtigt. Vi behøver en direkte sammenknytning mellem lyd og bogstav. Enhver der
er gået i stå på et 'plateau' fordi koden er lært via synet eller på en anden ineffektiv måde må
starte forfra med lyden. Det er uheldigt at nogle stadig forsøger at lære på den anden måde. Det
er der idag ingen undskyldning for.

Det er lettere end du tror. Der var engang én der skrev 'At mestre kommunikation via
Morsekoden er ti gange lettere end at lære at tale - hvilket du gjorde da du var to år'. Du er ikke
ved at lære et nyt sprog eller en hel ordbog fyldt med mærkelige ord eller sætninger hvor
ordene er blandet sammen. Du er bare ved at lære at 'læse' dit eget sprog MED ØRET i stedet
for med øjet. Og det er jo ikke noget særligt.
Så godt som enhver der kan lære at læse kan også lære koden.

Enhver normal person der ønsker at lære koden kan lære den. Sætningen 'jeg kan ikke lære
koden' kan næsten altid oversættes med 'jeg vil ikke give mig selv den nødvendige tid til at lære
koden', eller at personen i virkeligheden ikke ønsker at lære den - selv om han tror han gør.
Alder, hvad enten ung eller gammel, intelligens, høj eller lav, er ingen hindring. Børn på fire eller
fem lærer hurtigt, og gamle mennesker på 90 har også gennemført med succes. Du ville vel ikke
bryde dig om at et barn på 4 eller en olding på 90 kunne gennemføre noget du ikke selv kunne.
De fleste handikap, så som blindhed eller endda døvhed, har ikke stoppet de der ønskede at
lære koden. Døve har været i stand til at lære at modtage ved at lægge deres fingre på en
højttaler og på den måde 'føle' med hastigheder op til 150 tegn pr. minut. Det er let hvis du
virkelig ønsker at lære det og så går i gang på den rigtige måde. Enhver person med en rimelig
intelligens kan lære Morsekoden og blive en god operatør, i stand til at kopiere og nedskrive
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med blyant med en hastighed på 125 tegn pr. minut, og at sende klart og læsbart.

Sætningen 'nogle personer kan bare ikke lære Morsekoden' har ingen berettigelse. Det er et
spørgsmål om motivation, hemmeligheden bag enhver indlæring. Hvis du er én af dem der
engang prøvede, men ikke gennemførte, eller gik i stå med 40, 50 eller 60 tegn pr. minut, så
glem hvad du tidligere lærte og start forfra med principperne der er beskrevet her, så vil du
gennemføre.

Nogle lærer hurtigere end andre. Ligesom nogle har en vis evne til at lære at spille golf eller
tennis hurtigere end andre, så er der også nogen der er hurtigere til at lære koden. De fanger den
hurtigt medens de fleste af os er lidt længere om det. Børn synes at lære Morsekodens
lydmønstre let og naturligt og uden anstrengelse, så de lærer meget hurtigt.

Motivation
Intet slår entusiasmen for at lære. Sammenkobling af det med beslutsomhed - så er fiasko
umuligt.
CW er virkelig sjov hvis du tager dig den tid der skal til for at lære og føle dig hjemme med det.
Vær motiveret. Sæt dig i hovedet at du kan lære det. Slap så af, vær villig til at lære med din
egen hastighed, undgå at sammenligne dig med andre, og giv dig tid til at nyde
indlæringsprocessen. Gør det sjovt (at prøve for hårdt eller anstrenge sig for meget, kan skabe
en slags spænding som besværliggør fremgang). Jo mere du udsætter dig for koden og jo mindre
anstrengt du prøver, des bedre og hurtigere bliver du god til det. Du kan ikke undgå at det
lykkes. Entusiasme og beslutsomhed vil vinde.

Den pludselige start på Anden Verdenskrig krævede en masse operatører i en fart. Mange
amatører meldte sig frivilligt og tjente direkte som operatører eller ved at lære de nye rekrutter
telegrafi. Imidlertid var holdningen hos nogle rekrutter dårlig: mange ønskede ikke at lære det,
og nogle var imod selve idéen om at lære noget. Det var derfor ikke mærkeligt at det tog nogle
af disse rekrutter lang tid at lære koden, og at temmelig mange ikke gennemførte. Telegrafi er en
evne der i stort omfang kommer an på den rigtige holdning.

En skolelærer demonstrerede koden, både afsendelse og modtagelse. Klassen blev så fascineret
at de klarede at lære 14 tegn på en enkelt time. Nogle radioamatører med en licens der ikke
krævede kendskab til Morsekoden har fået smag på koden ved at lytte, og er ofte blevet
interesseret og ønsker at lære i det mindste nogle få tegn til at begynde med. Temmelig mange
af disse amatører har efter en periode ønsket yderligere at nyde amatør radio: og nu er
Morsekoden ikke længere så fjern for dem som den var tidligere.

At lære Morsekoden svarer til at lære at læse
At lære Morsekoden er næsten det samme som at læse med øjnene. At lære at læse skrift
omfatter flere forskellige trin:

• Først lærte vi at genkende de enkelte bogstaver og kunne stave og udtale ordene
• Derefter begyndte vi at genkende og læse mange almindelige korte ord som ord, i stedet

for at skulle stave dem først
• Inden længe lærte vi at genkende korte udtryk ('jeg har' og lignende), og nogle af de

længere ord som hele ord
• Endelig kan den dygtige læser læse hele sætninger eller endda afsnit med et enkelt blik.



3

Dette giver et vink om hvordan man går igang med at lære eller forbedre dygtigheden i
Morsekoden. Det væsentlige i at lære koden er, som med indlæring af sprog, at blive fortrolig
med det. Det vil sige at lære til et punkt hvor det bliver automatisk, uden at skulle tænke over
hvad du hører: prikker, streger og endda hele ord. Den højeste færdighed kommer når du hører
ord og sætninger, men kun er bevidst om selve de idéer der bliver udtrykt. Det giver
kommunikation: det mest værdifulde og tilfredsstillende mål. Men det betyder ikke at du
nødvendigvis skal blive 'en fartdjævel'.

Morse-A-B-C'en er et mønster af lyde
Den bedste begyndelse er at lytte. Den første fase er at genkende de enkelte bogstaver og tal
straks du hører dem. Dette er målet for første trin i indlæring af Morsekoden, opbygning af
fundamentet. Tænk på koden som lydmønstre. I det øjeblik du begynder at tænke på koden på
den måde har du virkelig gjort fremskridt.
Et skrevet bogstav er en kombination af linier der tilsammen udformer bogstavet. Børn lærer
ikke at genkende bogstavet ved at udpege de forskellige linier der former det, de lærer at
genkende bogstavet som et hele, med et enkelt blik. Det samme princip går igen ved indlæring
af koden: hvert bogstav og tal er et unikt mønster af lyde, en rytme, forskellig fra ethvert andet
bogstav eller tal. Hver kodetegn har dets egen unikke lydmønster.

Morsekoden er et lydmønster der skal høres med øret. Enhver metode for indlæring af koden
med øjnene (så som 'kodekort' og lignende) vil vise sig at blive et alvorligt handicap mod senere
fremskridt. Dette er fordi det får os til at 'oversætte', hvilket kræver bevidsthed. Hvis du har
gjort det ved at tænke at prik-streg står for 'A' har du tænkt i enkelte prikker og streger.
Derfor: glem at der er noget der hedder prikker og streger, og lær i stedet at tænke i
lydmønstre. Start med at træne dig selv: hver gang øret hører lydmønstret prikstreg tænker du
'A', og hvis du 'kopierer' skriver hånden 'A'. Gå direkte fra lydmønsteret til bogstavet, uden
nogen form for mellem-oversættelse. Det kan hjælpe hvis du fløjter eller brummer
lydmønstrene.

Forsinket opfattelse og øjeblikkelig genkendelse
Der er en tydelig forskel mellem at læse med øjnene og at 'læse' med ørerne. Medens det
skrevne bogstav skal genkendes øjeblikkeligt kan et Morse-tegn ikke genkendes inden du har
hørt hele lydmøsteret, ved slutningen af den korte tid det tager at sende det. Vi skal 'høre det
færdigt'.

To vigtige faktorer er her på spil:

• Tegnet skal høres med en hastighed der tvinger os til at høre det som et komplet
mønster, ikke som en streng af prikker og streger. Forsøg har vist at det kræver
hastigheder på mindst omkring 15 WPM (65 tegn pr. minut) og helst endnu hurtigere
(18 - 25 WPM, 90 - 125 tegn pr. minut)

• Afstanden mellem de enkelte tegn skal være lang nok til at lydmønsteret står klart og
tydeligt.

Det er derfor den såkaldte Farnsworth metode bruges: gør i begyndelsen afstanden mellem
tegnene temmelig lang og reducer dem gradvis til standardafstanden. Ved at kombinere disse to
metoder ved vi godt at tegnene består af prikker og streger, men vi tillader os ikke at begynde



4
at analysere og tælle dem.

Vi skal først lytte bevidst til hvert enkelt bogstav indtil vi i tankerne accepterer tegnet som et
komplet bogstav uden at vi behøver at tænke over det. Vi glemmer prikker og streger og lytter
bare til mønstrene, rytmen. Således 'ser' ørerne lidt længere end øjnene, de hører hvert
lydmønster separat fordi der er længere afstand mellem det foregående og det efterfølgende
lydmønster.

Disse afstande er meget vigtige idet de får lydmønsteret til at fremstå tydeligt. Bogstavets
mønster eller rytme skal høres som et hele og kan ikke genkendes inden hele mønsteret er hørt
som et komplet mønster. Vi skal 'høre det færdigt' inden vi kan identificere det. Når først vi har
fået mønsteret fæstnet i bevidstheden er det godt at lytte til både hurtigere og langsommere
hastigheder og bare høre bogstaverne komme rullende.

Lyt kun til Morsekode af den bedste kvalitet
I de tidlige stadier er det meget vigtigt at du kun lytter til den helt perfekte Morsekode. Ørerne
og hjernen skal blive familiær med rytmen i mønsteret. Dårligt sendt kode giver et
uregelmæssigt mønster som kan forvirre hjernen og nedsætte indlæringshastigheden. Du kan
ikke forvente at få en virkelig fremgang i hastighed hvis det er forkludret afsendelse du lytter
til. Lytning til dårlig sendt kode på radioen har nogle gange taget modet fra den der skal lære
fordi det distraherer hjernen at man skal tænke bevidst på detaljerne i stedet for helheden. At
lytte til dårligt sendt kode kan give nederlag til indlæringsprocessen. Senere, når først du
virkelig har fremgang i at lytte vil du nok også være i stand til at forstå det meste af dårligt
sendt Morsekode. Men i starten skal du undgå det.
Det er også derfor du bør lade være med selv at sende Morse indtil du har god føling med både
rytme og timing.

At få startet op
Der er flere måder at introducere 'eleven' til Morsekoden. En meget effektiv metode til at give
begynderen et indtryk af hvordan det er at modtage er følgende: Dikter et par sætninger for
ham, bogstav for bogstav med en hastighed på omkring 100 bogstaver i minuttet, og lade ham
skrive dem ned bogstav for bogstav, fx:
DU SKAL NU TIL AT LÆRE HVOR LET DET ER AT LÆRE MORSEKODEN.

Læreren kan derefter forsikre eleverne om at det vil gå lige så let efterhånden som de lærer
koden. 'Alt hvad vi gør er at skifte bogstavernes navne ud med lydmønstre, i stedet for 'Y'
kommer bogstavet til at lyde som 'streg-prik-streg-streg' osv.'
Nu er eleven klar til at lære de første få bogstavers lydmønstre.

En anden god måde, fordi næsten alle hurtigt kan skelne forskellen mellem nogle få ord sendt
med en hastighed på 20 WPM (100 tegn pr. minut), er at begynde det første møde med
ordgenkendelse: Send et simpelt ord eller hilsen, fx 'HEJ' og en afslutning som fx '73'. Send hver
af dem en halv snes gange indtil alle bliver familiære med lydene. Send dem derefter vilkårligt
og lad eleverne udtale ordene. Læg så et nyt ord ind imellem dem, fx 'FIN' og se om de
protesterer. Fortæl dem derefter hvad det er og send det nogle gange for dem. Det kan skærpe
deres appetit og vise dem at det ikke er så svært at finde en mening med lydmønstrene.

For de der er bange for at de ikke kan lære at genkende lydmønstre er der nogle der har
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foreslået at 'V' og 'B' kan sammenlignes lydmæssigt ved at sende dem skiftevis.

Hvilke tegn skal vi begynde med
Her er lærerne ikke enige. Nogle foreslår at starte med de simpleste tegn først (så som E I S H
5 og derefter E T, I M, S O osv.) og på den måde opbygge en følelse af fortrolighed. Andre
mener at denne måde kan forlede eleverne til at prøve at analysere de længere tegn. De foreslår
derfor at begynde med de længere tegn (så som Q 7 Z G, 0 9 8 J P, eller tallene 1 2 3....). Dette
har den fordel at få eleverne til at vente indtil hele tegnet er færdigt inden de identificerer det.
Måske en god måde vil være at starte med et par af de korte bogstaver og derefter gå til de
længere og på den måde bruge begge metoder. Uanset hvilken måde man vælger skal hvert
bogstav 'stå på egne ben' og ikke forlede til sammenligning med andre tegn for at lære at
identificere det.

En vigtig ting er naturligvis at høre tegnene med hastigheder høje nok til at du hører et komplet
mønster, og fortrinsvis i begyndelsen blande tegn som har et helt forskelligt lydmønster, så du
ikke fristes til at sammenligne dem.

Indlæringsmetoder
Der er mindst to måder at starte på: a) kun lytning i begyndelsen, og b) lyt og skriv ned. For
selvstudie-eleverne var der en erfaren lærer der skrev: "Begynderen bør lytte til lydene indtil
han bliver bevidst om dem. Han bør ikke skrive noget ned de første par uger, men i stedet
koncentrere sig om at genkende lydene. Selvom han kan skrive ned er det ikke let så længe han
forsøger at gøre noget han endnu ikke har lært, nemlig at genkende tegnene.

Som en begynder hører han tegnet, overvejer kort hvilket tegn det var, med det resultat at hvis
han så skriver det ned, kan han risikere at miste det næste tegn. Vent derfor med at lære at
skrive det ned indtil du kan genkende bogstaverne som bogstaver. Dermed forsvinder
forvirringen. At lære at læse koden er at genkende lydene øjeblikkeligt, dvs. tegnene." Dette er
et godt råd hvis du selv skal lære det.

Formentlig vil de fleste lærere foretrække den anden metode til indlæring i en klasse. Det kunne
fx foregå på denne måde:

A. Læreren siger: 'Dette er et F' og sender så et F. Derefter siger han: 'Her kommer det igen,
skriv det ned hver gang du hører det'. Han gentager det flere gange med nogle sekunders
mellemrum, inden han kommer med det næste bogstav, der bør have en helt anden rytme eller
mønster, fx 'G', som han så introducerer på samme måde. Derefter sender han disse tegn i
tilfældig orden indtil eleverne modtager dem korrekt i 95% af tilfældene. Dernæst introducerer
han det tredje bogstav, fulgt af de allerede lærte bogstaver i tilfældig orden. Således fortsætter
læreren med 6-7 bogstaver i løbet af timen. Bemærk at de enkelte elever skal skrive
bogstaverne ned på den måde de plejer at skrive, uanset om det er med blokbogstaver eller små
bogstaver.

B. Læreren sender en prik og siger: Dette er en prik, bogstavet 'E'. Her kommer det igen. Skriv
det ned hver gang du hører det. Glem at det er en prik: det er bogstavet 'E'. Derefter sender han
'E' et antal gange indtil eleverne næsten automatisk skriver det ned. Derefter: Nu får I bogstavet
'I' at høre, lyt. Herefter sender han 'I' og siger 'Det var et I'. Her kommer det igen. Skriv det ned
hver gang du hører det. Således fortsætter læreren timen igennem. Efter at hvert nyt bogstav er
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blevet indøvet kommer der en øvelse med de indlærte bogstaver i tilfældig orden. Til slut, fordi
han den første time har lært eleverne nogle bogstaver der kan stave til nogle små ord, sender
han et ord med instruktionen 'Nu kommer der et ord. Skriv bogstaverne ned som I gjorde før'.
Han venter nogle øjeblikke indtil klassen har skrevet det ned og siger 'Nu har I kopieret et ord'.
Således fortsætter den første klassetime på 30-45 minutter. De følgende timer følger dette
mønster indtil hele alfabetet er indarbejdet.

De fleste lydoptagelser til selvstudie introducerer hvert bogstav noget i denne retning: Når du
hører 'didah' så sig 'A' til dig selv hver gang du hører det, straks du har hørt det. Gør på samme
måde for hvert nyt bogstav der bliver introduceret. Derefter begynder de eksempelvis med det
første tegn 'F', sender dididahdit og siger 'F', dididahdit 'F', og kommer så med en serie F'er,
hvor eleven skal sige 'F' efter hvert, inden der startes med det næste bogstav.

Hvad enten indlæringen sker med en lærer eller som selvstudie er gentagelser yderst vigtigt. En
lærer kan normalt, ud fra elevernes opførsel, hurtigt bedømme hvor mange gentagelser der
behøves, medens det for selvstudie-eleven nok er en fordel med mange gentagelser af de enkelte
bogstaver inden der fortsættes. Men det skal dog ikke overdrives. Nogle lærere gentager
bogstaverne 10-20 gange inden der fortsættes. Da dette er hele grundlaget for at lære telegrafi er
det vigtigt at det bliver gjort godt. Gentagelser med fuld opmærksomhed opbygger
ekspertevnen, knytter forbindelsen mellem stimulansen og svaret så stærkt at svaret
automatisk følger stimulansen.

Her i begyndelsen kan et lille 'spil' hjælpe: Det samme tegn sendes 5-6 gange efter hindanden,
men ind imellem sendes et andet tegn. Eleverne, der ikke skriver ned men kun lytter, skal så
række hånden op når det andet tegn sendes. Nogle minutter med dette kan live op og give
variation. I stedet for enkelte tegn kan små ord sendes.

Indlæring på en én til én basis med én elev og en god lærer, der kan skræddersy indlæringen til
eleven, kan give et godt indtryk af tegnenes lyde og rytmer, og kan koncentrere på eventuelle
svagheder. Læreren kan så også roligt introducere brugen af Morsenøglen tidligere end ellers.
'Tegn-ekko' metoden kan forstærke indlæringen:

1. Læreren siger: 'Lyt, nu sender jeg tegnet...', han sender det og siger dets navn samtidigt med
at han sender det. 'Lyt, nu sender jeg det igen og igen, og sig så dets navn hver gang jeg har
sendt tegnet'.

2. Dernæst, 'Lyt nu og skriv bogstavet ned straks jeg har sendt det'

3. Til sidst, 'Tag nu din nøgle og sendt det tilbage til mig hver gang jeg har sendt det, og sig dets
navn når du sender det'.
Det er vigtigt at tegnet i trin 1 og 2 gentages tit nok, således at eleven har en klar føling med
tegnet når han kommer til trin 3, og læreren skal insistere på korrekt afsendelse.
For de der lærer via selvstudie er der mange gode bånd, kurser
og computer programmer. Fx kan programmer der viser tegnet på skærmen, et øjeblik efter at
tegnet er hørt, opmuntre eleven til mentalt at 'se' tegnet straks det er hørt.

Hvis nogle elever synes at et par tegn lyder ens, så send dem skiftevis flere gange, så forskellen
bliver tydelig.
Typisk kan alfabetet og talrækken dækkes i en serie på højst 5 'timer'. Alt skal gøres for at
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gøre indlæringen interessant og morsom, og for at undgå en følelse af kedsomhed og
unødvendig anspændthed. Én lærer fortæller at han skriver ord på tavlen og lader eleverne
'brumme' tegnenes Morsekode. Det er som at dirigere et kor, hvor alle har det godt med at øve
koden.

Hvis man vil 'kopiere' meget, skrive det modtagne ned, er det en god idé at modtage på
skrivemaskine eller med et tekstbehandlingsprogram på en pc. Fordelen er her at det knytter
koden, hjernen og tastaturet bedre sammen end hjernen og en blyant. Når dette indlæringstrin
er overstået er fundamentet lagt: hurtig genkendelse af tegnenes lydmønstre. Samtidigt er en
hastighed på omkring 25 - 30 tegn pr. minut opnået. Eleven har nu alle brikkerne samlet til at
kunne øve med almindelige ord og sætninger, og derved opbygge hastighed og fortrolighed med
modtagelse. Man kan så begynde at reducere mellemrummene mellem ordene, hvilket
yderligere vil øge antal tegn pr. minut.

Det er hele tiden vigtigt at stimulere en følelse af succes for eleven. Dette gør indlæringen
meget lettere og hurtigere. Lad dem smage successen. Glem fejlene: ros fremskridtene. Målet er
øjeblikkelig genkendelse af hvert enkelt tegn. Dette er hvad det næste trin drejer sig om. Hvis
der stadig er tegn du ikke genkender hurtigt nok, så gå tilbage og øv lytningen til dem indtil de
sidder fast. Dette vil spare dig tid senere.

Nogle oplæg til at lære tegnene er følgende: 50ETAR - SLUQJ - HONCV - IBYP - WKZM -
DXFG. FGHMJRU - BDKNTVY - CEILOS - APQXZW. ETAIMN - SODRCU -
KPHGWL - QHFY - ZVXJ. EISH - TMO - ANWG - DUVJB - RKLF - PXZCYQ.
FKBQTCZHWXMDYUPAJOERSGNLVI. ETIMSOH - AWUJVF - CGKQFZ -
RYLBXDN. AEIOU - vokaler først, derefter nogle af de mere almindelige konsonanter, så som
TNRSDLH osv. således at mange ord kan øves næsten straks de første konsonanter er lært.

Læreren bør ved hvert nyt trin forklare nøjagtigt hvad der skal gøres, og hvorfor, således at
eleven ved hvad der forventes af ham.
Tilbage i 1895 spurgte en psykolog nogle dygtige telegrafister om hvad en elevs
opmærksomhed var rettet mod, efterhånden som der blev opnået fremskridt. Deres svar var
følgende:

1. I begyndelsen jager det med at lære tegnene
2. dernæst lærer du ordene
3. senere, som en nogenlunde god operatør, kan du tage flere ord eller korte sætninger som en
'mundfuld'
4. endelig, som en virkelig ekspert, har du indbygget så meget automatik at du praktisk talt
ikke er bevidst om detaljerne i koden, men koncentrerer dig om en følelse af meddelelsen, eller
nedskriver den medens din hjerne tænker på andre ting.
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Kapitel 4. Byg første trin på et solidt fundament

Opnå fordelen ved koden med 15 WPM

Når du har nået en jævn hastighed på omkring 15 WPM, 75 tegn pr. minut, har du et brugbart
og komfortabelt kommunikationsværktøj. Dette vil kræve træning i det du allerede kender, og
for at nå målet skal du drive dig selv frem i små spurt til hastigheder hvor du ikke straks får fat
i det hele. Sådanne spring i hastigheden bør ikke være længere end omkring ét minut ad gangen,
og du vil blive overrasket over hvor effektivt det hjælper dig med at øge modtagehastigheden.

Øjeblikkelig genkendelse
Den første mulighed for at øge din modtagehastighed er at forkorte den tid det tager at
genkende hvert enkelt tegn, straks du har hørt det. Jo kortere tid det tager, jo hurtigere er du i
stand til at modtage. Sigt efter øjeblikkelig genkendelse:
Hvis du ikke straks genkender lyden af ethvert tegn har du endnu ikke helt lært det. (Disse få
tegn er du nødt til at træne indtil du kender dem øjeblikkeligt).
Målet med træning og øvelse er fra nu af at øge den hastighed du bruger til at genkende tegn, og
derefter ord, indtil du både kan 'læse' dem uden at skrive dem ned, og skrive dem ned mere  og
mere automatisk.

Foregribelse
Ved almindelig lytning til en samtale eller læsning i en bog er mange af os vant til at forvente
eller gætte på hvad det næste ord eller sætning bliver. De fleste af os taber ikke tråden fordi vi
læser noget andet end det vi forventede: Det vi læste eller hørte erstatter simpelthen det vi
forventede.
I modsætning til det, selv ved høje hastigheder, er Morsekoden så langsom i forhold til vore
tanker, at forventningen for nogle af os kan skabe en alvorlig mental blokering, som bevirker at
vi fuldstændig mister de Morsetegn der faktisk kommer. Med andre ord: du tror du ved hvad
det næste der kommer er, men der kommer noget andet end det du forventede, og så risikerer
du let at miste de næste tegn eller ord. Risikoen for dette er størst når vi er igang med
indlæringsfasen med meget langsom hastighed.

Hvis du bliver bevidst om at denne vane kolliderer med din modtagelse under indlæringen, eller
senere brug, skal du straks tage skridt til at modvirke sådanne gæt. Dette er vigtigst i de tidlige
trin under indarbejdelse af modtage-vanerne. Det kræver disciplin at koncentrere sig om at
lytte nøjagtigt til det der kommer. Vi kan godt have en tendens til at gøre os nogle tanker om
hvad det er vi hører eller læser. Dette er naturligt og helt i orden så længe det ikke kolliderer
med selve modtagelsen. En tendens til at foregribe hvad der kommer fortæller dog én god ting:
vi har endnu ikke nået vores grænse og kan lære at læse koden hurtigere endnu, hvis vi griber
det rigtigt an. Det kommer vi tilbage til senere.

Hvilken slags øvelsesmateriale skal vi bruge
Det meste træningsmateriale bør være i klar tekst, dansk eller evt. engelsk, og så interessant
som muligt. Sørg for at variere materialet i hver træningsperiode så du undgår at det bliver for
monotomt. Vælg det materiale du agter at arbejde med efterhånden som du bruger koden. For at
modvirke gætværk om de næste tegn der kommer, kan du i de tidlige indlæringsfaser ind
imellem med fordel bruge materiale der er på et sprog du ikke kender så godt. Tre til fem
minutter per 'indlæringstime' med det vil være fint, medmindre du agter at arbejde med
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modtagelse af fx 5-tegns koder, altså 'ord' på fx 5 vilkårlige tegn. Dette må dog ikke overdrives
så det bliver kedeligt.

Internationale amatør kaldesignaler, Q-koder og almindelige forkortelse giver god øvelse både
fordi de er 'tilfældige' men samtidigt realistiske og brugbare. 'Omvendt dansk' er godt fordi det
overholder den normale hyppighed for de enkelte tegn selv om det sendes baglæns. Fx: 'min
antenne er 10 meter oppe' bliver til 'eppo retem 01 re ennetna nim'. Du kan næppe gætte dig til
sådanne ord. Ligeledes kan de 100 mest almindelige engelske ord give god træning, se kapitel 1.
Ikke alene bliver du familiær med disse ord, men de giver dig også en følelse af at være hjemme
i koden efterhånden som du gør fremskridt. Arbejd med dem samtidigt med andet
øvelsesmateriale indtil du genkender disse ord som ord - lydmønstre med en betydning.
Samtidigt med disse almindelige ord så øv med nogle små almindelige sætninger opbygget af
korte ord. Og selvfølgelig kan du med fordel bruge tilsvarende korte ord på dansk.

Den bedste måde at få sådanne almindelige ord indpræget som lydmønstre er at gentage hvert
enkelt ord et antal gange inden du går videre til næste ord.
Hvis du har mulighed for på en pc at generere en lydfil med sådanne korte ord i Morse, eller et
bånd, så gentag hvert ord 3-5 gange, og med så stor afstand at du kan nå at sige de enkelte ord
straks du hører dem. Lyt derefter til filen eller båndet igen og igen idet du for dig selv siger de
enkelte ord straks du har hørt dem. Øv denne lytning indtil ordene kommer let og naturligt,
som om du lyttede og talte.

Andre veje
Flere andre øvelser kan hjælpe dig med at opnå fortroligheden med Morsekoden.
Én af disse er at læse vejskilte og reklamer når du kører eller går en tur: fløjt dem højt eller i
tankerne for dig selv. Hvis du har venner der også er ved at lære koden, så prøv at fløjte koden
mellem jer når i snakker. Der er mange andre muligheder - find dem selv og gør det sjovt.

En anden mulighed er at instruktøren sender et ord, fx 'den'. Eleven hører de enkelte bogstaver
uden at skrive noget ned og når et længere mellemrum kommer er han klar over at ordet er
færdigt. Derefter sender han straks ordet tilbage til instruktøren. Begynd med 2-bogstavs ord,
senere med 4 eller flere bogstaver. Denne øvelse er god til at øge hastigheden.

Hvilken slags øvelser - og hvor længe?
Hold øvelsestiderne korte og hold derefter pause hvor du laver noget andet. Eksempelvis:
øvelse i 10 minutter fulgt af 5 minutters pause. Tre eller fire sådanne perioder i øvelsestimen er
tilstrækkelig under de tidlige indlæringstrin. De kan senere forlænges gradvist, men undgå
udmattelse og træthed. Husk at udmattelse og kedsomhed modvirker hurtig fremgang.

Lærernes meninger er delte, om det er mere vigtigt at holde modtageøvelser uden at skrive ned,
'kopiere', eller om det er bedre at skrive ned. Den bedste fremgangsmåde er formentligt at gøre
lidt af hvert. Nogle instruktører insisterer på at eleven ikke må skrive noget ned i den første tid
efter at de enkelte tegn er lært. De foretrækker at eleven blot lytter. Idéen er her at opbygge
styrke i genkendelse af lydmønstrene uden at blive distraheret af nedskrivning.

Med hensyn til øvelser i afsendelse er det bedst at vente indtil eleven ved hvordan 'god kode'
lyder. Lydmønstrene skal være så godt fæstnet i hjernen at eleven kan efterligne dem uden at
blive kritiseret eller afskrækket af sine egne dårligt formede tegn eller manglende mellemrum.
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Det synes at være bedst at vente med at bruge nøglen indtil eleven er oppe på en
modtagehastighed på omkring 10 WPM (50 tegn pr. minut). Husk altid at sigte efter en smuk
og perfekt afsendelse, hvor rytmen producerer nøjagtig formede tegn og mellemrum. Sigt efter
det og vær ikke tilfreds med andet.

En god form for tidlig afsendelsesøvelser er at lytte til et tegn, afsende det, og derefter høre det
næste tegn og afsende det osv. En anden god måde er at at eleven og læreren samtidigt sender
de samme ord eller sætninger, og sigter efter at lydmønstrene harmonerer.

Kopiering, nedskrivning, har den fordel at man får bekræftet nøjagtigheden af genkendelsen af
de enkelte tegn, og samtidigt finder ud af hvor svaghederne ligger. Under de tidlige
indlæringstrin er brugen af vilkårlige tegn i 5-tegnsgrupper det bedste, fordi man derved undgår
at gætte på hvad det næste tegn bliver.
Lytteøvelser uden nedskrivning er af stor vigtighed. For at opnå dygtighed bør dette gøres med
den højeste hastighed du kan modtage, og med hyppige korte aflytninger til stadig højere
hastighed. Dette hjælper hjernen med at blive vant til hurtig genkendelse.

Hvor hurtigt man kan modtage koden påvirkes også af 'forståeligheden' af det man modtager.
Med næsten enhver færdighed vil tilfældige tegn være det langsomste, og derefter ord uden
sammenhæng. Den højeste modtagehastighed og genkendelse opnås med sammenhængende og
forståelig tekst.

En anden ting man skal være opmærksom på ved lytning til radio i stedet for bånd eller pc er
følgende: Hvis man skal 'anstrenge sig' for at læse tegnene, fx fordi de er svage, der er statisk
støj eller støj fra andre stationer, betyder det at bevidstheden sættes igang for at 'regne
signalerne ud'. Når du skal anstrenge dig for at 'få' tegnene på grund af støj, forstyrrelse eller
dårlig afsendelse, går din rutinemæssige modtagelse i stå og kan ende med at du må opgive
modtagelsen.

Kendskab til emnet der bliver modtaget gør indlæringen lettere og hurtigere. Ord der er uvante
for lytteren bliver lettere modtaget eller nedskrevet forkert. Fremskridt er omkring 50%
hurtigere når man modtager sammenhængende og forståelig tekst i stedet for enkeltstående
ikke-relaterede ord.

Man kan 'gå i stå' på en bestemt hastighed. Dette kan være en midlertidig hændelse som man
kommer over med lidt mere øvelse, eller det kan være noget der stædigt holder én tilbage.
Forskellige faktorer kan bevirker dette. Nogle mener at dette er en tilstand hvor den bevidste
del af hjernen kæmper med oversættelsen af prikker og streger medens den ubevidste del af
hjernen samtidigt mener at modtagelsen går godt.

Med hastigheder på 7 til 10 WPM (35 - 50 tegn pr. minut) kan det ske fordi man først
'oversætter' tegnets prikker og streger til et 'mentalt billede' og dernæst oversætter billedet til
tegnet. Dette er en totrins operation der tager længere tid end éttrins operationen, øjeblikkelig
genkendelse af lydmønsteret, gør. En sådan situation bliver ofte resultatet af at bruge én af de
gamle indlæringsmetoder. Og når de enkelte tegn bliver sendt for langsomt har eleven en
tendens til at tælle prikker og streger, og analysere dem på den måde. Dette er spild af tid.
Optælling og analyse bevirker at hjernen skal være aktiv hvilket bevirker træthed og
langsommere modtagelse.
Når du bliver familiær med tegnenes lydmønstre undgår du 'at gå i stå'.
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Bestå eksamineringen
Vores primære interesse her er at hjælpe dig med at lære og bruge Morse-koden så du kan nyde
denne herlige kommikationsmåde. At bestå eksamen er af sekundær interesse, skønt
nødvendigt for at opny fuld licens. Mange elever der har startet ud med de anbefalede 20
WPM (100 tegn pr. minut) fandt ud af at de var i stand til at opnå 13 WPM (65 tegn pr.
minut) indenfor en uge eller to med intens vejledt øvelse.
Det er vigtigt at vide hvad man kan vente til eksamen: formatet, typen af spørgsmål osv,
således at du kan øve dig og ikke blive overrasket. Sådan materiale kan du finde forskellige
steder, og vil ikke blive behandlet her.
Husk at de der fejler udelukkende er dem der ikke prøver igen og igen indtil de består. Mange
amatører har prøvet to, tre eller flere gange inden de har bestået. Giv ikke op!
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Kapitel 5. Dygtighed kræver træning

Når du er nået op omkring 15 WPM, 75 tegn pr. minut, har du fået et brugbart
kommunikationsværktøj. Du er nu blevet en operatør.

Det er imidlertid lidt langsomt, men nu vil du begynde at føle en tilfredsstillelse og kan se at
når du er istand til at køre med en noget højere hastighed vil det virkeligt øge dine
kommunikationsevner. Hvordan opnår vi det? Yderligere gentagelser vil ikke gøre det. Vi
behøver en målrettet øvelse og træning, som skal gøres på den rigtige måde. Det er hvad vi skal
diskutere nu.

Hvor langt ønsker du at gå?
For at diskutere sagen kan vi dele fremgangen op i fire trin, som vi vil kalde følgende:

• en 'god operatør' op til omkring 25 WPM, 125 tegn pr. minut
• en 'kyndig operatør' op omkring 35 - 40 WPM, 175 - 200 tegn pr. minut
• en 'ekspert' op til omkring 60 WPM, 300 tegn pr. minut, og
• over 60 WPM 'en super-ekspert'.

Hvert trin vil bringe dig en øget personlig fornøjelse i det du har opnået, indtil du kommer til
det punkt hvor du føler dig fuldt tilfreds og ikke ønsker at gå videre.

Du bestemmer selv hvornår du er nået til dette punkt. Fremskridt sker ved 'at skifte gear' som
at gå fra 'lavt gear hvor vi genkender de enkelte tegn, til andet gear hvor vi genkender små ord
og nogle almindelige stavelser som lydenheder, tredje gear hvor vi har en øget frihed fra bevidst
stavning og følelse af øget glæde ved at man hører og sender ord som ord, og endelig højeste
gear, hvor vi næppe er bevidst om stavning undtagen i forbindelse med sjældne ord eller navne,
og næppe er bevidst om hvilke ord vi bruger men istedet 'tænker i idéer'.

At opnå højere hastigheder vil vise sig at være lettere end du måske tror. Det drejer sig mest
om at tage en beslutning, den rigtige fremgangsmåde og træning, og bygge videre på det du
allerede kender. Din fremgang kommer mest an på hvordan du griber det an, og vil være cirka
proportionalt med kvadratet på den tid du lægger i sagen. Så, hvor langt vil du gå? Husk, det er
ikke hastigheden men nøjagtigheden der tæller. Vi ønsker at kommunikere. Tid tabes ved
fejltagelser, hvad enten det er under afsendelse eller modtagelse. Så tag ét trin ad gangen, og når
du er tilfreds så stop. Når vi læser en bog går det hurtigere jo større 'bidder' vi kan læse og
forstå. Det er det samme med telegrafi: Hvor meget kan vi tage og øjeblikkeligt opfatte som 'en
enhed'? Hvor store er enhederne? Dette bestemmer hvor hurtigt vi kan modtage Morsekoden.
Det er 'sammenhængen' af grupper der giver mening, og giver hurtig opfattelse. Hvis det ikke
giver mening er der en tendens til at det kan sløve os ned.

Ordgenkendelse er hvad der gør en dygtig operatør. Det virkelige 'alfabet' for en ekspert
telegrafist består stort set af ord. Det er hans 'sprog', og oversættelse er lige så let for ham som
at tale og lytte. Det kan ikke gentages for tit at: En øvet operatør hører ikke prikker og streger,
men kun bogstaver, ord og sætninger. SLAP AF og NYD DET. Vi skal huske på at hvis enhver
anden kan gøre det kan vi formentligt også. Hvordan? Den professionelle i Morsekoden er
komplet afslappet: han ved han kan læse og kopiere det, selv samtidigt med at han laver noget
andet. Han hører det som udtalte ord og kan endda ofte huske det godt nok til at nedskrive det
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senere, hvis der er behov for det. Han bliver ikke anspændt. Han er en god model, uanset
hvilken hastighed han har nået. Hvis du kender én, så efterlign ham og vær afslappet og nyd
udfordringen efterhånden som det skrider frem. Hvis du ikke kender en ekspert, så prøv at
lægge mærke til fx en øvet violinist, pianist eller tennisspiller. Se hvor let han klarer det.

Nyd erfaringen ved indlæring. Gør hver træningsperiode morsom. De der går ind i
indlæringsprocessen uden at bekymre sig eller forhaste sig, men har en holdning til at nyde det,
har den hurtigste fremgang. Så lad være med at presse dig selv for hårdt, det kan stoppe
fremgangen. Vær tilfreds med at gå frem ét trin ad gangen. Det er nødvendigt at undgå ubevidst
modstand, og tillade vores underbevidsthed at fungere uden forstyrrelser. Jo mere vi tillader os
at se væk fra bekymringer, og jo mere fornøjelse, des bedre vil det gå.

En amatør der er doktor har skrevet: 'Kommunikation i Morse er speciel. Med lytning via mine
hovedtelefoner, og ofte med mine øjne lukket, føler jeg at jeg kommunikerer uden at tale eller
høre stemmer. Efter en lang dag hvor jeg har talt og lyttet er det behageligt. Meddelelserne
synes at komme som en hvisken eller måske endda som noget jeg husker, nærmere end noget
jeg hører. Jeg formulerer ikke længere hvad jeg ønsker at sige, og derefter oversætter det til den
kode mine fingre skal sende. Det føles ikke som om det kommer fra det normale talecenter i
hjernen. Tankerne kommer bare - afslappet kommunikation.'

Gør hver øvelsesperiode til et fremskridt
I øvelsen for højere hastighed er fremgangen op til dig. Imidlertid er principperne der er
beskrevet her brugbare for læreren og eleven på ethvert niveau fra begynder til højeste. Forsøg
at planlægge dine øvelsesperioder således at du kan se eller føle at du har opnået noget i hver
enkelt 'time'. Indtag en positiv holdning. Se hvor langt du er kommet. Efterlign den gode lærer,
der viser hans elever hvordan bogstaver passer sammen når de udgør ord, og hvordan
sammenhængen kan hjælpe med at udfylde eventuelle mangler, hvordan man lærer af
fejltagelser, hvad der kræver mere øvelse, og hvordan man lærer at gøre det bedre næste gang.

Giv dig selv opmuntring så du fortsætter, og ikke giver op. Vid at det kan lykkes for dig. Det
hjælper også at give dig selv en lille belønning efter hver øvelsestime. I udvikling af hastighed er
det nødvendigt at presse på, men undgå at presse for hårdt eller for længe - nøjes med et minut
eller to. Det er bedst at starte øvelsesperioden med en højere hastighed end du har det godt
med. Pres dig selv til at opfatte lydmønstrene hurtigere når dit energiniveau er højt, og sæt
derefter hastigheden ned til et mere behageligt niveau. På den måde vil du være i stand til at se
at det går fremad.

Indlæringen stopper ikke når øvelsesperioden ender - det fortsætter en stund, da hjernen
fortsætter med at fordøje det, forudsat du slapper af eller laver noget helt andet. Indlæg pauser
mellem øvelsestimerne så du på den måde maximerer indlæringen.

Flere slags øvelser
• Lytteøvelser
• Kopieringsøveler
• Sendeøvelser
• 'Mental' øvelse

Lad os betragte hver enkelt:
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Lytteøvelser Lyt, lyt og lyt igen til velsendt Morsekode. Brug enhver mulighed til at lytte,
også udenfor de planlagte øvelsestimer. Lyt til radio, bånd og computer-genereret materiale.
Gør det når du ikke har andet at gøre der kræver koncentreret mentalt aktivitet: prøv det fx når
du spiser eller kører. Lyt og nyd det. Der er flere slags lytning. Først, lytning til enhver
hastighed hvor du kan forstå alt eller næsten alt hvad der bliver sendt. Dernæst, lytning til
hastigheder hvor du kan 'læse' måske 75%. Endeligt er der lytning til afsendelse der er så
hurtigt at du kun kan opfange nogle bogstaver eller ord hist og her.

Hver af disse lytteøvelser er værdifulde. Vort formål med lytning til 'lette' hastigheder er
tofoldigt. Vi ønsker at føle behag ved koden, ligesom når vi læser eller taler normalt. For at føle
behag ved koden er det nødvendigt at vi føler os familiære med hvordan almindelige ord og
udtryk lyder. At gennemføre en QSO er én måde, og det giver god motivering. Det er også
nødvendigt at føle behag ved forskellige hastigheder, fra langsomt til så hurtigt vi kan klare det.
Lytning til sådanne forskellige hastigheder giver familiaritet.

Når vi lader hjernen falde til ro og bare lytter til meget hurtigt kode, vil bogstaver og ord snart
begynde at fæstne sig. Det stimulerer hjernen. Lær at se dem på din 'mentale tavle' (der er en
grænse for hvor hurtigt vi kan stave ord). Giv dig selv tilladelse til ikke bevidst at genkende
hvert bogstav. Jo mindre vi prøver at opfatte de enkelte tegn, jo bedre og hurtigere bliver vi.
Det vil sige: Lad underbevidstheden automatisk operere uden at stresse den bevidste kontrol.

Lyt ved enhver mulighed til god afsendelse, selvom det er lidt for hurtigt til at du kan opfatte
alt. Lyt når du laver andre ting der ikke kræver mental bevidsthed. Lad dine ører blive fyldt
med god kode, men sørg for at være afslappet. Hjernen slapper af når den bliver bedt om at
arbejde ved en lavere hastighed end den er vant til, men har en tendens til stress når den kører
på et niveau den ikke tror den kan klare. Essensen af kodeindlæringen, ligesom sprog, er
familiaritet. Dvs. indlæring op til et punkt hvor det er automatisk, uden at tænke på hvordan vi
gør det: prikker og streger, eller endda hele ord. Den højeste færdighed kommer når vi gennem
høringen kun er bevidste om idéerne der bliver udtrykt, ligesom hvis vi taler. Dette er
kommunikation på højeste niveau.

Ordgenkendelse Er forventning og forsinket opfattelse relateret? Vi har tidligere bemærket at
vi ikke må forsøge at identificere et tegn, specielt et langt tegn, inden hele tegnet er blevet
modtaget.
Her gælder tilsvarende for ordgenkendelse. Forsøg ikke at gætte hele ordet, specielt hvis det er
et langt eller sammensat ord, inden hele ordet er modtaget.

Kopieringsøvelse Kopiering, dvs. nedskrivning af det modtagne, ved lette hastigheder er af
nogen, men ikke stor, værdi for øgelse af hastigheden. For at opnå fremskridt må vi gøre en
kraftanstrengelse indenfor et minut eller to, med en hastighed hvor vi måske kun modtager 50-
75% af det sendte, og hvor det bare er for hurtigt for os, hastigheder hvor vi skriver det ned vi
får fat i og ignorerer resten.
Hvis du ikke genkender et lydmønster øjeblikkeligt så spring det over, lav et lille
mellemrum og fortsæt.
Stop aldrig op for at prøve at genkende ordet, for hvis du gør det mister du det der følger
bagefter. Bliv ikke frustreret. Fortsæt med kopiering af det du straks genkender og ignorer
resten. Husk at her øver vi kun, så det at vi mister nogle ting betyder ikke noget. Vi er stadig i
indlæringsfasen. Efterhånden bliver hullerne fyldt ud, og vi modtager alt uden anstrengelse.
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Selv om vi forsøger at lave en god kopiering betyder det ikke det store om vi mister et bogstav
her og der. Hvis vi er interesseret kan hullerne ofte fyldes ud bagefter ud fra sammenhængen.
Efter at have opnået en rimelig hastighed kan det hjælpe at kopiere længe nok til at du bliver
træt, men alligevel fortsætte kopieringen. Efterhånden som det bevidste giver op og stopper
gætning tager underbevidstheden mere og mere over. Derefter forsvinder den mentale
anstrengelse, og du kan kopiere side efter side, ofte helt uden at være opmærksom på de
enkelte modtagne sætninger.

Lige en bemærkning til læreren: Nogle gange kan det være bedst at lade eleven tro at
hastigheden er langsommere end den faktisk er. På den måde kan eleven bare fortsætte og
kopiere alligevel.

Øvelser med vilkårlige tegn med hastigheder over 15 - 20 WPM (75 - 100 tegn pr. minut) har
ikke den store værdi, medmindre du planlægger at kopiere en masse 'krypterede meddelelser',
fx 5-bogstavsgrupper. Det har en tendens til at modvirke udviklingen af den vigtige følelse af
ordgenkendelse, noget vi skal udvikle for normal brug af kommunikation via Morsekoden.
Øvelser med ord stavet bagfra er en god erstating for vilkårlige grupper. Det fjerner
forventninger, men giver alligevel en normal fordeling af de enkelte bogstaver og føling af at
man behandler 'rigtige' ord i stedet for kodegrupper. Kopiering af fremmede sprog kan ligeledes
bruges med fordel, forudsat der ikke er for mange specielle tegn (fx som æ, ø og å i det danske
sprog).

Afsendelsesøvelse Brug en Morsenøgle til at øve med. 'Det er bedre at kunne sende god kode
end at kunne modtage'.
De fleste CW operatøreer får et bedre indtryk af kodens kvalitet end af hastigheden.
Læsbarhed er det højeste krav. Det er afsenderen der med hans nøgle kontrollerer dette. Hvis
ikke det sendte er forståeligt, hvad er så formålet med at sende det. De fleste betragter
afsendelse som lettere end modtagelse. Dette er ikke overraskende, da vi allerede ved hvad vi
skal sende inden vi sender det. Men det forudsætter at man har udviklet gode afsendelsesvaner.
Der er ingen undskyldning for at sende dårligt CW. Når man forhaster sig er der en tendens til
at man laver for korte mellemrum mellem tegnene i almindelige ord og mellem ord, hvilket gør
det meget vanskeligt at læse. Og endnu sværere hvis der er statisk støj eller andre forstyrrelser.
Hvis du tror du kan sende hurtigere end du kan modtage er det meget tit svært for modparten
at læse.

Husk at hvad vi gør hele tiden er øvelse, uanset om vi er ved at lære eller bruger koden. Det er
nødvendigt at holde øje med kvaliteten af vores afsendelse af koden så vi ikke får indarbejdet
dårlige vaner. Dårligt CW skyldes i de fleste tilfælde at operatøren ikke har indarbejdet god
timing.

Mental øvelse At tænke og overveje mellem øvelsesperioderne er én af de mest værdifulde
midler for indlæring. Både at tænke på den færdighed du er ved at udvikle og tænke på
færdigheden selv. Én måde at tænke koden for dig selv er når du ser et gadeskilt, nummerplade
eller andet skriftligt. Det er endnu mere effektivt at fløjte tegnene eller sige dem højt med
hurtige dit-dahs. En anden god form for mental øvelse er at 'betragte' dig selv når du bruger
koden.

Øvelse 'i æteren': Når du har fået din licens så vent ikke med at gå i luften. Gå straks igang med
at lytte 'til det virkelige liv' og indarbejd QSO-øvelser. Hvis der går koks i det, så husk at
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næsten alles første få kontakter er mere eller mindre fejlagtige. Accepter det og gør det så godt
du kan.

Hvis du mister noget så tag det roligt, bed om gentagelse hvis det er vigtigt. Hvis du ikke
forstår nogle forkortelser eller ord - der kan være fejlstavede - så klar det så godt du kan. Le af
dine bommerter. Føl dig hjemme, det er jo ikke et arbejde du kan miste.
En god øvelse er at forsøge at trække svage stationer ud af forstyrrelser og statisk støj. Her kan
et godt filter, fx audio CW filter, hjælpe. Har du et filter så øv dig i at bruge det. Statisk støj (fx
fra tordenvejr) kan fjerne nogle stumper af teksten. Et filter kan sommetider hjælpe, men nogle
mener at ved at sætte hastigheden op mellem 100 - 125 tegn pr. minut kan tegnene sommetider
klemmes ind mellem støjen, så mindre bliver tabt. Det kan spore til fremgang i hastigheden.
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Kapitel 6. Hvor hurtigt? Forkert spørgsmål: Hvor godt!

Spørgsmålet 'Hvor hurtigt?' er ikke det korrekte spørgsmål. Det spørgsmål man kan
stille er 'Hvor godt?' eller måske 'Hvor effektivt?'.

Telegrafkoden er et kommunikationsmiddel og kommunikation vil sige at overføre idéer fra én
person til en anden i form af ord og sætninger. Hvis en person taler for langsomt er der en
tendens til at opmærksomheden og forståeligheden bliver sværere. Hvis det går for hurtigt kan
der være ting der mistes eller bliver misforstået. Selve hastigheden er sædvanligvis ikke et mål,
undtagen måske i et nødstilfælde, såsom 'Hjælp!', og selv da kan det skade kommunikationen.
Det normale mål er sammenhæng og nøjagtighed. Hastighed for os er blot en behagelighed.

Kommercielle operatører har altid været stolte af deres evne til at behandle store
trafikmængder med hurtighed og 100% nøjagtighed. Én operatør skrev: 'For 50 år siden under
oplæringen fik jeg at vide at det er bedre at sende med 20 WPM (100 tegn pr. minut) og blive
modtaget 100% første gang, end at sende med 28 WPM (140 tegn) og bruge spildtid på
gentagelser'.

U.S. Navy insisterede på nøjagtighed over alt andet: hastighed var altid sekundært. Et enkelt
fejlagtigt ord eller tal under krig eller nødstilfælde kan resultere i tragiske følger. Telegrafkoden
blev udtænkt til kommunikation som det eneste formål.

Hvis koden ikke forstås er det spild af tid og indsats. Hvis vi sender i en 'personlig dialekt' eller
på en stærkt personlig måde, gør vi det hårdt eller ligefrem umuligt at få noget ud af det for den
modtagende operatør. Hvad ville du synes om at kæmpe for at forstå hvad en taler med stærk
dialektisk tale eller taleproblemer siger til dig? Hvis der er noget der virkeligt fornøjer en amatør
er det behageligheden ved at kommunikere med en operatør der virkelig ved hvordan man skal
sende og hvordan man skal modtage. Sigt efter at bliver én af dem.

Kopieringsevne
Hvor hurtigt kan du kopiere? Selv for højt erfarne operatører er dette næsten fuldt afhængig af
afsenderens kvalitet, hans rytme, afstande og vægtning på nøglen. Én af dem sagde: ’Jeg kan
læse en super operatør med 50 WPM (250 tegn pr. minut), men der er nogle operatører jeg må
anstrenge mig for at kopiere med 10 WPM, nogle gamle operatører med dårlige vaner.’
Nøglen til modtagelse af høj hastighed er at skelne pauserne mellem bogstaver og ord. Dette
betyder at afsenderen ikke må køre tingene sammen. Det er disse mellemrum der giver den
nødvendige tid til at få hjernen til at forberede til det næste ord. Én af de ting der ofte sker når
vi prøver at sende hurtigere er at køre bogstaver og ord sammen, fx når ordet ’af’ kommer som
’didahdididahdit’. Vi kan lære at læse den slags, men når længere og mindre velkendte ord
bliver sendt og ordmellemrum bliver ignoreret, kan vi hurtig gå tabt i forvirring af bogstaver der
ikke giver en fornuftig mening. (Jeg synes at eftersom hastigheden bliver virkelig høj bruges der
færre og færre forkortelser).

Hurtig nok til at kommunikere tilfredsstillende
Det er muligt at køre med fem WPM, minimumskravet for FCC, knap og nap. Mange amatører
fandt tidligere glæde ved at køre med 10 WPM, som i mange år var minimumskravet for licens.
Måske hovedparten af amatører har fundet 15 – 18 WPM som behageligt, tilstrækkeligt og
hyggeligt til at tilfredsstille deres ønsker til kommunikation.
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Tilbage i tiden for landlinie telegrafien blev 16 WPM betragtet som minimum til at kvalificere
en ny operatør, medens 25 – 30 blev betragtet som ’standard hastighed’. I rigtig mange år er
ARRL bulletinerne blevet sendt med 18 WPM, som for de fleste af os er en behagelig
hastighed at læse og kopiere. Det bør være klart at hastigheden ikke bør være målet i sig selv,
men nærmere færdigheden og behageligheden ved operationen. (Man køber normalt ikke en
racerbil bare for at køre på arbejde hver dag). På den anden side, når der er meget at sige, eller
når der er behov for omfattende personlige udvekslinger, er en minimums hastighed på 25 – 30
WPM virkelig et behov for at holde tankerne i gang.

Efter lytning på båndene vil det vise sig at denne hastighed synes at være meget almindelig.
Når man kører contest, og ragchew ikke er inde i billedet, hvis man kører langsomt kan man
forvente en lav score. Men også her er hastigheden i sig selv ikke af den store værdi:
forståelighed og nøjagtighed kræves, korrekte kaldesignaler osv. er vitale forudsætninger. Der
skal være balance.

Hele vejen gennem historien om telegrafi, fra de tidligste dage og indtil nu, har hastigheden
været en udfordring. Øvede operatører med høj hastighed opnåede en slags prestige, som var
salgbar og kommercielt blev belønnet med højere lønninger. Der blev med mere eller mindre hån
set ned på begynderen. Men som radioamatører er CW et element af vores hobby, noget vi gør
fordi vi kan lide det. Vi er hverken underlagt æggende belønninger eller trusler om
middelmådighed. Det er vores egen følelse af behov og ønsker der motiverer os. De af os der
kan køre meget hurtigt bør ikke se ned på resten af os der tilfredse nyder lavere hastighed, og vi
langsomme fyre bør ikke foragte begyndere, handicappede eller amatører der er tilfredse med
tretten WPM. Vi kan kommunikere med de over eller under vores færdighed når vi ønsker det.
Så ordet vi bør lægge vægt på her er ’dygtighed’ – dygtighed med en hastighed der tilfredsstiller
vores nydelse, en behagelig hastighed som vi føler er komfortabel og tilfredsstillende.

Den dygtige operatør
Han føler sig hjemme med koden op til hans grænse for hastighed. Han har det behageligt med
at sende og modtage indenfor denne grænse og bortset fra kraftig QRM og QRN føler han sig
ikke anspændt. For ham eller hende er koden bare en anden og specielt fornøjelig måde at
konversere på. Han forstår hvad han hører uden nogen særlig anstrengelse, og naturligvis hører
han ordene, ikke blot strengene af bogstaver. Nogle af de bedst skrevne eksempler kommer fra
de gamle jernbane-telegrafister på små stationer rundt omkring i landet.

Disse mænd (kun få kvinder havde sådanne jobs fordi de havde andre krævende pligter) havde
også ansvaret for at aflevere ordrer til bemandingen på togene, vedligeholde udstyr på deres
stationer, operere med semafor signaler og skinneskift for passerende toge, besvare kunders
spørgsmål, sælge billetter, tage sig af bagage og fragtforsendelser osv. Kortsagt, telegrafi, af stor
vigtighed, var blot ét aspekt af deres jobs. De sad ikke bare ved deres apparat og ventede på at
der blev sendt noget over linien. Men deres ører var altid opmærksomme, og de skulle være
klar til at afbryde andre pligter hvis der blev hørt noget vigtigt. Modtageapparatet ’sounderen’
var konstant på linien og de hørte, næsten ubevidst alt der blev sendt til nogen på linien og de
kendte så til alt der skete.
Mange erfarne radiooperatører før og nu gør det samme.

Én af dem der gennem mange år arbejdede kommercielt og også var radioamatør skrev: ’Under
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min tid som jernbane telegrafist, og som radiooperatør, kunne og kan jeg lave adskillige andre
ting, medens jeg stadig ved hvad der sker over linien eller radioen. Faktisk er jeg lige nu på 20
meter CW og er helt klar over hvad der sker, hvem der er på, hvad de siger osv., medens jeg
skriver dette brev. Med hastigheder op til 30 – 40 WPM har jeg altid været i stand til at føre
en samtale samtidigt med at jeg kopierer koden på skrivemaskinen’.

Dit eget mål
Hvor højt skal du sætte dit mål for hastighed? – Sæt målet så det stemmer med dit
temperament og ønske, hvad du regner med vil være behageligt for dig. Sæt det realistisk, ikke
så højt at du taber modet fordi det tager for lang tid at nå det. Men ikke så lavt at du er ude af
stand til at nyde meget af det du læser og kopierer. Hvis du føler dig udfordret til at gå helt i
top er det fint, men måske bør du dele det op i trin som nævnt i det følgende.

Ted McElroy, der længe var lærer og mester i hastighed, sagde at 25 WPM (125 tegn pr.
minut) er forholdsvis let at nå og et rimeligt mål. Én der komfortabelt kan køre med den
hastighed er en ’god’ operatør. Men hvis du kan læse eller kopiere med 30 – 35 WPM vil
denne øgede margin gøre det muligt for dig at rette fejl ved statiske eller andre slags
forstyrrelser og tab, ligesom det vil øge dine kontakter. Vi har her prøvet at vise hvad der kan
gøres. Vælg hvad du selv ønsker. Du behøver jo ikke at kunne følge de hurtigste operatører du
hører.

Først og fremmest, nyd det. ’God’ operatør? ’Dygtig’ operatør? ’Ekspert?’ ’Super-ekspert?’.
Hvert trin bringer øget behag, da man bliver mere og mere fri for bevidst anstrengelse. At nå op
på de højere hastigheder vil vise sig at være lettere end du måske regnede med. Det afgørende er
den rigtige fremgangsmåde og øvelser, som vi allerede har nævnt. Hvad du opnår kommer mest
an på hvordan du griber det an, og vil være mere eller mindre proportionel med kvadratet på
den tid du bruger. Hvad ønsker du?

Kort tingene ned
Med for lav hastighed tager det så længe at sige ting på almindeligt sprog at det kan blive
trættende eller endda kedeligt. Dette kan resultere i en blokering af den virkelige nydelse af
langsom CW, men det er ikke den eneste grund til trættende QSO’s. Dette kan delvis løses
med visse forkortelser. Under telegrafiens tidlige dage var hastighederne nødvendigvis
langsomme af forskellige grunde, og her er så tre idéer lånt fra landlinie telegrafien til at øge
farten:

• specielle signaler, inklusiv de specielle trebogstavs Q-koder sikrer kortere
former for almindelige kommunikationsbehov

• udeladelse af ord der ikke er nødvendige for opfattelsen
• brug af standard eller let forståelige forkortelser.

Q-koderne gør det muligt at dække en masse med kun tre bogstaver. Hvis de efterfølges af et
spørgsmålstegn er det afsenderen der stiller et spørgsmål; uden ’?’ er det ham der fortæller
noget. ’QTH’ betyder fx ’Min position er …’, medens ’QTH?’ betyder ’Hvad er din
position?’ (Det er tidsspilde at sende ’Min QTH er …’ som vi af og til hører, eller ’Hvad er
din QTH?’).  Se fx ARRL operatørmanualen for en liste over de mest brugte Q-koder. (En
tilsvarende men meget mere omfattende sæt af specielle kommercielle trebogstavs koder blev
engang udformet som ’Z-koder’. Dette system opnåede aldrig bred popularitet, men de er
meget lettere at huske).
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I de fleste sætninger kan visse ord udelades uden at det ændrer betydningen af sætningen. På
engelsk kan ord som ’I’, ’the’, ’that’ osv. ofte udelades uden at det bringer forvirring.
Adskillige ord eller hele ordforbindelser kan ofte ignoreres uden at det forringer vigtigheden.
Den slags blev almindelighed brugt ved afsendelse af kommercielle telegrammer for at reducere
omkostningerne.

Forskellige slags forkortelser er blevet almindeligt brugt gennem årene. Mange af dem blev
brugt i udstrakt grad af folk der laver korte noter osv., andre blev brugt af gamle telegrafister til
deres specielle formål. Flere forskellige skemaer er blevet udtænkt for at forme dem (følgende
eksempler er på engelsk):

• korte ord kan sendes med deres første og sidste bogstav, fx ’now’ som NW,
’would’ som WD, ’check’ som CK osv.

• korte ord kan staves ’fonetisk’, fx ’some’ som SUM, ’says’ som SEZ, ’good’
som GUD, ’because’ som BECUZ osv.

• i andre ord kan man simpelthen udelade vokaler og kun bruge konsonanterne,
fx ’letter’ som LTR, ’message’ som MSG osv.

• lette dele af længere ord kan repræsenteres med et enkelt bogstav, fx for
radioamatører kan ’transmitter’ sendes som XMTR, ’weather’ som WX,
’distance’ som DX, ’presse’ som PX osv.

• de som behandler store mængder trafik har udtænkt nogle meget korte
forkortelser, fx ’AA’ for ’all after’.

Amatører skal imidlertid huske at lovgivning forbyder brugen af hemmelige koder eller cifre,
vores kommunikation skal være åben, hvilket betyder at noget generelt brugt og forståeligt.
(Den gamle Phillips code kunne bruges, da det er offentlig information). De ældre håndbøger
indeholder lister over de mest almindelige forkortelser, en slags standard lister. Nogle var til
almindeligt brug, andre var til behandling af lange meddelelser, trafik osv.

Når kommercielle telegrafister sendte presser (nyheder) med relativ høj hastighed brugte de i
vid udstrækning forkortelser fra Phillips code. Her oversatte afsenderen mange af ordene og
sætninger i nyhederne til denne kode, og den modtagende operatør oversatte dem tilbage til
normalt engelsk når han kopierede nyhederne. Denne procedure reducerede det totale antal
bogstaver der skulle sendes og modtages med omkring 40% (udregnet fra givne eksempler).
Nogle af Phillips forkortelserne blev adopteret af amatører.

Den vigtigste ting omkring brug af forkortelser er at de skal være indlysende for den
modtagende operatør. Det betyder at de skal være almindelige ord i normal amatør- eller
hverdags brug. Vi skal håndtere dem med sund fornuft og ikke bruge dem overdrevent, bare
være sikre på at de bliver forstået. Referer til kapitel 27 for eksempler og lister over
forkortelser



1

Kapitel 7. Lytning eller ’Læsning’

’Kopiering i hovedet’. Bare lytning til godt afsendt kode er måske den allerbedste måde, både
for at lære koden og forbedre evnen.

Det er helt sikkert den simpleste og letteste måde – uden forstyrrelser – du kan bruge hele
opmærksomheden på bare at lytte og prøve at forstå – uden at anstrenge dig med at skrive på
samme tid. Er det ikke den måde vi alle lærte sproget? Bemærk hvordan små børn lærer.

LYTNING!
Mange erfarne lærere betragter det, bare at lytte til god kode uden at skrive noget ned, som den
bedste måde at lære alle trin. Det tjener flere formål.
For det første holder det din opmærksomhed på at koden er lyd, og vi lærer at skelne lydmønstrene
for hvert tegn og nogle ord.
For det andet, og meget vigtigt, hjælper det til at nedsætte den anspændthed der knyttes til at få
hvert tegn skrevet ned. Men der er mere – det hjælper os til at blive meget fortrolige til at bruge
koden.

Så lyt, lyt, lyt for at gøre fremskridt. Så snart du har et vist herredømme over alfabetet skal du ved
enhver mulighed lytte til god afsendelse, også når du laver andre ting som ikke kræver koncentreret
opmærksomhed (fx kogning, spisning, håndarbejde med rutineopgaver). Tro ikke at du kræver
masser af nye optagelser. Husk: ’At gentage ofte er at lære’. Afspilning af det samme kendte
materiale igen og igen, dag efter dag, er en speciel hjælp hvis du virkelig lytter til det.  Afspil dem
igen og igen, giv det din fulde opmærksomhed, prøv at forstå. Når du lytter, så lad din
opmærksomhed være åben og modtagelig – vær opsat på at lytte til hvert tegn som det kommer.
Prøv ikke at huske på hvad der kom sidste gang du lyttede til det. Lad dig blive bekendt med koden
ved at bruge tid hver dag til at slappe af og nyde det at lytte til god CW.

Denne måde at lytte på er kreativ og konstruktiv lytning efterhånden som det modtages. Det giver
flere forskellige fordele, ikke mindst fjerner det anspændtheden og anstrengelserne – du ved hvad
det drejer sig om – du er allerede generelt bekendt med det og føler mere behag ved det. Og du
bliver virkelig fortrolig med lyden af koden – det bliver mere og mere sigende for dig. Du kan opnå
store fordele ved at lytte til de samme ting igen og igen på denne konstruktive måde – bare lytte når
det kommer. Men efterhånden som du gør fremskridt, så bland også nye og ukendte optagelser ind.
Det nye materiale vil blive lettere og lettere på denne måde. Du kan lave dine egne optagelser:
nogle få ARRL- eller andre bulletiner, kvalitets-QSO’er eller andre tekster, og afspil dem igen og
igen.

Specielt under de tidlige trin af modtagelse, når tingene går meget langsomt, og ofte igen når du har
opnået betydelige fremskridt, kan tankerne springe over til andre ting, eller springe frem til
konklusioner. Når du lytter skal du hænge på hvert tegn, ord eller sætning – hæng på som en igle,
dvs. koncentrer dig om at lytte til det.
Husk at under virkelig kommunikation, når vi lytter til radioen, så kommer tegnene og er derefter
væk, og kan ikke bringes tilbage medmindre de bliver optaget. Du lærer at blive så bekendt med
kodernes lyde, at gøre det rigtigt første gang vil blive lettere.

Når vi er friske og årvågne er det mere sandsynligt at vi stormer frem. Lad ikke dine tanker prøve at
gå foran det du modtager. Vi skal modstå at lade vores tanker gå væk fra modtagelsen, foregribe,
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eller holde pause for at prøve at regne noget ud. Nogle af os gør dette i en normal samtale eller
under læsning, men det er nødvendigt at vi er meget på vagt mod dette når vi modtager koden. Lad
det ikke blive en vane. Når vi lytter er det nødvendigt at vi frakobler alle analytiske processer, og i
stedet vedligeholder klarheden til at modtage – at høre hvert tegn, ord eller sætning som det
kommer. Det betyder at vi er opmærksom på hvert tegn, ord eller sætning som det kommer, og er
klar til det næste. Lyt, bliv ved med at lytte, og ønsk at forstå det. Lad os udvikle ønsker og følelser
for at gøre dette. Der er ikke behov for at blive forvirret eller panisk fordi du ikke kan læse eller
kopiere alt du hører.

Det du mister – lad det forsvinde
Er jeg bange for at miste noget? Jeg må lade frygten for det forsvinde, og slappe af og lære at tro på
hjernen og nyde lytning. Det er fakta at jo mindre hårdt vi prøver, jo bedre vil vi modtage. Prøv
aldrig at stoppe for at prøve at regne noget ud du ikke fik fat i. Følg afsenderen – bliv ved med at
lytte, og du vil snart få nok til at forstå hver sætning, og med tiden vil du få fat i det hele. Men selv
når du er rimelig god vil der være nogle ord som ikke straks giver en fornuftig mening – i de fleste
tilfælde vil du forstå meningen når du følger afsenderen, selv uden at anstrenge dig.
Sammenhængen og overflødigheden hjælper begge med at fylde hullerne – hold bare fokus på
signalerne (og glem ikke at afsenderen sommetider kan have lavet en fejl). Hvis du kun har lært at
skrive tingene ned vil det kræve en del øvelse at lære at ’kopiere i hovedet’ uden at skrive ned. Lyt
for at forstå. Bliv ved at lytte, uden bekymringer for at miste noget her og der. Snart føles det som
om signalerne bliver langsommere, efterhånden som de viser sig i dine tanker eller ’indre øje’ og
giver mening som ord og sætninger.
Lær at lytte efter hele ord, sætninger og betydningen af meddelelser i stedet for de enkelte tegn.

’Smid blyanten væk !’
Mange af ’de gamle’ har altid skrevet alt ned de modtog: de har aldrig lært at læne sig tilbage og
slappe af og bare nyde konversationen. De bør smide blyanten væk og lære at nyde lytningen for
lytningens skyld. Mange nye føler sig ligeledes bundet til blyant og papir på grund af frygt for at
miste noget hvis ikke alt, hvert eneste tegn, bliver skrevet ned. Det kan skabe en anspændthed der
besværliggør den normale funktion af den telegrafiske ’vane’.
’ Smid din blyant væk og nyd bare at lytte’ er et godt råd.

Koncentrering
Under modtagelse skal vi som nævnt lære at lukke for forstyrrelser og koncentrere
opmærksomheden på de signaler vi lytter til. Vi skal lære at centrere vores opmærksomhed
samvittighedsfuldt på signalerne og ignorere alt andet, indtil det er blevet en automatisk vane.
Forbered dig på at gøre dette øjeblikkeligt før du starter med at lytte og hver gang der er ophold.
Gør det til en mental vane så du kun er opmærksom på de signaler du hører. Når vi er interesserede
i hvad vi hører hjælper det os med koncentrationen. Så lad os ønske at vide hvad der er blevet sagt –
dog ikke med så intens interesse at vi begynder at gætte hvad der vil komme, og så mister hvad der
aktuelt blev sendt.

En agent der var ansvarlig for at hyre telegrafister til skibe var selv en CW-operatør. Han forbandt
en telegrafnølge i hans kontor med en summer i venteværelset. Han sendte derefter det næste navn
fra hans liste i Morsekode. Hvis manden ikke svarede straks sprang han simpelthen over ham og gik
til det næste navn. Han regnede med at en god skibsoperatør skulle være årvågen og i stand til at
reagere på CW. Er det ikke en interessant måde at få fat i en god operatør? Lytter han opmærksomt?
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Lær at høre ord som ord der bygger tankeblokke
Efterhånden som du bliver mere familiær med alfabetets koder vil du snart høre tegnene lettere –
det er nu i tide at begynde at tænke på betydningen – det betyder at høre ordene i stedet for en
streng af tegn. Men som hastighederne går op er der en grænse til dine evner til at stave ordene.
Vores næste mål er at høre ordene. Lad hvert ord eller kodegruppe vise sig på en intern skærm i
hjernen. Begynd at udvikle ordenes lydbevidsthed. Dette betyder ikke at du skal til at lære ordene,
men kun din adgang fra visuelt til lyd. Øvelser med lister over ord, gen-afspilning  af tekster eller
QSO’er – den slags øvelser kan hjælpe dig til at opnå familiariteten for almindelige ord.

Der vil være en grænse for din evne til at stave ordene mentalt og huske dem. Så længe vi kun hører
tegn for tegn må vi nok skrive dem ned for at forstå hvad der er blevet sendt. Vi må lære at høre
ordene som ord – det gør koden læsbar eller ’fortrolig’, og ikke bare korte eller lange strenge af
tegn.
Dette er trin to. Hvis du har lært at høre og tænke på mindst 100 af de mest almindelige ord som
ord, har du allerede taget det første trin. Ord er sprogets byggeblokke, så vi behøver at begynde at
høre, ikke koder eller tegn, men flere og flere ord som opfattelsesenheder. (Trin tre, eksperttrinnet,
er at lære at høre mere som idéer – total indhold – end bare ord).

Hvordan kan vi lære at gøre det? Lytning som betydning.
Når vi begynder at høre og sende ord i stedet for individuelle tegn bliver vores modtageevne og
hastighed bedre. Dette er en del af vort mål til at gøre koden mere brugbar og behagelig. At høre
ord i stedet for strenge af tegn vil gøre højere hastighed naturlig og let. Det vil kræve nogen øvelse
og bestræbelse. Forstanden skal presses, men ikke for hårdt. Lad os gøre det på den lette måde, via
korte øvelsesperioder. At lære at genkende hele ord bliver en automatisk proces for omsætning af
koden til almindeligt sprog, noget der lader os forstå hvad vi hører. Dette er ikke et stort arbejde –
ordet ’the’ er fx ikke længere end tallet 9.

Start med at høre almindelige korte ord indtil de er blevet uudslettelige i hjernen som ordlyde. Lær
at læse ord lige så let som du genkender tegn. Lær først at høre almindelige korte ord igen og igen
indtil de er fæstnet i hjernen som ordlyde, som om nogen havde udtalt dem til dig. Udvid dette til
længere ord med metoder som det følgende, som folk har fundet hjælpefuldt: En ’mental skærm’ er
ligesom en skrivemaskine – visualiser en skrivemaskine eller tavle på hvilken skrivning af hvert ord
som det kommer, skrevet tegn for tegn på linien, eller som én af de lysdisplays hvor ordene flyder
langsomt henover skærmen. Lad hvert ord udvikle sig på den interne skærm eller tavle i din hjerne
så du ’ser’ det blive skrevet i sammenhæng. Prøv at ’projicere’ bogstavet eller tallet osv. i brøkdelen
af et sekund på din mentale skærm når du hører det, for at anspore at du øjeblikkeligt ’ser’ det i din
hjerne når du hører det. Lær at skrive på din mentale tavle. Dette hjælper til at sætte fokus på
opmærksomheden på signaler der udformer ord, og lærer at ’se’ dem som ord. Lad din hjerne blive
blank når du lytter til hurtig kode, og snart springer bogstaverne ud for dig.

Når vi har lært at høre ord som ord kan vi også ofte mentalt korrigere afsenderens fejl, eller signaler
der kort forsvinder i forbindelse med fx støj når vi lytter.

Vigtigheden af KORREKT ORDMELLEMRUM skulle nu være klar. Det giver hjernen et øjeblik
til at opfatte hvad den lige har modtaget. Disse ordmellemrum er vitale. Følgende øvelse er værd at
prøve – straks du genkender et ord ved mellemrummet der følger det (hvis afsendelsen ikke er for
hurtig, og mellemrummene mellem ord er lange nok), prøv at sige hvert ord højt (eller mentalt til
dig selv) som du genkender det. Du kan måske ønske at lave noget øvelsesmateriale der giver øgede
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ordmellemrum, så du kan nå at sige ordene. (Det kan også være en fordel at øve på denne måde
med korte talgrupper, så som 2 eller tre tal). Bemærk når du lytter, mellemrummet før betyder
’starter her’ og det følgende mellemrum betyder ’det er færdigt’. På den måde hjælper det dig at
opnå kendskabet til kodens lyd. Det gør ordet til en meningsfuld enhed, og du opnår en følelse af
lethed ved modtagelsen. Jo flere ord du er familiære med, jo lettere er det at modtage. Det fjerner
anspændtheden.

En amatør sagde det på denne måde: ’koden flyder ind i mine ører og kommer ud som ord’. Netop
når vi har lært at lade hjernen genkende hvert tegns kode og præsentere det for os bevidst og
automatisk, må vi nu tage det næste skridt og lade hjernen gemme disse tegn og lægge dem sammen
til ord, uden at kræve bevidsthed om processen og uden at ’høre’ hvert tegn individuelt. Vi skal lære
at lade vores underbevidsthed præsentere de ord der opbygges for os. Så længe vi insisterer på at
genkende hvert enkelt tegn kolliderer vi med hjernens normale funktion, og vildleder vores
opmærksomhed.

Målet er at lære at lytte til koden som du ville lytte til udtalte ord. Til sidst vil lyden sætte gang i din
bevidsthed akkurat som udtalte ord gør, og så, når du kan det, vil det også blive lettere at nedskrive
dem.

Vi skal lytte til højere hastigheder for at blive bedre
For at gøre fremskridt skal vi begynde at lytte til hastigheder der er højere end vi synes er
behageligt, for at blive vant til det og øge vores genkendelse. Vi bør lytte til forskellige hastigheder,
både langsommere og hurtigere end det vi let kan læse. Vi skal være fleksible – for at undgå at sætte
os fast på en given hastighed for længe. Samtidigt med det så lad os øve i lytning til masser af
standard engelsk eller dansk med hastigheder tæt på vores grænse. Denne grænse skal fortsat gå op
efterhånden som vi øver på denne måde.
En total på omkring en halv time om dagen, tilbragt med lytning til hastigheder vi knapt kan følge,
vil give gode fremskridt på et par uger. Lyt som var det en koncert og nyd det.

Nogle gange bør vi vælge hastigheder så høje, at vi kun kan fange et tegn her og der. Den slags
lytning vil hurtigt hjælpe os til at få mere og mere. Små ord vil starte med at springe ud – så snart de
er blevet sendt vil vi vide hvad ordet er, skønt vi ikke bevidste stavede dem efterhånden som de
kom ind. Det er nødvendigt at fortsætte den slags øvelser, og snart vil vi opfatte nok af hver sætning
til at forstå hvad det drejer sig om. Indlæringen skifter, nogle dage går det bedre end andre, men lad
ikke dette plage dig – det er normalt.

Du vil opdage at sommetider kan du læse flere ord uden problemer, og derefter ikke være i stand til
at læse andet end et tegn her og der. Alt det er en del af normal indlæring. Bliv ved med at lytte: giv
de indkommende signaler din udelte opmærksomhed og vær afslappet, som hvis det var en ven der
talte til dig. Snart vil du fange ikke kun små ord, men også længere, indtil du modtager alt. Du vil
opdage, med øvelse, at signaler der tidligere var for hurtige nu synes at blive langsommere
efterhånden som de passerer dit indre øje som forståelige ord og sætninger. Et interessant eksempel
var en blind amatør der kunne kopiere 35 WPM, og gik i gang med lytning til nogle kodeøvelser.
Han mistede tegn her og der, og blev overrasket da de fortalte ham at det var en 55 WPM øvelse!

Mistede ord, lange ord, gebrokne ord
Statisk støj, forstyrrelser eller fading (signaler der bliver svagere) kan øjeblikkelig få et tegn eller to
til at forsvinde, eller små ord eller dele af længere ord. Forbigående uopmærksomhed (på grund af
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mental udmattelse, distraktion eller andet), kan også ske under afsendelse. Når et ord bliver ’hugget
over’ kan flere af de første tegn mistes. Det gør tingene vanskeligere fordi ordets begyndelse er
vigtigt for os for at være i stand til at opfatte ordet. Faktisk, når vi kan få de første bogstaver af et
ord ved vi ofte hvad hele ordet vil blive.

Når modtagelsen er god og vi bare lytter, kan der ske nogle mærkelige ting: et lille ord eller den
første del af et længere ord synes ukendt – har ikke en form for genkendelse – og vi snubler et
øjeblik for at prøve at få en fornuftig mening ud af det. Det har en tendens til at hjernen ikke
opfatter de næste få tegn, og så kan vi let miste hvad der følger lige efter, i tilfælde af lange ord så
hele ordet. Andre gange kan hjernen synes at slå bak efter de første få tegn af et længere ord, og
derefter miste et par tegn i midten, prøve at få fat i dem, og til slut miste hele ordet.

Hvordan kan vi undgå det? Vi må ikke lade det at vi mister den første del af eet ord distrahere os, så
vi ikke hører resten af det. Hvordan kan vi forhindre det? Skyldes anspændtheden at vi mister den
første del fordi vi ikke opfatter det? Vi bør være i stand til at genopfatte lange ord hvis vi blot bliver
ved med at lytte. (Når vi skriver ned kan vi ofte fylde det ind senere, ud fra teksten).
Et brudt ord kan resultere når det eller de mistede tegn sker midt i ordet. Nogle gange kan et sådant
brud ske fordi afsenderen tøver for længe mellem to tegn. I begge tilfælde bliver mellemrummet
mellem tegnene for lang og vores hjerne oversætter det som et brud, og opfatter det som slutningen
på ét ord og begyndelsen på det næste. Da det ikke giver fornuft indser vi at noget er forkert, og
undrer os over hvad de sidste tegn i ordet var. (Lad dette være en advarsel mod at undgå det når vi
selv sender).

Når et forkert stavet tegn eller et ikke-eksisterende tegn bliver sendt,  eller et ord er udeladt, kan det
distrahere os på samme måde. Reelt svarer det til at læse stavefejl. Springer vi så ikke ofte over det
fejlstavede ord uden at tænke over det? Hvordan gør vi det? Er det ikke fordi vi forstår
sammenhængen i teksten? Kan vi ikke lære også at gøre det i telegrafi? Når ét eller flere tegn eller
hele ord mistes, kan vi så ikke ofte fylde dem ind korrekt? Det kan vi lære at gøre på grund af for få
eller mange prikker osv., og mentalt korrigere dem når vi lytter. Som vi har lagt vægt på før skal vi
bare fortsætte med at lytte. Hvis vi holder pause for at prøve at regne det ud vil det bryde vores
opmærksomhed for automatisk modtagelse. Hyppigt vil vi opdage at efterhånden som det går frem
opklarer det sig selv.

Vi skal fokusere på de indkommende signaler uden at kæmpe for at få fornuft ud af dem.  At prøve
at få fornuft er en bevidst aktivitet, som kolliderer med den automatiske mentale funktion. Vi kan
blive bange for ikke at være i stand til at huske den første del, indtil ordet er slut, eller at
begyndelsen er mærkelig, har ikke en genkendelig form, eller det bliver til et ord vi slet ikke er i
stand til at kende. For mange ord kan en vis hjælp være at blive familiær med almindelige start og
slut på ord, så de ’høres’ som enheder i stedet for som separate bogstaver.  Vi skal lære ikke at lade
bevidste tanker blokere for yderligere modtagelse.

Lytning ’i luften’
Når vi lytter på radioen kan statisk støj, fading og forstyrrelser have en tendens til at vi bliver
langsommere. Under disse forhold vil afsendelser af høj kvalitet gå meget bedre igennem end
sjusket afsendelse. Men der er visse justeringer eller ændringer der kan laves på radiomodtageren
som kan hjælpe: fx brug af RF og audio filtre, ændring af indstilling på IF forstærkere osv. Disse
kan hjælpe på signalerne og reducere støjen.
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Statiske og elektriske forstyrrelser kan ofte reduceres ved at dreje RF gain ned og øge AF gain for at
bringe signalernes styrke op. Nogen støj kan slettes i hjernen ved at bruge hovedtelefoner hvor
ledningerne er tilsluttet så de er ude af fase med hinanden. Dobbelt varierende modtagelse kan
stærkt reducere eller udelukke fading, men det kræver væsentlige ændringer i udstyret: to separate
antenner og to identiske RF front ends er nødvendige. Øret kan gøre en fortræffelig forskel på CW
signaler under QRM, støj og andre forstyrrelser, meget bedre end det udstyr der er tilgængelig i dag.

Vi kan træne ørerne til at minimere forstyrrelser ved at fokusere på det ene signal vi ønsker at høre.
Så længe to signaler ikke er identiske kan ørerne separere dem, medens hastighed og sendestil også
kan hjælpe meget til at separere det ene signal fra det andet. Yderligere kan øret trænes til at læse
utroligt svage signaler selv under stærke forstyrrelser. Nogle operatører har lært at modtage næsten
100% uanset disse ting.

Nogle har fundet ud af at lytning i mørke, eller med lukkede øjne, kan fokusere mere skarpt på
signaler med forstyrrelser. Du kan ønske at prøve det, om det hjælper dig med at udvikle og
forbedre denne evne.
Endelig, sommetider kan nedskrivning, kopiering, hjælpe os med koncentrationen.

Enhver erfaren telegrafist, uafhængig af hvad han laver, kan uden anstrengelser høre hvad
der bliver sagt ’on the air’ eller via ledninger.
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Kapitel 8. Kopiering – Få det skrevet ned

Dette er reelt en udvidelse af Kapitel 7 om principperne der samt følgende: Hvis du fortsætter
på den lette måde er kopiering det næste trin efter ’Lytning’ – fremskridtet i evnen til koden
ved at lære den nye funktion, at skrive det ned.

Hvad vi hører som tegn og ord skal nu skrives ned med blyant og papir eller på skrivemaskine (eller
pc).  Dvs. at lære at koordinere øre-til-hjerne-til-hånden. Kopiering i hånden fortolker betydningen
af hvad du hører, og det er ikke andet end at lytte og nedskrive det modtagne. En gammel bog om
telegrafi fra 1854 beskriver det som ’at tage diktat’ – først tegn for tegn, senere ord for ord, osv. Det
er en god måde at tænke på det. Så fat blyanten igen. Operatør evnen måles ved at kopiere: hvis du
ikke skriver det ned – altså skriver alt ned du hører, nøjagtigt som du hører det, så kopierer du ikke.

En øvet operatør er trænet til at kopiere hvad han hører 100% perfekt. De fleste kan lære at kopiere
med blyant op til omkring 25 WPM (nogle få kan nå 35, men sjældent 45 WPM), men over den
hastighed behøver næsten alle en skrivemaskine (eller pc). (På skrivemaskinen kan det også gøres
’mekanisk’ ved direkte overførsel, øre-til-skrivemaskinetasterne). Husk, prøv ikke at gøre mere end
én ny ting ad gangen. Du ved allerede hvordan du skriver. Når du kopierer i hånden, så gør det let
ved at skrive på den måde du plejer at gøre. Fx, prøv ikke at skrive med blokbogstaver medmindre
det for dig er naturligt og let. Prøv heller ikke at kopiere på skrivemaskinen før du har lært at skrive
på den.

Medens de fleste af os kan lide at vide hvad vi skriver når vi ’kopierer’, så er det ikke nødvendigt.
Det kan blive så automatisk at vi kopierer helt korrekt uden at tænke på hvad vi kopierer. De der
kan den slags stresser ikke – de har lært det så godt at det er blevet helt naturligt.

Ved kopiering så skriv alt ned hvad du hører, ikke hvad du tror du hører, og du vil gøre fremskridt.
Evnen til at høre og forstå kodesignalerne kører bedst ved at lære at koordinere denne måde på at
skabe en brugbar kopieringsevne.

Øvelser med kendte tekster hjælper
Som ved ’lytning’ hjælper dette med at fordrive frygten for at miste noget, fordi vi allerede ved
hvad det drejer sig om. Ved at bruge ting vi har læst, eller optaget materiale vi allerede er bekendt
med, føler vi det mere bekvemt. Når vi ved, i det mindste generelt, hvad det drejer sig om og hvad
det fortæller, ved vi hvad vi kan forvente, og bekymrer os ikke om at forstå det eller miste det. Det
hjælper at opbygge tillid til kopiering. Jo mere bekendt vi er med det vi kopierer, jo lettere bliver
det. Denne tillid vil også fortsætte når vi begynder at modtage nyt og ukendt materiale.

Tænk ikke på fejl
Træn dig i at kopiere hvad der kommer. Når du øver, så kopier alt du øjeblikkeligt opfanger, og vær
ikke opmærksom på fejl, bare glem dem og fortsæt. Hvis du mister noget så bare fortsæt. Glem
det og fortsæt. Træn dig i at lave et mellemrum og fortsætte, for hvis du stopper bare et øjeblik og
tænker på signalerne du ikke genkendte, så vil du miste mindst en del af det der følger efter. Vi skal
træne os i at gøre det. Når alt kommer til alt, så lærer vi.

’Hullerne’ i din kopiering vil gradvist blive fyldt op, og du vil holde dig afslappet medens det kører,
bare lav mellemrum for hvert mistet tegn eller ord. (Men tegn vi vanemæssigt mister betyder at vi
kræver mere øvelse). Husk også at vi kan fejlhøre tegn, eller fejlidentificere et tegn eller et ord –
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men det er også muligt at afsenderen kan have lavet en fejl. Betragt disse ting som uvigtige, og
blive ved med det indtil videre. Arbejd ikke så længe ad gangen med disse indlæringstrin at du
bliver træt eller keder dig. Brug meget varieret materiale og vælg det der er så interessant som
muligt.

En elev der talte om ARRL øvelsesmaterialet sagde: ’Jeg gjorde større fremskridt i indlæring af
koden i uger, end jeg tidligere havde gjort i de foregående år, fordi det er mere interessant at kopiere
og forstå nedskrevet kopiering’. Nogle øvelseskopieringer af tilfældige 5-tegns grupper er godt
under de tidlige trin, for at sikre at vi genkender tegnene korrekt, og for at modvirke forventning om
det kommende tegn, men da de vilkårlige tegn ikke har nogen mening kan det let blive kedeligt. For
meget af det kan også få hjernen til at forvente et mellemrum efter hvert femte tegn, når vi kopierer
normal tekst. (Øvelse med ’baglæns tekst’ er bedre fordi bogstavsgrupperne så både er af variabel
længde og har en normal fordeling af tegnene.

Hvis du ønsker at blive dygtigere
Hvem gør ikke det? Hvis du kan kopiere alle tegn lærer du ikke, men hvis du kun får to tegn ud af
tre, eller fire ud af fem, vil din hjerne være motiveret til at få de ekstra tegn. Der er altid en
hastighed hvor vi falder ud, hvad gør vi ved det? Det behøver ikke at blive en barriere. Hvis du
ønsker at blive bedre må du ikke vænne dig til at køre med en langsom hastighed.

Øv af og til med kraftanstrengelse, ikke over et minut eller to, med højere hastigheder, 2 – 5 WPM
eller mere, for at tvinge hjernen til at svare hurtigere, og det gør den. Dette er specielt vigtigt når vi
kører med en hastighed hvor vi får omkring 95% af tegnene, så vi ikke bliver tilfredse med at blive
der. Det er ofte bedst at begynde en øvelsesperiode medens hjernen er frisk, med en hastighed så
høj at du kun får fat i godt halvdelen af tegnene, og gå derefter tilbage i hastigheden igen. Gå op i
hastighed for at forbedre, for når du derefter går ned i hastigheden, lidt over din normale hastighed,
bliver det let og behageligt. Når du i korte perioder øver med 2, 5 eller flere WPM over din grænse
udfordrer det hjernen, og når du så går lidt tilbage i fart vil du opdage at du virkelig bliver bedre.
Enhver operatør udvikler hurtigt nok opmærksomhed på det han skriver ned, så han ikke behøver at
tænke på om det er kopieret korrekt.

I begyndelsen
Hvis du begynder at kopiere tidligt vil du kopiere tegn for tegn, og holde dig tæt op ad afsenderen:
du hører tegnet og skriver det ned, glemmer det så og lytter til det næste tegn, skriver det ned osv.
Men at kopiere meget længe på den måde, tegn for tegn, har en tendens til at gøre os anspændte.
Det bliver kedeligt og trættende fordi men ikke fatter betydningen og fordi der er involveret så
meget bevidsthed. Så må du sædvanligvis bagefter læse hvad du har skrevet ned, for at forstå det.
(Hvis vi kigger tilbage medens vi kopierer kan vi let miste det kommende). Under øvelser i
hurtigere kopiering skal du ikke stoppe fordi du ikke kan følge med, fortsæt bare.

Begynderen er bange for at miste noget, fordi han ikke kan få det skrevet ned hurtigt nok. Han
kæmper afsindigt for at følge med for hvert enkelt tegn som det bliver sendt, for ikke at tabe nogen
af dem. Det er fordi han stadig ikke genkender nogle af tegnene hurtigt nok. Problemet bliver værre
fordi tegnene bliver modtaget med meget ulige fart sammenlignet med nedskrivningen af dem.
Tegnene E, I og T er eksempelvis de korteste tegn, medens C, J, Q og Y er de længste. En begynder
der kopierer tegn for tegn kan blive panisk for at prøve at skrive et E eller andre korte tegn, inden
det næste kommer. Eet er endnu værre når to E’er eller EI, IE, TT, eller andre korte tegn kommer
sammen, og vi afsindigt forsøger at skrive dem ned inden de næste kommer. Efterhånden som vi
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bliver bedre kan de fleste kopiere tegn for tegn op til omkring 25 WPM eller måske endnu
hurtigere, men over det må vi simpelthen finde en bedre måde.

En bedre måde – kopier forsinket
Det første trin for lettere kopiering er at lære at ’kopiere forsinket’. Det betyder at vi træner hjernen
til at virke som en buffer, eller ’korttids hukommelse’, mellem høring af de kommende tegn og
hvad vi skal skrive ned. Adskillige tegn eller ord holdes automatisk i hjernen efter at man har hørt
dem, og inden de skrives ned, og i mellemtiden fortsætte med lytning til de næste tegn der kommer.
Det hjælper med at glatte de ulige rater, det modtagne tegn sammenlignet med det nedskrevne tegn,
og det aflaster også den mentale anstrengelse ved kopiering. På den måde kan vi også meget bedre
’se’ hvad vi kopierer og kan endda skrive navne med stort begyndelsesbogstav når vi hører dem.

Forsinket kopiering er også en god måde at slå forventningen om ’det næste tegn’. Det giver en
belønning på lytningen inden du skriver. En god operatør starter sjældent med at skrive et ord ned
inden det er komplet. Starter du med at høre ting du har læst, eller modtaget materiale du allerede er
bekendt med føler du større behag. Når vi ved hvad det er om, eller hvad det betyder, ved vi hvad vi
kan forvente, og behøver ikke at bekymre os for at miste noget.

Over omkring 25 WPM er det nødvendigt at opbygge en ordliste over de mest almindelige ord og
stavelser. Øv dig i at vente med at skrive ned indtil stavelsen eller korte ord er afsluttet, og øv dig
derefter i flere stavelser. At vente længere end det med at skrive ned kan være risikabelt, ordet kan
vise sig at være længere, uventede tegn kan stadig komme og overraske dig, så du mister dem og
måske endnu mere. (Hvis du går op på 40 WPM må du nedskrive det ord for ord). Nogle synes at
udvikle denne evne uden nogen specielle anstrengelser, efterhånden som de gør fremskridt. Men for
de fleste af os synes det ikke at komme uden hjælp.

Hvordan kan vi lære at kopiere forsinket? Er der noget specielt vi kan gøre? Det er der helt sikkert.
Her er en måde at begynde: Start først med tilfældige to-tegns grupper indtil det virker, hold
afstanden mellem grupperne større end normalt. Lyt indtil du har hørt begge tegn, inden du starter
med at skrive dem ned. Efterhånden som det bliver lettere, så prøv grupper med tre, så med fire, og
hvis du ønsker det så med fem eller flere tegn inden du skriver det ned. Øv også med formindsket
afstand mellem grupperne indtil det er normal afstand. En anden måde med en tilfældig tekst er
denne: Lyt til det første tegn, men vent indtil den næste er komplet inden du skriver det første ned;
nedskriv det andet efter at du har hørt det tredje osv. Øg så antallet af tegn mellem høring og
nedskrivning til to, så tre osv., så langt som du ønsker.

Den slags øvelser bør udvides så det omfatter korte stavelser og korte ord, og i hvert tilfælde vente
med nedskrivning til hele stavelsen eller ordet er komplet, samtidigt med at du lytter til det der
følger. At udvide dette til flere end et par stavelser eller ord kan være risikabelt idet, som nævnt
tidligere, der kan komme noget uventet og få dig til at miste noget af det der følger.

Et interessant eksempel er denne kommentar (fra den tid hvor en inspektør skulle teste hver enkelt
ansøger til en licens):
”Jeg kan huske fordelene ved at kopiere forsinket. Inspektøren startede testen med at sende ’of’ og
kom derefter med yderligere et ’f’. Jeg tænkte straks på ’off’ og var klar til det næste ord. Men til
min skræk, han sendte uden pause et ’i’ og så prøvede jeg øjeblikkeligt at gå foran ham ved at
skrive ordet ’office’. Til min bestyrtelse fortsatte han med ’cia’ og jeg reviderede hurtigt mine
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tanker til ’official’. Men jeg var forkert på den, for han sluttede med ordet ’officially’. Lytning først
og kopiering bagefter er en fordel”.
Så forsinket kopiering af et eller to ord er et godt trin, men for mange kan give mental anstrengelse,
specielt hvis der kommer et usædvanligt ord.

Forsinket kopiering har mange fordele udover at gøre det lettere. Det gør det muligt for os at lave et
pænt kopi af det modtagne, med rigtig opstilling, store begyndelsebogstaver og tegnsætning. Når
det er med hastigheder under din grænse giver det yderligere tid til nedskrivning af mangler ved fx
statisk støj, og rettelser af afsenderens eventuelle fejl. Sammenhæng kan hjælpe. (Tal har imidlertid
ingen sammenhæng, og skal generelt nedskrives uden forsinkelse). Formålet med forsinket
kopiering er at lette hjernen for stress ved kopiering tegn for tegn.

De fleste højhastigheds operatører der har diskuteret dette emne fortæller at vi ikke behøver at
kopiere mere end ét eller to stavelser eller ord bagefter, og som hastigheden stiger er dette den mest
sikre grænse. (Nogle eksperter, så som Ted McElroy, synes at have været i stand til at kopiere 6
eller flere ord, selv hele sætninger, bagefter uden vanskelighed, men det kan de fleste af os nok
ikke.
Kopiering tegn for tegn tvinger os til at skrive med bevidst anstrengelse, og samtidigt blokerer det
vores forsøg på forsinket kopiering.

Hvad der giver fornuft er lettere
Vi kan kun holde nogle få individuelle tal eller tilfældige tegn i hjernen, fordi de normalt ikke har
en sammenhæng eller betydning – de giver ikke den samme fornuft som stavelser eller ord. Ord og
udtryk er langt lettere at huske end en streng af bogstaver eller tal (eller et kaldesignal) fordi de
giver betydning, og sammenhæng. Derfor var Walter Candler, som i tidligere dage lærte mange
operatører at blive eksperter, overbevist om at lære at høre ord som ord var essentielt og effektivt
ved forsinket kopiering.. Vi kan lære at kopiere ord lige så let som tegn. For eksempel, ordet ’the’
tager ikke længere tid end tallet ’9’.

Forsinket kopiering af stavelser, ord og selv længere udtryk er kun en udvidelse af dette. Hvis vi
opbygger vores ’ordliste’ (kendskab til ordene) som nævnt i kapitel 7, vil det hjælpe os meget.
Efterhånden som hastigheden går op vil du se det, omkring 40 WPM kopierer du ord for ord, og ved
60 WPM (hvis du går så langt) vil det mere være som kopiering af ordforbindelser.

Telegrafister ’i gamle dage’ plejede at sige at deres ’alfabet’ var ord. Dvs. de havde en omfattende
ordliste i hjernen, som de øjeblikkeligt genkendte når de hørte dem. Når de hørte et ord komme over
linien i koden hørte de ordet, ikke de individuelle bogstaver, medmindre det var et navn eller noget
usædvanligt som de skulle stave sig frem til. De var familiære med ord. Derfor sagde én af dem, der
også var en velkendt lærer om Morse koden, at ved lytning og genlytning igen og igen fra de
samme tapes med almindelig engelsk tekst, vil det hjælpe os til at blive familiær med ordene. Vi
behøver at blive familiær med ord som de lyder i koden.

Overvind frygten for at miste
Kopier alt du genkender øjeblikkeligt og let og accepter de huller der måtte blive. Du vil snart blive
overrasket over at hullerne gradvis forsvinder. Hvis du er nervøs for at miste noget, så taber du
evnen til at kopiere koden godt.



5

Det er ikke så let at udelade tegn eller ord vi ikke bevidst kan genkende. Det betyder ikke at vi
stopper med lytningen eller tænker på det. Det betyder at vi skal lære at tro på at hjernen lagrer dem
sikkert i dens direkte og genkaldelige hukommelse, så vi ikke bliver paniske eller forvirrede fordi vi
ikke er sikre på at de er der. Så specielt i øvelser, hvis du mister nogle få tegn eller ord her og der,
så vær ikke bekymret over det.

Overvind denne frygt bare ved at fortsætte – brug flere øvelser med kritiske tegn – og du vil blive
overrasket over at du kan genkende dem. Da vores frygt for at miste er den største barriere for
forsinket kopiering, anviste Candler nogle specielle øvelser for at hjælpe os med at starte med
minimum anstrengelse. Nemlig: lav en liste over korte ord i to parallelle kolonner, fortrinsvis ord
med omkring samme antal tegn, og:

a) skriv med blyant eller skrivemaskine det første ord i første kolonne, samtidigt med at du højt
staver det parallelle ord i anden kolonne, og fortsæt ned gennem kolonnerne. (Vi kan
gentage det ved at vende kolonnerne). Prøv først med to-bogstavs ord, derefter længere ord
indtil du har en vis evne til det. En variant: prøv at sende det ene ord med nøglen, medens du
staver det andet ord højt.

b) Få én til at stave lette ord højt for dig med en jævn hastighed. Begynd ikke at skrive det
første ord inden det tredje ord starter, og hold dig hele tiden to ord bagud, og hvis du ønsker
det, så vær tre ord bagud osv. Til slut kan du gentage det ved at bruge koden i stedet for
stavning af ord med stemmen. Gennemfør disse øvelser langsomt nok til at du ikke føler dig
forhastet, eller frygter for at miste noget. Brug ikke for meget tid på det: et par minutter ad
gangen er nok til at det virker.

Andre forslag: Fingerskrivning
Prøv at ’kopiere’ på denne måde: Sid som om du vil skrive, men brug pegefingeren i stedet for en
blyant, eller din hånd som om du holdt en blyant, lad den hvile let på papir medens du lytter til
koden. Du kan prøve kopiering uden bevægelser, flyt ikke fingeren, ’kopier kun i hovedet’, eller du
kan foretrække at ’skrive’ med din finger. Begge måder kan vænne os fra ’barnetrinnet’ med
kopiering bogstav for bogstav, og uddanne os til at se flere bogstaver eller ord som enheder med
hjernens øje.

Når først vi har fået en vis evne til det, vil vi opdage at forestillingen om at huske tegnene, selv for
blot et øjeblik, vil det hjælpe os til at kopiere bedre og hurtigere end på den gamle måde, næsten
som en refleksbevægelse. Alt dette er træning af hjernen til at grave billederne frem af ord der
allerede er blevet sendt. Det vil udvikle en slags automatisk svar: ører, hjerne og hånden
koordineres. Husk: ignorer enhver fejl, kør ikke for længe ad gangen, og glem ikke at du bare øver
dig. Så giv dig selv en chance. Under indlæring af kopiering på skrivemaskine, så start langsomt.
Du kan finde det lettere at bruge enten store bogstaver eller små bogstaver i begyndelsen. Indtil
skrivemaskinen blev taget i brug kopierede gamle telegrafister alle meddelelser med pen og blæk,
med en pæn almindelig skrift op til 30 – 35 WPM, et fint afleverbart telegram, medens  en virkelig
god operatør der senere brugte skrivemaskine kunne modtage 50 – 60 WPM uden at overanstrenge
sig. De fleste kopierede 5 – 6 ord bagud for at kunne gøre dette.

Hvor længe skal jeg øve?
Indtil du har opnået en betragtelig evne til at kopiere, og undgå at arbejde for længe ad gangen. Men
efter dette punkt er det godt at øve kopiering i længere perioder uden anstrengelse. Når du har nået
en rimelig hastighed kan lange kopieringsøvelser hjælpe, fordi når vi er blevet noget trætte
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oversætter underbevidstheden prikker og streger, så vi ikke føler en vældig mental anstrengelse, der
kan begrundes med gætning af visse tegn.
Under disse forhold kan man kopiere side efter side, uden at være opmærksom på enkelte
sætninger.

Fading – statisk støj – forstyrrelser – dårlig ’fist’
I de gamle dage, da alle skibe brugte telegrafister,  krævede det høj koncentration og evne at
kopiere en station tusinde miles væk, medens et andet skib 150 miles væk også sendte. Når der var
statisk støj var det hårdt (og det kunne ofte lyde som dele af kodetegnene). At lære at kopiere en
svag station gennem statisk støj, forstyrrelser og fading er en kunst i sig selv, og at mestre det
kræver en hel del øvelse. Det kræver operatørens evne til det yderste, og det er ofte nødvendigt at
ændre indstillingen på modtageren, og gå tilbage og udfylde manglende bogstaver i kopien, uden
faktisk at tabe et ord fra signalerne der næsten ikke kan høres. Fading af signalerne er noget der skal
kæmpes med, men under øvelser kan selv det være en fordel for os. Kopier hvad du hører og lav
mellemrum hvor du ikke kan. Det kan hjælpe os med at lære at ignorere tabte lyde.

Kvaliteten af afsendelse og forholdene for modtagelse i æteren har en markant effekt på
kopieringsevnen. En operatør der kan kopiere koden med 25 WPM må måske gå ned på 15 WPM
når der er statisk støj eller forstyrrelser. Gamle kommercielle operatører kopierede rigtigt gennem
statisk støj, forstyrrelser og fading, medens andre måtte bede om gentagelser, og de fortsatte
kopieringen hvor de fleste af os ikke engang kunne høre signalerne. Deres job afhang af det. Nogle
radioamatører har lært at gøre dette lige så godt – de har lært at kopiere signalerne selv under
utålelig baggrundsstøj, støj på signalerne op til 10 dB eller mere.

Det kræver øvelse og tålmodighed at lære at høre svage stationer bag højere stationer, men vi kan
lære at kopiere svage stationer begravet under flere stærke. Dette er en bemærkelsesværdig evne for
et menneske: at læse utroligt svage signaler under svære distraktioner. Det kræver koncentration, og
operatøren der gør fremskridt bør udvikle det. Elendige ’fists’, dårlig afsendelse er ligeledes noget.
En øvet operatør der kan kopiere 50 WPM under god afsendelseskvalitet kan under dårlige tegn- og
ordmellemrum eller dårlig rytme måske kun være i stand til at kopiere 10 WPM.

Rettelser af mangelfuld kopi
Huller og fejl i en kopiering kan ofte rettes, uanset om de stammer fra afsendelsen eller
modtagelsen (inklusiv støj osv.), ved at gennemlæse og analysere hele meddelelsen. Som et
fingerpeg, så se efter nøgleord, sætninger og sætningsgrænser, sammenkædning af ord osv.
Sammenhængen kan hjælpe ved udfyldning og rettelser. Når et ord er mærkeligt, så se efter et tegn
der kan være forkvaklet, forkert sendt eller forkert hørt.
Gennemgang af øvelseskopier på denne måde kan også være et værdifuldt værktøj, og opmuntre
medens vi lærer.

Andre bemærkninger
På eksperttrinet, hvor kopiering er automatisk, siges de mest almindelige kopieringsfejl at være
afhængig af forventninger om hvad der vil komme, og hvis det viser sig at være noget uventet kan
vi miste noget. At lære at kopiere på skrivemaskine uden at vide hvad der blev kopieret var aktuelt
under anden verdenskrig i Afrika, hvor der var for få operatører. Indfødte afrikanere, der ikke
kendte noget til engelsk, blev oplært til at knytte hvert signal med den tilsvarende taste på
skrivemaskinen. De lærte hurtigt at høre tegnene og taste de korrekte taster, og blev hurtigt dygtige.
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Når vi laver noter til vores egen brug behøver vi ikke at kopiere hvert enkelt tegn eller ord – vi kan
bruge enhver slags stenografi eller forkortelser som vi kender, fx ’rcvr’ for receiver, ’ant’ for
antenne osv., bare nok til at vi senere kan huske det. Den ekstra tid lader os tage det lettere.

Under anden verdenskrig fandt mange operatører at det ikke var vanskeligere at kopiere koden med
blyant og blokbogstaver ved 25 WPM, end kopiering af engelsk tekst ved samme hastighed. Nogle
af disse meddelelser varede over en time! Men dygtigheden i kopiering af kodegrupper kan blive en
skade for kopiering af klart sprog. Kodede grupper er sædvanligvis nøjagtigt på lige mange tegn
(sædvanligvis 5), men ord i klart sprog forventes af operatøren at variere i længde. Når en sådan
operatør flyttede fra kodegrupper til klart sprog, havde han ofte tendens til at opsplitte ordene i 5-
bogstavs grupper.
Baggrundsmusik eller andre bløde rytmiske lyde som ikke distraherer, har nogle gange været brugt
til at lette kedsomheden for højhastigheds operatører der laver masser af kopier.

98 af de 100 mest almindelige ord, brugt til Candler’s øvelser:
go he and how been into great about first their before should am if man any some very other shall
could which little people me and him its then what every these would there on us out may like than
by or not are well more to in but now made will of do was had work must up is can two when they
as be one the over said so at who for have come she our such them it my has men only that all his
time this no we say her your from were upon.
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Kapitel 9. Afsendelse og ’Håndpumpen’

Afsendelseskvalitet

Første regel: Send aldrig hurtigere end du kan sende korrekt
Kvaliteten er altid det vigtigste, og hastigheden det næste. Sagt på en anden måde – Det er mere
velsignet at sende god kode end det er at modtage det. Sigt efter at gøre din afsendelse så perfekt
som muligt. Jævne, ensartede tegn og mellemrum gennemtrænger statisk støj og forstyrrelser langt
bedre end individuel sendestil. Vi bør lære at sende så klart og nøjagtigt at den modtagende operatør
får en perfekt kopi hver gang. (Det vanskeligste i læsning og kopiering af koden hænger på
uregelmæssighed i afstandene mellem tegn og ord.)

En kommerciel operatør sagde: ’For mere end 50 år siden blev der sagt til mig at det er bedre at
sende med 20 WPM og blive modtaget 100% første gang, end at sende med 28 WPM og spilde
tiden på gentagelser’.

Regel to: Send aldrig hurtigere end du selv kan modtage rigtigt
Bryder du én af reglerne kan du ende med at sende dårligt udformede tegn eller en hakkende,
stødende stil der er vanskeligt at kopiere, og kan få anlagt en vane der vil være meget vanskeligt at
ændre senere. Dårlig afsendelse kureres ikke ved at skifte nøgler, men ved at korrigere de forkerte
mentale præg.

Nøgling og hvad det betyder
Talentet for Morse koden ligger i dens simple tilpassede krav – kun to ’stadier’ er nødvendige: 0 og
1 (binære koder). Disse to stadier kan være enhver slags forskellighed i forhold eller kvalitet af
tilpasning: (ON/OFF), og elektroniske eller hørbare signaler kan omfatte bl.a. tonehøjde og kvalitet.
Dette simplificerer udstyret der kræves til afsendelse og modtagelse. Enhver form for to-positions
kontakt som kan betjenes med en tilfredsstillende hastighed af en operatør, eller en mekanisk eller
elektronisk enhed vil tjene formålet. For elektronisk og radiotelegrafisk kommunikation må
kontakten simpelthen kontrollere ’on’ og ’off’ forholdene.

Dette åbner mange muligheder for mekanisk design, fra den mest enkle, bare at lade to ledninger
røre hinanden og fjerne dem igen (hvilket har været brugt i nødstilfælde), og til elektroniske
’kontakter’ der ikke har nogen bevægelige dele, men nærmere styres mellem meget høje og lave
værdier med elektroniske midler. Til kodetransmissioner kalder vi generelt sådanne kontakter for
’nøgler’, ’keys’, ’keyers’ eller ’keying devices’. I dette kapitel forholder vi os primært til nøgling
med hånden, dvs. den simple op-og-ned håndnøgle, ’håndpumpen’ eller ’straight key’. (Se kapitel
10 for andre typer og deres brug).

Den første Morsenøgle
Alfred Vail designede den første håndnøgle og kaldte den en ’korrespondent’. Den bestod af en
plade på hvilken var monteret en simpel flad metal fjeder fastspændt i den ene ende, og i den anden
ende af fjederen var der monteret en lille knap på oversiden og et elektrisk kontaktpunkt på
undersiden. Dette kontaktpunkt var placeret således at når knappen blev trykket ned ville den røre
ved et andet kontaktpunkt monteret på pladen lige under det øverste kontaktpunkt, således at man
kunne lukke og åbne kredsløbet. Når man lettede presset på knappen gik metalfjederen op, og
kredsløbet blev dermed afbrudt igen. Der var ingen justeringsmetoder monteret.
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Denne klassiske stil for op-og-ned bevægelsen har styret designet for alle ’standard nøgler’ lige
siden. Senere modeller har simpelthen været forbedringer, variationer og forarbejdninger af
basiskonceptet.

Anbefalinger for begynderen
Afsendelse med enhver slags håndnøgle er en ’kunst’ der tager nogen tid og øvelse at udvikle
korrekt. Af denne grund er der i dag nogle lærere der anbefaler at begynderen, hvis muligt, starter
med at sende med et ’keyboard’ (et pc-tastatur), (eller kodeprogrammeret computer). Med et
tastatur, keyboard, er det umuligt at sende dårligt formede tegn. Et keyboard, der ligner tastaturet på
en skrivemaskine, producerer koden for det tegn man trykkede på tastaturet. Man kan ikke lave et
forkert tegn med et keyboard – men selvfølgelig kan man ved en fejl trykke på en forkert taste. (Se
kapitel 10).

En ’keyer’ (se kapitel 10) producerer altid perfekte mellemrum mellem prikker og streger.
Imidlertid skal operatøren styre mellemrum mellem bogstaver og ord. Dette kræver betragtelig
øvelse og kan tage modet fra begynderen. Det er let at sende velformede tegn, men utilsigtede eller
selv ikke eksisterende tegn kan også laves. Derfor synes det klogest at begynde at lære at sende med
enten en håndnøgle, straight key, eller et keyboard. (En håndnøgle hjælper med at forstærke
rytmemønstrene for tegnene mere effektivt). Uanset er det godt for begynderen at være opmærksom
på rådet fra en god lærer der sagde: ’Rør ikke håndnøglen inden jeg siger du skal’.

Dette råd har et dobbelt formål:
1) at sikre at eleven har et nøjagtigt mentalt indtryk af den korrekte lyd og rytme af

kodetegnene inden han prøver at sende dem, og
2) at lytte til ens egen dårlig afsendelse kan hindre indlæringen (som nævnt i kapitel 3)

Så den bedste måde er ikke at røre nøglen inden du har udviklet en god følelse for den korrekte
rytme af bogstaverne. Det betyder sædvanligvis omkring tidspunktet hvor du kan modtage omkring
10 – 12 WPM eller flere. Når du begynder med en håndnøgle skal du have en god føling med tiden,
dvs. de tre byggeblokke for koden: prik, streg og forskellige længder af mellemrum. (De der dårligt
kan kontrollere deres hånd bør undgå brugen af håndnøgler, i det mindste indtil de har opnået gode
evner til modtagelse).

Efter at du har lært den rigtige rytme, afsendt med en håndnøgle, hvad enten det er under øvelse
eller i praktisk brug, er afsendelse med den også en fordel for opbygning af din modtagelsesevne
under alle aspekter. Yderligere udvikler det muskulære minder der yderligere styrker vores
opfattelsesevne og genkendelse af tegn og ord. Konstant øvelse i afsendelse på denne måde hjælper
også med opbygning af vores kopieringsevne. Sendeøvelser forbereder også hånd og arm for
afsendelser over lange tidsrum uden udmattelse. Finger- og armøvelser kan også bruges for at opnå
fleksibilitet og styrke.

Håndnøglen, ’straight key’
En standard håndnøgle er en nøgle der kun har op-og-ned bevægelser. På den Amerikanske nøgle
skulle stangen på nøglen være i lige linie med underarmen. For at kontrollere det bevæger
operatøren tasten med en op-og-ned bevægelse i håndleddet. (Det tjener dog ikke hånd- og
armmusklerne med de meget små bevægelser der skal ske ved tastning af nøglen). Nøglens design,
dens placering på bordet og håndteringen har en tendens til at variere fra land til land, og dens
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justering kommer næsten helt an på den individuelle operatør. Her kan vi kun sige det generelle og
nogle instruktioner fra erfarne brugere.

Den Amerikanske ’straight key’ og dens brug
Stangen på nøglen er generelt relativt tynd og akslen er typisk placeret så forenden er længere end
bagenden, og er ofte er bøjet nedad hen mod selve tasten. Dens taste er flad øverst og kan have en
underskive (oprindeligt designed for at beskytte operatøren for høje strømstyrker i selve stangen).
Det øverste af tasten skulle være omkring halvanden til to tommer over bordet (ca. 4 – 5 cm), og
have justering for op-og-ned bevægelserne (normalt omkring 1/16 tommes bevægelse ved tasten,
men justeres så det passer operatøren bedst). 1/16 tomme svarer til 1,6 mm.

Nøglen bør placeres langt nok tilbage fra bordkanten (omkring 18 tommer, 46 cm), så albuen er
placeret ved bordkanten. Operatørens arm hviler let på bordet med hans håndled hævet over bordet,
mere eller mindre ’fladt’. Hans pegefinger hviler ovenpå tasten og langefingeren normalt på tasten
nær ved kanten. Tommelfingeren hviler let mod den anden kant af tasten, eller rører den ikke.
(Eleven bør finde den placering der er mest behagelig for ham). Bevægelsen af tasten nedad for at
lukke nøglen, og opad for at åbne den sker ved bevægelser af hånden, som drejes i håndleddet:
enden af fingeren bevæges ned medens håndleddet bevæges let opad, og omvendt, uden nogen
samtidig fingerbevægelse. Tastens bevægelse opad sker via den indbyggede fjeder i nøglen, men
kan hjælpes med tommelfingeren.

Walter Candler’s råd til professionelle telegrafister under træning (for at undgå udvikling af
smertefuld ’glasarm’, seneskedehindebetændelse) var følgende:

• Hold tasten mellem tommel og de første to fingre, i stil med den måde du holder en blyant.
Hold den fast men klem ikke, og slip ikke medens du sender.

• Håndleddet, ikke fingrene eller hele armen, gør arbejdet når tasten går ned og op. Hvil ikke
håndleddet på bordet.

• Pas på sendearmen – musklerne i underarmen bærer armens vægt. Hold armen afslappet og
let når du bevæger tasten ned og op – Umiddelbart under albuen på undersiden af armen er
der en nerve som går tæt på overfladen. Hvis nerven presses mod bordet kan den begynde at
give krampe i armen og bevirke telegrafistlammelse (’glasarm’ eller skrivekrampe). Hvis det
sker, så læg en blød pude under for at lette forholdene.

• Der er ingen grund til at spilde energi på fjedrene. Nøglens returfjeder behøver ikke at være
spændt for meget, bare nok til at holde kontakterne fra hinanden.

• Kontakterne bør kun have afstand nok så det er let at åbne og lukke. En nøgle er
umiskendeligt en personlig genstand. Enhver der har fået sin egen nøgle justeret så den føles
helt rigtig vil være ukomfortabel at sende med for en anden person, selv om den ser nøjagtig
ud som hans. Hvis du placerer to forskellige nøgler af samme design, med samme spænding
og kontaktafstande, vil de alligevel føles forskellige. De er lige så individuelle som violiner.

Opnå færdighed. Fejl og automatisme
For den øvede telegrafist flyder tegn og ord uden bevidste tanker. Ordentlige og tilstrækkelige
øvelser har gjort funktionen vanemæssigt, automatisk og uden at det volder anstrengelser, næsten
som at tale. Imidlertid, hvis noget forstyrrer træder hjernens bevidsthed til og prøver at lave
korrektioner og overtage kontrollen. Hvis disse bevidste forstyrrelser fortsætter kan det fjerne
vanen, hvilket resulterer i mere anstrengelse end nødvendigt, for at sende nøjagtigt. Dette giver
anspændthed, og snart finder man ud af at man arbejder imod sig selv, og (med håndnøgle) hvis
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man sender i lange perioder kan det udvikle ’glasarm’ (se Walter Candler’s råd). Men
mesteroperatøren sender ikke en unødvendig prik eller streg.

Hvad med fejl lavet under afsendelse? Hvis du laver en fejl medens du sender, så ret den hvis
nødvendigt, glem det derefter og fortsæt roligt med afsendelsen. Lad os ikke blive anspændte og
starte med bekymringer om at lave flere fejl (så som: ’Nu må jeg ikke gøre det igen!’). Hvis det
plager dig så fokuser din opmærksomhed bare nogle få øjeblikke på afsendelse af hvert enkelt ord
(eller måske hvert bogstav) efterhånden som de kommer, send jævnt og med korrekte mellemrum,
og fortsæt så normalt hvis der ikke er sket noget. Det vil hjælpe med at skabe en positiv og
konstruktiv holdning i stedet for en negativ holdning. For rettelse af fejl varierer den generelle
praksis: otte prikker (som HH afsendt uden mellemrum mellem bogstaverne) er den officielle
standard, men det er ret almindeligt at bruge et spørgsmålstegn og så sende ordet (eller fra det
foregående ord) igen uden fejl. Hvis du sidder og sludrer med en anden operatør (’rag chew’) kan
du bare holde et øjebliks pause, og så gentage hvad du sendte forkert, og derefter fortsætte. På den
anden side, da det sædvanligvis er begyndelsen af ordene der er det vigtigste, hvis nok af ordet er
blevet sendt korrekt kan det være bedst at stoppe et øjeblik og derefter fortsætte uden kommentarer.
Vi ville selvfølgelig ikke gøre dette midt i en formel meddelelse.

Personlige karakteristikker – Hånden (’Fist’)
Al afsendelse, med alle typer håndnøgler, vil vise små personlige spidsfindigheder, eller
karakteristikker der samlet kaldes din ’fist’ (hånd), som ubevidst udvikler sig efterhånden som
dygtigheden og erfaringerne vokser, ligegyldigt hvor præcis en operatør prøver at være. Det er
derfor at en modtagende operatør øjeblikkeligt kan genkende afsenderen og sige ’Jeg kender denne
fist’, selv før vedkommende har identificeret sig selv. Vores fist kan også røbe vores humør,
ophidselse, udmattelse, kedsomhed eller dovenskab – på samme måde som vores stemmer ofte gør.

Den type håndnøgle der bliver brugt kan også påvirke afsendelsen. Dette betyder dog ikke at der
ikke kan sendes højkvalitets kode fra enhver af disse håndnøgletyper, men mere at deres specielle
konstruktioner og brug kan have en tendens til at frembringe visse karakteristikker.

Med en håndnøgle, side-swiper eller bug (Vibroplex-type) er det let at sende koden på en stødvis
eller hakkende måde, ligesom man kan lave længere eller kortere prikker og streger overalt eller
indenfor bestemte tegn. En almindelig fejl ved brug af en bug er at lave prikkerne for hurtige,
sammenlignet med stregerne. Side-swipere har en tendens til at fremme meget ulige takt på tegnene.
Uanset hvilken type af disse nøgler man bruger, kan de have stor indflydelse på ens fist, som det
høres hos den modtagende operatør.

N Ø G L E R
Nøglens design og hvor den placeres på bordet er vigtig for bekvemmeligheden og letheden for
betjeningen af den. Tastens højde, eller paddlens (hvilket er tasten på fx en nøgle af Vibroplex-
typen) føles måske ikke helt rigtig, eller nøglens indstilling kan føles for grov eller for svag, eller
føles for stiv eller for blød. (En Britisk sensor ved en eksamen i afsendelsesprøven sagde: ’Det
undrer mig altid at nogle elever kommer til Morseprøven uden deres egen nøgle. Forsøg på at sende
perfekt Morse på en fremmed nøgle er en hindring som ansøgerne aldrig skulle bebyrde sig med
den dag de skal bestå prøven’). Hvordan ’føles’ nøglen? Kan jeg nyde den? En erfaren operatør
sagde: ’Når jeg bruger en ny nøgle i et par uger er alt i orden og jeg elsker den. Men pludselig hader
jeg den. Så prøver jeg en anden, og det gentager sig! Hvorfor føler jeg det på den måde?’ Det er
ikke svært at forstå hvorfor nogle kommercielle operatører altid tog deres nøgle med hjem, eller
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låste dem inde. Det er heller ikke overraskende at den absolut ukrænkelige regel for de gamle
telegrafkontorer var følgende: Aldrig, aldrig, aldrig, under nogen omstændigheder må du røre
indstillingen på en anden mands nøgle.

Ikke kun selve nøglen, men højden på bordet hvorpå den står kan også være en vigtig faktor. Nogle
har ofte af ren nødvendighed brugt en nøgle fastspændt på deres lår. Trange og akavede stillinger
har ofte været nødvendige. Og det kan have betydning for hvordan man plejer at gøre.

Den traditionelle Britiske nøgle og dens brug
Det første indtryk af denne nøgletype i forhold til en Amerikansk nøgle er den massive kantede
stang og højden på tasten. Disse bemærkelsesværdige karakteristikker stammer fra sidst i det 19.
århundredes Government Post Office design (der stod for telegrafoperationerne). Nøglens stang er
lige og kraftig og er af messing, og akslen er placeret lidt bag midtpunktet på stangen. Hovedparten
af stangens vægt arbejder mod returfjederen. Selve tastens omrids ligner håndtaget på en skuffe, lidt
pæreformet, normalt med en betydelig rund top på tasten. Dens diameter øges fra bunden og op i
nærheden af toppen. Dens maksimum diameter svarer til, eller er lidt større end tasten på en typisk
Amerikansk nøgle. Alle versioner er højere end den typiske Amerikanske taste.

Effekten af den lige stang og dens højere taste betyder, at ved brug af denne nøgle kan man ikke
lade armen hvile på bordet. Derfor skal nøglen typisk placeres således at tasten er cirka lige over
bordkanten.

Efterhånden som årene er gået har der været mange versioner af denne nøgletype, forskellige
fjedermonteringer, forskellige dimensioner, forskellige former for taster osv., men stangens tunge
stil og den høje taste er mere eller mindre forblevet som de permanente karakteristikker.

Den traditionelle måde man bruger denne nøgle er følgende:
• Placer pegefingeren på toppen af tasten og tommelfingeren nedenunder tastens

maksimumdiameter på den ene side, og langefingeren på tastens modsatte side.
• Operatørens underarm forlænges cirka i linie med nøglestangen (lodret og vandret), uden

støtte på bordet, og nogle tommer fra kroppens side, og i en vinkel på cirka 90 grader fra
overarmen.

• Bevægelsen af nøglen sker i håndleddet, ikke med fingrene, med håndleddet virkende som
en hængsel mellem armen og hånden.

Hånden, håndleddet og armen er ikke anspændte eller stive, trods den for Amerikanere
tilsyneladende kejtede stilling for armen. Begyndere justerer sædvanligvis nøglen med en stor
åbning mellem kontaktpunkterne, så man tydeligt hører nøglens lukning og åbning. Generelt
reduceres åbningen efterhånden som hastigheden stiger (nogle reducerer åbningen til et absolut
minimum). Nogle operatører taster nøglen fintfølende med fingerspidserne, medens andre holder
tasten med hele hånden. Ligeledes foretrækker nogle operatører en meget let indstilling af fjederen,
og lader tommelfingeren hjælpe med åbning af nøglen samtidigt med håndledsbevægelsen; andre
stoler helt på fjederens returfunktion.

Efterhånden som begynderne gør fremskridt afpasser de deres nøglingsstil til det der er
komfortabelt for den individuelle operatør. Der er mange variationer i indstillinger, afhængig af
detaljerne i den specielle nøgledesign, og hvad operatøren foretrækker. Australiere og New
Zealændere synes at have fulgt den Britiske praksis, men andre Europæiske lande har ikke
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nødvendigvis gjort sådan. Nogle Australiere har sagt at de fandt det meget hårdt at sende godt med
en Amerikansk nøgle – med den flade taste, placeret langt væk fra bordkanten - som de var
installeret i visse stationer under anden verdenskrig.
Alt i alt, med alle disse variationer i nøgledesign, synes det indlysende at der må være flere måder at
designe en god nøgle, og bruge den.

Brug af håndnøglen
Det er naturligvis umuligt at sende absolut perfekt kode med enhver håndbetjent enhed, men vi bør
lære at efterligne god afsendelse så godt vi kan. Har du en instruktør bør han demonstrere
kvalitetsafsendelse for dig, noget i stil med dette eksempel: ’Lyt efterhånden som jeg sender
tegnene, og derefter udtaler du tegnets navn, og sender det tilbage til mig som du hørte det’. Dette
gentages flere gange indtil læreren er tilfreds, hvorefter der fortsættes med hele alfabetet og tallene
under de tidlige perioder for afsendelsesøvelser.

En anden måde, som kan bruges uden en lærer, er at bruge en ’opdelt hovedtelefon’: Den ene
hovedtelefon afgiver de modtagne signaler, medens den anden lader eleven høre hans egen
afsendelse med en oscillator, efterhånden som han læser fra en nedskrevet kopi af de modtagne
tegn. Han skal stræbe efter at sende harmonisk, og kan sammenligne hans egen afsendelse med det
modtagne.

Der findes mindst ét computer indlæringsprogram (se nedenfor), som har en mulighed for at
vurdere elevens afsendelse.

De fleste lærere anbefaler at man begynder med relativt langsomme håndbevægelser. Omkring 12
bevidst kontrollerede håndbevægelser per sekund er gennemsnittet, men nogle kan ikke overstige
10. Det er de ofte gentagne forandringer der begrænser udførelsen. Den totale reaktionstid fra
eksterne instruktioner og indtil hånden reagerer er omkring 150 – 200 millisekunder (øre- eller øje-
hjerne-muskler). Svartiden skal være meget hurtigere end dette til kodeafsendelse, spille piano, osv.
Så overtager de automatiske mentale funktioner.

En god begynderøvelse med håndnøglen er at lave en langsom streng af prikker, et minut eller to,
og derefter gradvis sætte hastigheden op til en behagelig rate. Send derefter en serie på 20 – 30 S’er
jævnt og glat, med korrekt afstand mellem dem. Efter det, så send en tilsvarende streng af streger,
fulgt af 20 eller flere O’er på samme måde. Dette vil udvikle en passende følelse, og en sans for
kontrollen af nøglen. Efter det, så prøv en kort sætning på en langsom og ensartet måde, med stor
afstand mellem bogstaver og ord, noget lignende:
’J e g     s e n d e r     a l t i d     j æ v n t     o g     g l a t’

Prøv dette flere gange, og forkort gradvis mellemrummene indtil de er omkring normale. Lyt
efterhånden som du sender det, for at få den korrekte timing. Prøv at optage det, så du senere kan
lytte til det uden at være distraheret, og vurdere hvordan det lyder for andre.

Med en klar, let og korrekt sendestil vil det tage omkring ti minutter at varme op, og fra da af bør du
være i stand til at sende gennem længere tid uden det mindste ubehag. En rimelig god operatør kan
lære at sende International Morse med god kvalitet på en håndnøgle op til 20 – 25 WPM. Nogle kan
klare 30 WPM, men 35 WPM synes at være omkring den absolutte grænse (svarende til omkring 45
WPM i American Morse). På den anden side, tro ikke at fordi du kan modtage fx 25 WPM kan du
sende godt med den hastighed. Hvad der ikke er tydeligt og forståeligt er ikke værd at sende.
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’Glas Arm’
Candler’s beskrivelse af telegrafistens ’Glas Arm’ eller ’telegrafistens lammelse’ er:
Forholdene med en fremadskridende pinefuld underarm, hvor armen gradvis taber dens tidligere
energiske reaktion, og prikkerne bliver vanskelige at sende korrekt med éns sædvanlige hastighed,
på grund af delvis tab af kontrollen.

Udmattelse sætter ind tidligt og afsendelsen bliver ’rådden’, og fører til modløshed eller smertelig
irritation. Det kan evt. begynde med overfølsomhed som snart aftager, men en virkelig glas arm har
hverken betændelse eller ømhed. Dette forhold skyldes unødvendig overanstrengelse eller
anspændthed eller dårlig håndtering af nøglen, og kan undgås.
Faktorer der kan føre til det er:

• Dårlig stilling.
• Holdning af armen i en unaturlig eller ubehagelig position, således at blodcirkulationen og

nervefunktionen forstyrres, så det gør hånden ubekvem, kold eller klam.
• Overdreven pres af underarmen mod bordet (under Amerikansk nøgling).
• Overdrevne lange sendeperioder og indskrænket eller lav krops spændstighed, som bevirker

muskeloveranstrengelse og spændinger.
• Bevidste forstyrrelser under normal automatisk vanemæssig kontrol, eller
• måske forestilling om at ved forlænget brug vil armen til slut fejle.

Alt dette kan modvirkes eller lettes ved passende mentale og fysiske korrektioner. Nogle har fundet
lettelse ved at dreje nøglen så man bruger sideværts bevægelser. Andre har kureret det ved at bruge
en sideswiper, eller oftere ved at bruge en ’bug’ (Vibroplex-type). Candler sagde at en falsk glas
arm kan ske når der sker en betændelse der producerer pine i håndleddet, underarmen, ryggen eller
nakken og/eller hovedpine. At kurere dette er påfaldende.

Test af rigtig kørsel med håndnøgle
For begynderen vil alt være lettere hvis alvorlige fejl fanges tidligt, før de bliver til vaner. Der er to
generelle slags tests af operatørens sendeevne. Én omhandler kvaliteten af hans afsendelse og dens
læsbarhed, den anden omhandler hans udholdenhed og behagelighed. Sendekvaliteten kan vurderes
på adskillige måder. Det er en god idé at optage noget af din egen afsendelse ind imellem, og lade
det ligge en dag eller to, og derefter lytte og se hvordan det lyder – er det læsbart? En barskere
måde er at udfordre kommentarer fra de modtagende operatører (eller antal gange hvor der bliver
bedt om gentagelser). Dette er også nogle gode forslag til bug-operatører.

Der er flere computerprogrammer der kan vurdere éns afsendelse mod idealerne. Én af de virkelige
gode er Gary Bold’s diagnoseprogram, DK.BAS, der er designed til formålet, og som kører under
QBASIC, en del af hans Morse indlæringssoftware (Se kapitel 18). At se på din egen afsendelse kan
være meget beskeden, men dette program vil vise nøjagtigt hvad der er forkert, og fortælle nøjagtigt
hvad du behøver for at forbedre det.

En typisk kommentar til de der bruger det er: ’Min afsendelse kan vel ikke være så dårlig, kan det?’
Men efter af have fulgt DK.BAS’s råd sagde den samme operatør: ’Aktuelt var hele episoden helt
lettende, eftersom jeg efter et antal forsøg fandt ud af at jeg havde forbedret mig så langt at jeg og
computeren til sidst fandt selskab’. Hvis du er sikker på der er noget forkert, men at du ikke kan
sætte en finger på det, så lad et sådant program finde det for dig. Din afsendelse vil virkelig lyde
bedre hvis du koncentrerer dig om at gøre de forbedringer der bliver antydet.
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En udmærket test for udholdenhed og behag er at sætte sig ned og sende læseligt materiale med en
behagelig hastighed mellem fx 15 – 25 WPM i omkring en time. Det vil tage omkring ti minutter at
få hånden smidig, og hvis man har gjort det klart, let og med korrekt sendestil som er ønskelig, så
kan du fra da af sende i en lang periode uden at få det mindste ubehag. På den anden side, hvis de
fundamentale principper om korrekt nøgling ikke er lært, så må man ’springe i luften’ efter de første
15 minutter med en hånd der er for stødende, og håndleddet der er for ømt til at fortsætte.
Dvs. se på hvad du gør forkert.

Hvad er det der udgør en god hånd-nøgle?
Operationslethed og god kontrol er de primære betragtninger for en håndnøgle. Den første Morse-
nøgle (kaldet ’correspondent’) var kun designet til at klare jobbet. Senere designs tog også andre
faktorer i betragtning, inklusiv letheden ved brug og udseendet. I de tidlige dage med højspændings
(gnist-) stationer var det igen funktionen der talte højest, og disse nøgler var nogle klodsede og
massive ting, for at kunne håndtere de uhyre strømstyrker der var involveret.

En god ’nøglestang’ skal dreje om en aksel uden mærkbar gnidningsmodstand, og tasten (eller
paddlen) på den må ikke kunne bevæges i nogen retning undtagen den normale nøgling.
Returfjederen skal kunne justeres til det ønskede (nogle anbefaler 250 – 400 grams tryk for en
håndnøgle). Denne fjeder må ikke være så stiv at afsendelsen bliver hakkende, eller så svag at
signalerne har tilbøjelighed til at køre sammen, men altid være i stand til at åbne kredsløbet af sig
selv, uden assistance fra operatøren.

For en given nøglingshastighed er kraften der kræves en funktion af fjederen, størrelsen af åbningen
mellem kontaktpunkterne og trægheden af de bevægelige dele. Nøglestangen skal være solid nok til
at den giver en god kontakt uden vibrationer. Lejerne skal hele tiden være solide og faste.
Returfjederen skal have tilstrækkelig justeringsmulighed, så den kan tilfredsstille operatørens ønske.
Åbningen mellem kontaktpunkterne skal give en fast føling, og have en justeringsafstand for det
personlige ønske. Findes der et nøgledesign der er universelt ’idélt’? – Mit indtryk er at vel
accepterede nøgler viser en vid forskel af designdetaljer, som møder ønskerne.

Fortæller dette os at det ikke er nøglens design der gør at den ’føles rigtig’, men nærmere at det er
hvad vi er bekendte med og skal bruge? Det føles komfortabelt, delvis op mod nationalhistoriske og
delvis personlig forkærlighed. Af ukendte årsager har korte og små nøgler ikke været så populære,
skønt de sommetider har været nødvendige. Hvad en nøgle er monteret på – et træbord, éns lår, en
massiv blok, osv. – og hvordan den er monteret kan gøre en stor forskel på hvordan den føles. Den
kan føles ’stor’ eller ’sympatisk’ eller ’død’ eller have forstyrrende vibrationer. Dette er alle
faktorer der er delvis hardware-mæssige, og delvis psykologiske og helt personlige forhold.
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Kapitel 10. Andre nøgletyper og deres brug.

I kapitel 9 blev de almindelige håndnøgler, ’Straight Keys’ omtalt. I det følgende nævnes
andre ’nøgletyper’.

Disse kan klassificeres som:
• Keys (inklusiv ’straight’ keys (håndnøgler), ’Side-swipers’, og semi-automatiske nøgler

eller ’bugs’).
• Keyers.
• Keyboards (inklusiv computerprogrammer der sender via tastaturet).

Alle slags nøgler
Utallige variationer af simple mekaniske ’kontakter’ kan opfindes. Næsten enhver tænkelig
bevægelse kan bruges til at betjene ’kontakten’: op og ned, sidelæns, skubbe, klemme, vride osv. De
kan aktiveres via: menneskelig  handling (finger, hånd, arm, fod, læber, hals, åndedrag osv.),
mekaniske eller elektromagnetiske handlinger (fx via et relæ for at fordoble nøglingsmønstret via et
andet kredsløb), osv.

For de handicappede er der opfundet flere forskellige nøgler der kan tastes via trykket fra åndedrag
på et membran eller stempel, osv. Nogle af de interessante design i den senere tid udnytter fordelen
ved kredsløb der bruger ting som a) afbrydelse af en lysstråle med fingeren der banker på en
fotofølsom celle, b) ved ændring af kapaciteten eller modstanden ved at bevæge fingeren tæt på,
eller berøre et fast metalunderlag let, c) tonen af en menneskelig  stemme der ’brummer’
Morsekoden på kort afstand fra en lille mikrofon, og andre mulige midler der kan kontrollere
nøglingen. Hvordan klassificerer man sådanne enheder?

Andre slags manuelle nøgler

’Double Speed’ nøglen - ’Sideswiper’
Hvornår den første ‘sideswiper’ blev opfundet synes ikke at være kendt. Den er baseret på idéen, at
sideværts håndbevægelser skulle være lettere og måske hurtigere end op-og-ned bevægelserne. I
henhold til notater fundet, og venligt afleveret af Jerry L. Bartacheck, KD0CA, tog J. H. Bunnell
Co. patent på deres nye ’double-speed’ nøgle i 1888, og fortalte at den var udviklet for at overvinde
telegrafistlammelser eller ’glas arm’. I dag kaldes den type lidelse for ’håndrods tunnel syndromet’.
De der brugte denne nye nøgle fandt ud af at påstanden var sand, at sideværts bevægelser er meget
mere behagelige og naturlige, og at det modvirkede eller reducerede risikoen for glasarm meget.
Denne nøgle blev på et tidspunkt populær og blev ofte kaldt en ’sideswiper’, og sommetider for en
’cootie key’. Imidlertid var Bunnell’s nøgle temmelig dyr, men var let at efterligne.

Operatøren der brugte nøglen brugte hans tommel- og pegefinger for at flytte paddlen på
nøglestangen fra den ene side og til den anden – og hver retning lukkede kredsløbet, uanset om
paddlen bliver skubbet mod venstre eller højre. På den måde formede han tegnets prikker og streger
efter hinanden. For eksempel, hvis operatøren lavede det første element af tegnet mod venstre,
uanset om det var en prik eller streg, blev det næste element lavet mod højre, osv. Mønsteret på
bevægelserne var således V-H-V-H-V-H, alternativt, hvis han startede mod højre H-V-H-V-H-V.

Denne frem og tilbage bevægelse bevirkede ofte en tendens til en speciel rytme, der røber brugen af
en ’sideswiper’.
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Nogle få operatører, der havde problemer med ’glasarm’, fandt lettelse ved at vende deres
håndnøgle 90 grader, om på siden, så den kunne bruges med sideværts bevægelser i stedet for op-
og-ned. (Det er også let at gøre med en bug (Vibroplex-type), som altid kører med sideværts
bevægelser).

Kommercielt fremstillede double-speed nøgler, sideswipers, var relativt billige sammenlignet med
Viproplex, og det var ret nemt at lave en god hjemmelavet sideswiper. Det var ikke så mærkeligt at
de nogle år blev populære for telegrafister, specielt for radioamatører. (Disse nøgler synes ikke at
have været brugt ret meget af landlinje-telegrafisterne). Måske nyheden om denne nøgle var lige så
meget en attraktion som hævdelsen om dens højere hastighed og mindre udmattelse.

Sideswiper-nøglen kan senere have ledt til idéen om den semi-automatiske nøgle, hvis første gode
kommercielle version, Vibroplex’en, blev introduceret i 1904, og snart blev brugt vidt omkring af
kommercielle telegrafister.

Af forbigående interesse kom der i 1926 en tilsvarende forbundet nøgle med to ’lodrette’ taster, som
taster på en skrivemaskine, og som skulle benyttes med to fingre. Den blev af fabrikanten kaldt
’Cricket’. Nøglen var et alternativ til sideswiperen, men blev aldrig populær.

The ’BUG’, Bug’en
Historisk blev den ’Martin semiautomatiske nøgle’ introduceret i 1906 (1904?) som ’The Auto’ og
senere som ’The Vibroplex’ – normalt kaldet en ’bug’. Den bliver nu beskrevet her som den næste,
på grund af dens større mekaniske kompleksitet og forskel i brug. Den patenterede Vibroplex, der
laver prikkerne automatisk (via en sideværts vibration af dens elastisk monterede arm), lettede
mange operatørers anstrengelser (skønt han stadig skulle forme stregerne manuelt), og øgede
hastighedsmuligheden, medens den reducerede risikoen for ’glasarm’ (på grund af de sideværts
bevægelser og deling af arbejdet mellem tommel- og andre fingre).

Med dens forskellige modeller blev den meget populær, og har været brugt vidt omkring helt op til
nutiden. Der har været mange efterligninger, nogle få der også kunne lave automatiske streger. Den
normale (højrehånds) model fremstillede prikkerne automatisk med en højreværts bevægelse med
tommelfingeren, og stregerne manuelt med venstreværts bevægelser med én eller to fingre mod
tasten, paddlen. Nogle få designs produceret af få fabrikanter kunne også fremstille automatiske
streger via en anden vibrationsarm på nøglen.

På de Australske land-linjer blev bug-nøglerne kendt som ’jiggers’ (’en der danser’). De der
udstedtes af Sidney GPO Telegraph Office i 1946 havde 3 taster, to af dem kontrollerede separate
svingarme, én for automatiske prikker og en anden for automatiske streger, og den tredje var for
manuelt kontrollerede streger. Tasterne kunne anbringes ved hver ende af fundamentet,
grundfladen, for at lette brugen for højre- og venstrehåndede personer. Jeg har ingen informationer
om hvordan de blev brugt.

Brug af en Bug
En ’bug’ må ikke kunne glide på bordet, og dens paddler (taster) skal være omkring 5 cm over
bordfladen. De fleste lærere anbefaler let berøring, lad hånden hvile og dreje om lillefingerens kno
og brug en kombination af fingerbevægelser og håndledsbevægelser. Imidlertid sagde
hastighedsmesteren Ted McElroy at håndled og albue skulle holdes udenfor bordkanten, og der
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bruges fuld og frit sving med armen). Vi må forvente at flere forskellige stile kan være lige
tilfredsstillende. (Det er blevet foreslået at ved at holde en blyant i samme hånd medens man sender
vil det hjælpe én at lære at slappe af).

Afsendelse med en bug bør fordoble god afsendelse med håndnøgle. Behandl den let. Grib ikke om
paddlerne, men tillad kun fingre og tommel at røre den side du trykker mod – uden at røre den
anden side. Når en bug bruges til radio er der en tendens til at lade prikkerne være relativt for korte.
Sammenlignet med telegrafafsendelse over landlinje, kræver radioen en tungere stil for at sende
signalerne gennem statisk støj og forstyrrelser, og en ’tungere nøgle’ vil hjælpe med det. Så vær
sikker på at lave prikkerne ’tunge nok’ så de ikke bliver opslugt af moderat statisk støj eller
forstyrrelser.

Justering af en Bug
Som for alle nøgler er justering af  en bug en højst personlig sag, som varierer fra én operatør til en
anden. De er også følsomme med hensyn til den hastighed der skal bruges. Eksempelvis vil en bug
der er indstillet til 35 WPM ikke lyde godt ved 18 WPM, og omvendt. Husk reglen: Juster aldrig en
anden operatørs bug!

Hugh S. Pettis, K3EC, anbefaler følgende indstilling som det bedste:
• Det skal forstås at operatørens personlige komfort og operationslethed styrer

justeringsdetaljerne.
• Først juster paddle-indstillingerne så de bevæger sig komfortabelt og lige meget for prikker

som for streger.
• Indstil fjederspændingen for paddlerne så de er behagelige.
• Placer vægten på den vibrerende arm til den ønskede hastighed.
• Vægtningen (længden) af prikkerne bestemmes af afstanden fra det faste kontaktpunkt og til

kontakten på den vibrerende arm.

Han citerer en almindelig teknik for indstilling af korrekt prik-varighed (en priks varighed svarer til
afstanden mellem prikker og streger indenfor ét tegn), nemlig at forbinde et ohmmeter til bug’ens
terminaler. Først indstil ohmmeteret på 100 % medens du trykker på streg-kontakten. Indstil
derefter det faste kontaktpunkt for prikker indtil ohmmeteret viser ca. 50% ved en serie prikker,
som til sidst går på 100% når vibrationerne ophører og prik-kontakten hviler på det faste
kontaktpunkt. Han foretrækker selv at kredsløbet lukkes på denne måde efter omkring 10 prikker.
Flere prikker vil give en lettere vægtning, og hvis kontaktpunkterne ikke hviler på hinanden når
prikkerne ophører er prikkerne for lette. Færre prikker giver en tungere vægtning, og hvis det er
færre end 8 prikker kan ’rettelse-af-fejl-signalet’ ikke produceres (dette er 8 prikker).

Robert Hall, W9CRO, anbefaler:
• Juster top og bundlejerne så kontaktpunkterne alle er på samme niveau, og kun stramt nok til

at sidebevægelserne ikke bliver træge.
• Indstil stopskruerne på armaturet således: a) Juster stopskruen på stregsiden så vægtstangen

kun lige rører ’dæmperhjulet’  (Formålet med dæmperhjulet er at stoppe svingningerne).
Derefter b) juster prik-stopskruen så vægstangen vil svinge når den bliver ført mod
stopskruen, med en rask bevægelse af paddlen omkring 3 mm.

• Returfjederen på armaturet må ikke være for spændt, kun nok til at presse stangen tilbage
mod den højre stopskrue, og uden at prelle for meget mod dæmperhjulet.
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• Indstil prik-funktionen meget omhyggeligt: a) Sæt vægten på stangen omkring _ af den
langsomste fart, Derefter b) tryk på prik-paddlen og hold den der indtil bevægelserne
stopper, og hold den fortsat der medens du justerer kontaktskruen så den lige laver god
kontakt. Nogle tidligere justeringer kan nu kræve omjusteringer.

• Indstil streg-funktionen: a) Indstil kontaktskruen (som også er stopklodsen) så stregpaddlen
bevæger sig omkring 3 mm. Derefter b) Dens fjeder bør indstilles så den kræver samme
paddletryk som for prikkerne.

Afsendelse med en Bug
Tast jævn og let med minimum anstrengelse. Lad bug’en gøre arbejdet – du styrer det bare, med
underarmen hvilende på bordet rører du paddlerne let mellem tommel og pegefinger. Styr den uden
de store bevægelser med hånd eller fingre. En let vridning eller rulning med håndleddet vil skifte fra
prik- til stregsiden. Slap af og nyd det. Slå ikke på prikker og streger med tommel- eller pegefinger
vidt adskilte, eller så hårdt at det har en tendens til at skubbe bug’en til siderne.

Der er en markeret tendens blandt nogle bug-brugere til at indstille prikkerne for hurtige i forhold til
stregerne. De håndlavede mellemrum har en tendens til at blive forholdsvis lange. Resultatet bliver
ofte en krap lydende kode eller signaler som sikkert er læsbare, men trættende at lytte til og læse.
Katashi Nose, KH6IJ, peger på at ’Ved høj hastighed må man ikke presse meget kraftigt på
paddlerne’. Han sagde også at ’Hvis du flytter hele armen modvirker inerti-loven dig fra at opnå
høje hastigheder’.

KEYERS
Keyers er elektroniske enheder kontrolleret af paddler, svarende til paddler på en ’bug’, og laver
automatiske prikker og streger, og har ofte indbygget andre brugbare faciliteter, inklusiv buffers og
memories (hukommelser). Mange typer inkluderer ’iambic’ operation ved at ’squeeze’, presse
paddlerne sammen, hvilket bevirker skiftevis prikker og streger, hvilket yderligere automatiserer
afsendelsen og på den måde reducerer den totale anstrengelse. En iambic keyer vil altid producere
perfekte tegn.

Katashi Nose siger ’Hvis du allerede mestrer en bug, vil det tage omkring tre uger at konvertere til
elektronisk nøglesending. Når du har konverteret hænger du på den, fordi din ’bug-hånd’ nu er
ruineret (for de fleste); en helt anden teknik kræves’. Hvis din keyer har ’tvunget tegnmellemrum’
(forced character spacing, FCS), så brug det. Det kan tage flere uger at øve, men din afsendelse vil
blive virkelig lænestolskopiering. Det er anstrengelsen værd.

Keyboards
Til slut, keyboards (tastaturer der inkluderer brugen af computer med programmer til brug for
keyboards) laver automatisk alle tegn fra et keyboard svarende til et skrivemaskinetastatur. Både
keyers og keyboards inkluderer ofte indlæringsprogrammer for koden og/eller forbedrer
kodeevnerne, så vel som at have hukommelser til forskellige formål. Dette er det endelige i kode
produktion. (Maskinsendt CW betragtes næsten som et krav for god kopiering når signalerne er
meget svage, inklusiv QRP – og for meget høj hastighed.

Keyboards har også meget at tilbyde begynderen i indlæring af koden og for forbedring af éns
evner.

Psykologiske tests viser at gennemsnitsrater med hvilket folk kan taste på tastatur med fingrene:
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I den høje ende: 9,7 pr sekund, eller 576/minut, (300 i 31 sekunder).
Gennemsnit: 8,6 pr sekund, eller 516/minut, (300 i 35 sekunder).
I den lave ende: 6,7 pr sekund, eller 402/minut, (300 i 45 sekunder).
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Kapitel 11. Yderligere udvikling af dygtigheden

Opdagelse af CW er en indlæringsproces for opfattelse af afbrudte lyde som et forståeligt
’sprog’.
Virkelig dygtighed begynder når vi ikke længere tænker på koden som kode, men kun på indholdet.
En god operatør er én der føler sig helt hjemme i koden. Han er i stand til at kopiere nøjagtigt fra
omkring 15 og op til omkring 25 WPM, og kan tænke og tale i telegrafiske ord, næsten som om det
var et almindeligt sprog, med hastigheder af og til op til 30 – 35 WPM (’selskabelig CW’ som en
lærer glad kaldte ’rag chew’).

Dette bør for enhver operatør være minimum at stræbe efter, fordi det gør legen alt mere fornøjelig,
et meget behageligt arbejdsområde. Han nyder det og føler ingen anstrengelse eller pres. Han er
kompetent. Ved at udelade unødvendige ord, og ved hjælp af almindelige forkortelser, Q-koder,
osv., er hans kommunikationsrate høj nok til at være komfortabel, og han føler ingen specielle
ulemper når han taler i Morsekode. Selvfølgelig må han stave usædvanlige eller fremmede ord eller
ejendommelige navne, lige som han ville gøre når han mødte dem under læsning eller skrivning,
men for det meste hører han ord som ord fordi han er blevet dygtigere. Ord er ’alfabetet’ for den
dygtige operatør.

Større dygtighed
Når vi taler om disse meget dygtige mænd og kvinder, må vi skelne mellem læsning af koden i
disse hastigheder og kopiering af det. Gennem hele telegrafiens historie har dygtige operatører sagt
at de kunne ’læse en hel del hurtigere end de kan kopiere, nedskrive teksten’. Selvfølgelig kan ingen
kopiere hurtigere end han kan skrive – hvad enten i hånden eller på skrivemaskine.

Vi har allerede diskuteret kopiering. I dette kapitel vil vi igen drøfte læseevnen. Vi taler her primært
om amatører der har opnået en stadig højere dygtighed, ikke af kommercielle eller professionelle
grunde, men simpelthen fordi de ønsker det. Det kan være for ren nydelse eller for at tilfredsstille
den indre jagen, men uanset hvad grunden er, er sådan en evne lige så vigtigt et mål som andre
evner, endda mere, for det er både brugbart og behageligt. Vi behøver opmuntring – motivation –
for at opnå det, og det bør være nok.

Ønsker vi ikke, efter bare at have genkendt et enkelt ord fra en højhastigheds transmission, at være i
stand til at læse alt med denne hastighed? ’Glæden ved højhastigheds CW er kun kendt af de der er
villige til at bruge tiden til at lære hvilken enestående verden der eksisterer på vore bånd’. Denne
halvprofessionelle er komplet afslappet når han uden anstrengelse læser eller kopierer: han har
ingen grund til tvivl – han ved han kan læse det selv medens han laver andre ting. Uanset hvad han
laver hører en dygtig telegrafist hvad der bliver sagt i koden han hører. Han læser det som når han
hører talte ord og kan endda være i stand til at huske det godt nok til senere at nedskrive det om
nødvendigt.

Følgende er et interessant eksempel: På et lokalt SSB-net for højhastigheds operatører spurgte
kontrolløren: ’Gary, kan du klare SSB lige så godt?’ Efter en kort pause sagde én: ’Gary - jamen
han taler da til dig på SSB!’. ’Åh’ sagde Kirby, ’Så kan han!’. Morse er så naturlig for de med gode
evner, at de engang imellem må stoppe op og tænke på hvilken mode de aktuelt bruger. Det vil
overraske dig når først du erfarer det.
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Virkelig højhastigheds CW afventede elektronikken
Højhastigheds CW kræver præcision: det blev ikke virkelighed for de fleste operatører før den
digitale kommunikation i form af mikroprocessorer blev tilgængelige for kontrollering af
keyboards. Det gjorde, til rimelige omkostninger, to parametre tilgængelige, som er
altoverskyggende for at nyde højhastigheds CW: nøjagtighed, som altid er det vigtigste og aldrig
må ofres for hastigheden, og selve hastigheden.

En operatør kan ikke sende nøjagtigt nok med en mekanisk enhed med hastigheder meget over 40
WPM ret længe, men et keyboard gør det let. Yderligere giver dens hukommelseskarakteristikker
osv. mere hjælp, som gør CW kommunikation bedre, med det resultat at operatører nu kan samtale i
stedet for at overføre monologer. Den menneskelige hjerne er åbenbart bedre udstyret end en
computer til at kopiere Morse koden, og glæden ved kørsel kommer fra lytning til nøjagtigt CW
sendt af en øvet operatør. Uanset hvilken sendeenhed der bruges. Pointen er at sende NØJAGTIGT.
Det er hjernen der kopierer CW, og det er i hovedet at man finder fornøjelsen.

Se tilbage og fremad
Der siges at være fire faser for dygtigheden:

• Jag bogstaverne,
• Lær at høre ord,
• Optag flere ord, fraser eller korte sætninger som en ’ørefuld’, og endelig
• Den virkelige ekspert, der har Morse kodens detaljer så fasttømret i hjernen at han praktisk

talt ikke giver dem opmærksomhed, er kun bevidst om indholdet.

Husk at på det tidligste trin lærer vi at høre bogstaverne som ’lyd-enheder’, mere end at høre
prikkerne og stregerne som sådanne. Dernæst gør vi fremskridt og hører mange almindelige ord og
dele af ord som enheder, i stedet for en streng af bogstaver. På dette tidspunkt er vi helt bevidste om
at prikker og streger er der, og det giver os en slags indre fortrolighed om at fundamentet er på
plads. Op til dette punkt føler vi det bekvemt.

Det tredje trin kommer når vi passerer punktet hvor vi ikke længere er i stand til at høre prik- og
streg-komponenterne – de synes at være forsvundet i uklarhed. (Vi skal imidlertid stadig være
bevidste om at bogstaverne findes). I begyndelsen kan man føle sig noget hjælpeløs, som om støtten
på en måde var tabt. Imidlertid, den automatiske hjerne som er blevet trænet nok med den rigtige
slags øvelse (og har været aktiv hele tiden, skønt vi kan have været uopmærksomme på hvor langt
dens aktivitet strækker sig), synes at være i stand til at høre disse komponenter og identificere
bogstaverne uden anstrengelse. Hvad vi nu må lære er at have tillid til denne mentale evne, skønt vi
er uvidende om hvordan det arbejder.

’Bevidst anstrengelse er dræbende for hastigheden’ er en almindelig bemærkning med respekt for
enhver dygtighed vi har opnået. ’Det øjeblik du tænker på at holde op med at stole på ’instinktet’ vil
du dumpe i disse specielle dygtigheder’. Hvis en kodetransmission bliver afspillet med 20 WPM for
en begynder vil hans reaktion formentlig være: ’Jeg vil aldrig blive i stand til at kopiere dette!’.
Imidlertid, efter få ugers træning vil han klare det. Højhastigheds kode kan synes langt for hurtigt til
nogensinde at kunne læse det, men det er ikke nær så hurtigt som det lyder for et ikke oplært øre. En
del af problemet overvinder det indtryk at det ikke måtte være muligt at fatte noget ved en sådan
hastighed. Et hårdnakket fakta stiller sig op: andre kan gøre det, og det kan jeg sikkert også. Derfor,
fat mod. Vi anerkender at det er hårdt at forstå optaget tale når det bliver afspillet baglæns med
dobbelt eller halv hastighed, fordi ikke kun stemmen men lydene bliver så forvrængede.
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Dette gælder ikke for koden, når vigtige forhold er nøje fastholdt er mønsteret der stadigt. Øvede
operatører skal lære at læse og kopiere gennem en temmelig bred række hastigheder. Ted McElroy
sagde engang: ’Hvis du kan plukke bare et enkelt tegn ud ved en højere hastighed er du på vej’. Så
hvis du har et mål, så fat mod! Når hjernen kæmper og er nær dens grænse, så koncentrer på hvert
enkelt tegn som det høres, der er ikke tid til at identificere dårligt sendte tegn, kørt helt sammen
eller med mangler, eller forkert stavede ord osv. Men hvis vi har en bekvem margin for hastighed
gør det alt lettere og meget mere fornøjeligt.

Ved langsommere hastigheder kan vi overveje ordene fordi vi har tid til at tænke over hvert ord som
det kommer (vi kan ikke ændre ved operatøren der sender!). Tidlig på dagen er vi tilbøjelige til at
prøve for hårdt. Specielt når vi er friske og den årvågne del af hjernen ønsker at kontrollere vores
modtageevne, medens den automatiske del af hjernen siger ’Jeg kan selv gøre det uden dine
forstyrrelser’. Vi skal stoppe denne interne krig, dette bevidste forsøg på at kontrollere modtagelsen.
Lad det køre, så den ubevidste indre hjerne fungerer. Giv dig selv tilladelse til at undgå at stille krav
til at genkende hvert enkelt tegn. Jo bedre det lykkes og jo mindre du prøver, des bedre og hurtigere
kommer du frem.

Som en elev engang sagde: ’Når jeg er frisk og 100% årvågen er min kodehastighed dårlig, men når
jeg virkelig er træt kan jeg følge med i det hele’. Giver dette os et vink om hvordan vi skal gøre?
(Dette er ikke sagt af en begynderelev, der behøver at bruge hele hans bevidste opmærksomhed på
at lære lydtegnene, men til den person der sigter efter modtagelse ved meget høj hastighed).

Den erfarne operatør
En erfaren telegrafist var engang til en 13 WPM modtageprøve til en radioamatør eksamination,
men lagde blyanten fra sig og sagde: ’Jeg kan ikke kopiere dette stof’. Da han blev spurgt hvorfor,
sagde han: ’Det er bare for langsomt’. Alle lo og satte derefter hastigheden betragteligt op, hvorefter
han lavede perfekt kopiering. Langsomme tegn er vanskeligere at genkende – mønsteret tabes under
omkring 12 WPM.

Hurtigere… Hurtigere… Hurtigere?
Eksperten der uden besvær kører op omkring 40 WPM eller mere, så hurtigt at de fleste af os ikke
opfatter mere end et tegn, et ord eller to, eller måske ingenting. Tidligere var disse eksperter for det
meste professionelle, men nu er mange af dem amatører.

En ældre mand, nu Silent Key, der var begyndt som amatør, men derefter blev kommerciel
telegrafist, og kunne kopiere 40 – 45 WPM uden besvær, og let kunne læse op til 50 WPM, sagde at
som amatør lyttede han altid efter idéer, for betydninger osv., og var næppe bevidst om de aktuelt
sendte ord.

Over denne hastighed findes supereksperten, der lever i den øvre atmosfære hvor 60 WPM går glat,
og nogle har været i stand til at opfatte mellem 100 og 125 WPM (én af disse var den velkendte Bill
Eitel fra Eitel-McCullough Co.). Nogle af disse fyre fortæller os at de slet ikke tror der er en øvre
hastighedsgrænse. For de fleste med sådanne hastigheder hører de nok bevidst kun en summen.
(Han ville slet ikke tænke på at prøve at lytte efter prikker og streger). Men når den automatiske del
af hans hjerne er aktiv og i orden læser han det let og opfatter hvad der er sagt.
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Hvad er det disse hurtige operatører gør så forskelligt fra os? De hører i et længere spænd end vi
gør. Deres ’grupper’ eller opfattelsesenheder er længere end vores, og de tænker ikke bevidst på
kodetegnene, bogstaver eller måske selv i ord som vi. (Se nedenfor og kapitel 26, Hastighedstests).

Ét eller andet sted over omkring hastighed 45 WPM bliver det for hurtigt for os at være bevidst om
forskellen mellem prikker og streger. Fakta er at ved disse højere hastigheder – medmindre vi hører
aktuelle fejl eller mangler – er det indre arbejde i vores hjerne helt opmærksomme på disse forskelle
og kan skelne mønstrene nøjagtigt, og kan så bringe os et større billede af ord og betydninger, men
af én eller anden grund tillader det os ikke at være bevidst opmærksom på detaljer. Operatørernes
erfaringer beskrevet her er bevis på det.

Læsning versus kopieringsevne
Mange meget dygtige radiotelegrafister og landlinje operatører siges at have kopieret med stabile
hastigheder mellem 50 og 60 WPM på en 10 – 12 times arbejdsdag. Dette var almindeligt på presse-
kredsløb, så vel som andre ting. (Imidlertid er der nogle spørgsmål – vi kan nære mistanke om at de
skrev på skrivemaskine med 50 – 60 WPM i aktuelle ord, medens de modtog i Phillips code, et
forkortelsessystem som typisk forkorter antallet af bogstaver med omkring 40% [Se kapitel 27].
Hvis det var således ville det blive en langsommere kodehastighed end i fuld normalt Engelsk ved
den givne hastighed).

Ved høje hastigheder, over omkring 45 – 50 WPM, er mange eksperter enige om at kopiering – men
ikke læsning – hurtigt bliver meget udmattende, og kan kun fortsættes i meget korte tidsperioder.
For at, efterhånden som hastigheden stiger, få det ført fra øret til papiret kræver yderst
koncentration, og lukker alt andet ude fra hjernen. Nogle har beskrevet det som nærmest at blive
hypnotiseret (i stor modsætning til ’behagelige’ hastigheder mellem 20 til omkring 40 WPM,
kommer det an på personens grad af dygtighed). Små fejl i opmærksomheden for dem kan være
ødelæggende.
Da vi allerede har diskuteret kopiering (kapitel 8), vil vores opmærksomhed her være begrænset til
læsning af koden.

Lyd barrieren – lyd bevidstheden – fra detaljer til betydning
Efter en officiel amatør hastighedstest for omkring 60 år siden, spurgte én af dommerne (en
tidligere telegrafist) en ung mand der vandt med 56 WPM: ’Lyt, knægt, fik du det?’ – ’Helt sikkert,
hvorfor?’ – ’Jo, alt jeg kunne høre var bare en uendelig streng af prikker uden så meget som et
mellemrum nogen steder’. Denne dommer havde passeret sin grænse.

’Lyd bevidstheden’ har været brugt til at betegne grænsen hinsides hvilken en given person ikke
længere bevidst kan skelne mellem kodens komponenter. Ved hastigheder omkring 50 WPM bliver
det umuligt længere at skelne de separate prikker og streger – de bliver tværet ud. Bevidst
genkendelse af detaljer ophører, og hvis man er til fortsat læsning af kodesignalerne, må der være
en tydelig ændring i modtagelsesbevidstheden. Lyd bevidstheden må skifte gear fra bogstaver til
ord og sætninger.

Denne evne udvikles ved at tillade automatiske mentale funktioner til helt at overtage genkendelse
af alle detaljer under ordniveau, uden nogen bevidste forstyrrelser, så fra da af er man kun bevidst
om ord, sætninger og betydning. Man må slippe enhver bevidsthed om detaljer.
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Hvordan kan sådan en evne udvikles?
Én mand gjorde det på denne måde: Da han nåede op på fin kopiering af 14 WPM prøvede han at
lytte til et 21 WPM bånd, og var overrasket over at være i stand til at få fat i omkring 60%. Efter tre
15-minutters sessioner, én om dagen, fik han 4 – 5 ord eller grupper i en række uden mangler. Han
skiftede frem og tilbage mellem de to tapes, og fandt at begge hjalp. Han fortsatte med stadig højere
hastigheds tapes, og var efter 5 måneder i stand til at kopiere med 35 WPM. (Mange har nået denne
hastighed meget hurtigere). Så prøv at lytte til hastigheder med 10 eller flere WPM over din
nuværende grænse, og opdag når du lytter, om du kan høre noget genkendeligt. ØNSK at forstå
hvad du hører.

Et antal meget højhastighedsoperatører har sagt at hvis du kan fange bare ét ord i en højhastigheds
transmission, så er du på vej til at kunne læse det. ’Hvis du starter med høring af korte ord, så er du
på det rigtige spor, og bevæger dig allerede fremad’.  Lyt, lyt, lyt og ønske at forstå hvad du hører.
Husk øvelsesreglerne – arbejd med korte udbrud af hastigheder så du ikke bliver træt, fald derefter
tilbage til langsommere hastighed igen, og det vil synes meget lettere. Én af disse eksperter siger at
han føler behag, og slet ikke anspændthed, når han læser eller kopierer ved disse høje hastigheder.
Han føler heller ingen ændringer i den mentale funktion, når han lytter til hvilken som helst
hastighed. Han siger at ved disse høje hastigheder er han ikke bevidst om prikker og streger, og kun
en gang imellem er han bevidst om bogstaverne, stavning osv. (’Du behøver endda ikke korrekt
stavning på disse niveauer’).

Usædvanlige ord, særegne navne, kaldesignaler, forkortelser, osv., ’styrter’ ham ikke, så han mister
ikke det der følger efter. Han tilføjer: ’Jo hurtigere kodehastighed, des bedre’. (Ved kopiering af
meget høje hastigheder siger han: ’Jeg lytter sædvanligvis til den første sætning, og starter så med at
kopiere’). Under disse kommentarer bliver han fulgt af en anden ekspert. Begge var blevet indviet i
koden inden de fyldte seks, af eksperter der var nært beslægtede eller venner. De føler sig helt
komfortable med koden i enhver hastighed, og føler at der ikke er en øvre grænse for hastighed.
’Den eneste ting hvor jeg og andre finder en grænse ved høj hastighed er ved nedskrivning af
QSO’s på papir. Kopiering er den eneste grænse’. (Er begyndelsen ved en så tidlig alder grunden til
at de føler sig så ’komfortable’?’ Vi behøver mere information om dette).

En anden af disse eksperter beskriver denne evne i stil med dette: ’Du har nævnt at du kun hører en
summen af lyd ved høje hastigheder. Det sker også for mig, når koden i begyndelsen lyder som
popcorn der springer op, og jeg må koncentrere mig om at ’bryde lydbarrieren’ inden det begynder
at give en fornuftig mening, så jeg kan læse det. Jeg skal have min hjerne til at bryde ind i det og
begynde at koncentrere mig om ord og sætninger, så er der pludseligt et ord eller sætning der bider
på, og så fortsætter jeg derfra. Så længe jeg bevidst vedligeholder koncentrationen kan jeg fortsætte
med at læse ’i hovedet’, uden megen følelse af anstrengelse. Så længe koncentrationen er på plads
sker der ingen ’frafald’.

Han indrømmer at han ind imellem mister et hårdt eller usædvanligt ord eller noget forkert stavet,
osv., men han fortsætter bare – der er ingen tid til at overveje det. Dette antyder at han føler behov
for en slags ’mentalt skiften gear’ på en måde så han er bevidst om hvad der bliver modtaget, og
straks han er ’gearet’ behøver han at holde den fortsatte koncentration om det, men øjensynligt uden
anstrengelse. Han foreslår følgende tanke: Hvis du lytter til en nyhedsudsendelse på radioen,
samtidigt med at du læser din avis, så må du prioritere opmærksomheden på det ene eller det andet.
Hvis din opmærksomhed er på avisen, så hører du mest radioen som en slags støj. Hvis du så ønsker
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at lytte til radioen må du vende din opmærksomhed på den, hvorefter ’støjen’ bliver forståelig. At
bryde ind i højhastigheds kode kan være noget lignende.

Ted McElroy og Levon R. McDonald var personer der før anden verdenskrig demonstrerede
kopiering ved 75 WPM. Nogle få år senere demonstrerede Frank J. Elliott og James Ralph Graham
den samme grad af ekspertise. Der var andre der fulgte op. McElroy sagde at der var mange andre
der var lige så gode som han var, eller endda bedre, som aldrig gik med i hastighedstests. George
Hart sagde: ’Hvis du var født med en fløjte og ingen stemme, ville du være i stand til at sende og
modtage 100 WPM eller mere. Det garanterer jeg! Det drejer sig altid om opmuntring’. ’Sid og lyt,
og bliv ved med at lytte og ønske at forstå det’. ’Enhver der kan skrive mere end 75 WPM kan
kopiere kode med over 75 WPM hvis han virkelig ønsker det’.

Faktorer der er nødvendige for at nå dertil, udover øvelse
Et vitalt vigtigt punkt at huske på, når man modtager, er at være rolig. Vær ikke nervøs eller
forvirret. Hvis du mister noget, så fortsæt. Ved høj hastighed kan du ikke kopiere tegnene, du skal
kopiere orden og sætningerne. Du vil blive overrasket over hvor meget du kan få fat i og hvor
megen fornøjelse det vil være at lytte til høj kvalitets kode ved 40 – 45 WPM.

McElroy skrev: ’Jeg huser en test hvor ordet ’hospitalization’ kom med omkring 57 WPM. Hvordan
får man fat i det med den hastighed? Men et halvt minut senere opfattede jeg det og sprang tilbage
og skrev det. Prøv det!’. Vær rolig, vær ikke forvirret eller distraheret. Hold hjernen på den strøm af
ord der modtages. Der er en grænse for hvor hurtigt vi bevidst kan stave ordene, men med
underbevidsthedens arbejde ved vi ikke hvor den grænse er. Stærke følelser synes at gøre en ekspert
mere flydende, men mindre erfaring kan resultere i nervøsitet eller forstyrrelse.

Hvem kan gøre det?
En blind og næsten total døv englænder på 23 kunne klare kode med 50 WPM. Det var hans eneste
måde at kommunikere på. I 1959 skrev Katashi Nose, KH6IJ: Enhver DX’er der er sin løn værd kan
klare mindst 60 WPM. Han sætter sin hastighed til det der kommer retur’. Som tidligere nævnt var
Bill Eitel én af dem der var i stand til at kommunikere let med 100 WPM. Det betyder at der også
må have været andre amatører, med hvem han kommunikerede med den hastighed!

Hvis man gennem årene ser på contests og hastighedsrekorder forskellige steder, synes det som om
evnen til at opnå højere hastigheder er noget der er vokset, enten på grund af forbedret udstyr eller
bedre indlæringsmetoder, eller begge. Højere hastigheder kræver nøjagtigere formede kodesignaler.
Måske mange supereksperter har været der hele tiden, men så gode blev de ikke officielt opdaget.

I 1845 var telegrafisternes hastighed omkring 5 WPM. Omkring 1855-60 var gennemsnittet 20 – 25
WPM, med maksimum 46. I 1875 nåede de 52 WPM. I 1897 63,5 WPM. McElroy gik fra 51 WPM
i 1920 til 56 i 1922, så til 69 i 1935 og til 75 i 1939. Andre rekorder var følgende: 1937: 4 amatører
med 55, 1938: 2 amatører med 65, og i 1945 79 WPM.

I midten af 1970’erne mente en gruppe amatører at ’deres læseevne af koden havde overskredet
deres sendeevne, og 35 WPM QSO’er blev mere utilfredsstillende’. Så købte de kommercielle
keyboards simpelthen for at få mere fornøjelige chats med hinanden. Deres standard
konversationshastighed var omkring 65 WPM (naturligvis med læsning i deres hoveder), men gode
nætter ville nogle nå op på 80’. Én af de senere deltagere sagde at han købte et keyboard og
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indenfor tre måneder gik hans hastighed op fra 35 WPM til 65 WPM. ’De syntes ikke de gjorde
noget specielt smart’.

Observatørerne følte at de var en ualmindelig gruppe med ’Morse-talent’, som fandt kodelæsning
let, og havde svært ved at forstå hvorfor andre ikke kunne det samme. Hvorfor kan de ikke det? Der
er gode grunde til at mistænke at disse folk, om hvem vi ikke har detaljer, medens de må have været
specielt lærenemme, enten drog nytte af kloge lærere, eller var så stærkt motiverede at de på én eller
anden måde alle bare snublede over måder for fremskridt. På én eller anden måde lyder det ikke til
at de alle havde specielle evner, gør det? At de ikke syntes at de havde gjort noget specielt
bemærkbart, antyder at de simpelthen kravlede op ad hastighedsstigen uden nogen specielle spring i
evnerne. Det er noget at tænke over.

Med så mange folk optaget af det må højhastigheds kode være virkelig let! Ted McElroy
demonstrerede ofte hans evne i kopiering bagud for hastigheden. Han var kendt for at vær i stand til
at lytte temmelig skødesløs gennem nogle sekunder, hvorefter han skrev på tastaturet med høj
hastighed indtil han var nær på de indkommende signaler. Ikke mange synes at have demonstreret
denne specielle evne, men nærmere synes at kopiere tæt ved de indkommende signaler, ofte kun et
par stavelser eller ord bagud. (Det ser vi i McDonald’s udsagn om 1939 contests i kapitel 26).

Amatør High Speed Clubs
European CW Association, EUCW, blev grundlagt maj 1961 for at fremme brugen af CW.
Forskellige medlemsklubber er opstået og er med i EUCW, de interessante er her følgende:
The High Speed Club, grundlagt 1951, der kræver minimum hastighed på 25 WPM.
The Very High Speed Club, grundlagt 1960, der kræver minimum hastighed på 40 WPM, med
omkring 280 medlemmer.
The Super High Speed Club, grundlagt 1983, der kræver minimum hastighed på 50 WPM, med
omkring 200 medlemmer.
The Extremely High Speed Club, grundlagt 1983, der kræver minimum hastighed på 60 WPM, med
omkring 75 medlemmer.

Lignende højhastigheds klubber eksisterer i Amerika:
CFO (Chicken Fat Operators) startede i USA omkring 1980 som et løst tilknyttet bundt amatører
med dyb kærlighed til CW, som nød lange ragchews med hinanden, og som sender masser af smuk
CW på deres keyboards fra 40 – 45 WPM op til omkring 100. Næsten straks var der omkring 700
medlemmer rundt omkring i verden, og ti år senere var de nået op på 900. (Lyt efter dem omkring
7033 kHz i de mørke timer og i weekender). Deres identifikation gives ved slut på en QSO med en
kyllingekluk i Morse, produceret ved en akustisk-mekanisk enhed opfundet af Kirby, WS9D. De
mødes til ’Cluck-ins’ ved hamfests og sammenkomster. Medlemskab kræver at man er i stand til at
køre med deres hastighed på keyboard, og at blive indstillet af et par medlemmer der vurderer
personen værdig.
Der er også en ’Five-Star Club’, en gruppe der siges at kommunikere regelmæssigt med omkring 80
WPM.

Den virkelig øvede CW operatør kan læse og kopiere kode, som indenfor amatør standard kan lyde
virkelig mærkelig. Operatører på fremmede skibe, hvor CW bruges fordi det er billigt og
driftsikkert, er ofte dårligt trænet og meget underbetalt. Deres Morse, sendt med håndnøgle og
sjældent hurtigere end 18 WPM, kan være meget forvirrende at læse. En god kommerciel operatør
kan ikke desto mindre lære at kopiere dem uden fejl, selv medens man laver andre ting samtidigt.
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Der er altid en hastighed hvor vi falder fra, hvad så? Du vil nyde at gøre det lidt hurtigere. Lyt til
meget hurtig kode som om det var musik, og snart kan du genkende tegnene her og der, og du vil
genkende nogle ord indimellem. Højhastighedskode har en musikalitet og skønhed som mønstrer
respekt og beundring for de som kører det. Baggrunds musik eller andre rytmiske lyde kan bruges
til at hjælpe højhastigheds operatører – det distraherer ikke, men lindrer snarere kedsommelighed.
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Kapitel 12. Hvor længe er man om at lære?

Eksempler på effektiv indlæring af koden – At du går i gang er vitalt.
Her er en behagelig og let fremgangsmåde som virker:
Tredive timer, en halv time om dagen i tres dage for et solidt fundament i Morse koden.
Det er hvad Marshall Ensor’s berømte kursus, kørt over 160 meter radiotelefoni, tilbød til alle og
enhver gennem en ti års periode i 1930erne. Hvordan underviste han?

Marshall H. Ensor’s kodekursus
Ensor var en industriel højskole kunstlærer, som frivilligt tilbød ARRL at lære amatør radioklasser.
Han designede og indlærte ’Skolen i æteren’, som dækkede fundamenterne for amatør radio, og
blev udsendt over hans amatør radiostation W9BSP på 160 meter telefoni med stemme og
oscillator. Det var et basiskursus med 60 undervisningstimer, som blev kørt én gang årligt, hver
hverdag over en tomåneders periode gennem ti år. Han brugte basismetoderne som nævnt her.

Tusinder af amatører blev trænet med næsten 100% succes. Hans elever troede aldrig at koden var
svær at lære. Han stimulerede hele tiden elevernes interesse og opmærksomhed med forskelligt
indhold i lektierne og på den måde han talte. Han opmuntrede eleverne til at skrive eller besøge ham
og lade ham vide hvordan det gik. Hver elev blev opmuntret, og han lykønskede specielt de der blev
ved med deres indlæring, selv om de kunne miste noget nu og da.

Hver lektie varede en time og koncentreredes generelt om et tema, der blev præsenteret delvis med
stemme og delvis med koden. Hver lektie helligede sig halvt om Morse koden og halvt om teori,
fundamentet om radio, interessante temaer og regeringens regulativer. Der var rigelige variationer
til at holde elevernes interesse højt, for at kende koden og få en licens. For at undgå noget trættende
eller kedeligt var der ingen tilstødende lektier der var identiske i format eller indhold, skønt mange
’kodetekster’ blev gentaget igen og igen gennem alle timerne. Yderligere blev eleverne fra
begyndelsen tilskyndet til at få fat i en god nøgle og lave en oscillator, så han kunne øve sig i
afsendelse af koden mellem timerne.

Kodedelen af den første lektie begyndte med en kort forklaring på hvordan man kunne ’vokalisere’
koden, det vil sige bruge ’dits’ og ’dahs’ (prikker og streger) for at holde elevernes tanker på
kodetegnene som et lydmønster i stedet for at ’se’ prikker og streger. Det blev illustreret med
kommentarer så som: ’Det er dette lydmønster for hvert bogstav der skal huskes’.
Disse meget vigtige kommentarer blev gentaget på forskellige måder i hver lektie op til den tiende,
og efter det blev de forstærket i næsten enhver lektie, på én eller anden måde. Denne konstante
indhamring af vigtigheden af lyden hentede dette nøglepunkt hjem. Tilsyneladende fik alle fat i det.
Så sendte han i den allerførste lektie hele alfabetet, tallene og interpunktionstegnene for at lade
eleverne lytte til det, og for at give dem en total føling af kodens helhed som et system af lyde.

I de følgende lektier op til den tiende, blev kun alfabetet (hvert bogstav blev gentaget tre gange)
sendt i ABC orden, kun til lytning og uden nedskrivning. Men nogle gange blev de sendt i
tegngrupper der skulle kopieres, skrives ned øjeblikkeligt, hvert et tegn som eleven genkendte. Selv
i første lektie blev alfabetet efterfulgt af tre korte sætninger, hver på 5 til 9 ord. Hver sætning blev
først læst højt én eller to gange, derefter sendt langsomt, og endelig læst højt igen. Nogle få lektier
senere forsøgte alle at kopiere dem, skønt kun de der var lidt avancerede forventedes at være i stand
til at få fat i det hele.
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Han sendte tilsyneladende aldrig tegnene med mindre end 12 WPM. I de tidlige lektier var den
øverste hastighedsgrænse dog mellem 5 og 10 eller flere WPM. Senere, fra tid til anden, var den
højeste hastighed nogle gange oppe på 25 WPM. Begynderhastigheden var ikke fast stigende, men
var mere tilfældig, nogle gange startedes der med 6 WPM, andre gange med 10 eller mere, for at
afsløre hvordan koden lyder ved forskellige hastigheder. 12 til 14 WPM blev den mest almindelige
hastighed. I de senere lektier blev sætninger sendt med stor varietet. I de tidlige lektier blev der
brugt kendte sætninger, bemærkninger og opmuntringer, og senere blev de normalt taget fra teksten
om lektiens tema. (Efter lektie 30 blev der sendt fra Radio Amateurs Handbook og fra Radio
Amateurs License Manual, og mod slutningen blev alle klasse B eksamineringsspørgsmål
inkluderet).

Begyndende med lektie 3 opmuntrede han eleverne til at prøve at skrive bogstaverne ned som ord
delt med mellemrum. Hvis de endnu ikke kunne det, måtte de skrive bogstaverne i fortsatte strenge,
uden mellemrum. Al kopiering skulle ske med almindelig håndskrift, ikke med blokbogstaver. Op
til lektie 7 forventedes gennemsnitseleven at være i stand til at kopiere bogstaverne i alfabetet med
hastighed omkring 5 WPM. Begyndende med lektie 8 blev tallene og de mest almindelige
interpunktionstegn tilføjet til alfabetet, og blev også hyppigt vokaliseret op til lektie 27. Dette blev
sjældent gjort i de senere lektier. De første 26 lektier var primært dedikeret til etablering af et fast
fundament for genkendelse og brug af kodetegnene. Han brugte automatisk tapeafsendelse fra
omkring lektie 15 til at sende tekster med forskellige hastigheder til mere øvelse.

Det indlysende mål var at gøre eleven fuldstændig kendt med lyden af hver kodebogstav, tal og
interpunktionstegn, ved gentagen høring af dem igen og igen, og kopiering, nedskrivning, af dem.
Hver lektie fra omkring den tolvte indeholdt også højere hastighedsdele for de der gjorde hurtigere
fremskridt, og for at rykke interessen for de der var knapt så øvede i kopiering. Efterhånden som
lektierne skred frem brugte han forskellige hastigheder, op til omkring 25 WPM. For at undgå ’øre-
udmattelse’ blev kode øvelsesafsnittene i hver lektie delt op med nogle få minutters talte
kommentarer, oplæsning af forberedt tekst om lektiens tema eller andre emner af generel interesse.

Kode sektionerne af en lektie oversteg sjældent 5 til 10 minutter ad gangen. I senere lektier blev
disse sommetider en aktiv del af indlæring om radioteori og øvelse. I nogle lektier gav han også
generelle kommentarer om hvordan man studerer og lærer. Begyndende med lektie 13 opmuntrede
han eleverne til at prøve at kopiere mindst et bogstav eller to bagud. Efter lektie 30 blev de fleste
temaer taget direkte fra ARRL Radio Amateurs Handbook og ARRL Licensing Manual, som hver
elev blev opfordret til at anskaffe. Disse var for at forberede eleven til at bestå radio amatør
operatør-testen, som dækkede elementer om elektricitet og radio, U.S. regler og regulativer om
amatør afsendelse, og amatør operatør øvelser. Hans elever oversteg let 10 og 13 WPM testene.

Bruce Vaughan, nu N4RY, var én af hans elever. Han startede med at lære koden efterår 1938.
Nogle år senere skrev han dette. ’Jeg forstod aldrig hvorfor der er nogle der finder det svært at lære
koden. Jeg husker kun svagt da jeg lærte at læse CW, så jeg formoder at min lærer installerede en
kodelæser i mit ellers hule kranie på tidspunktet for min forståelse’. Han lærte koden under den
tomåneders radioklasse og bestod let regeringens eksamen.
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Et andet eksempel – sammensat med hindringer
Steve Katz, WB2WIK, har gennem årene oplært hundreder af elever i klasser på 5 til 15 deltagere,
og siger ’CW er helt sikkert ikke vanskeligt’. Han siger at de fleste elever i en typisk klasse ikke
kendte en dit fra en dah, men efter otte lektioner kunne alle (undtagen én eller to) klare 20 WPM.

Hvordan gjorde han det? – Han fortæller dem: ’Koden er verdens ’letteste’ sprog’. Den består af
kun 26 ord. Hvem kan her ikke lære 26 nye ord på en enkelt aften? Når en person lærer et nyt sprog,
så tænker han ikke over hvordan hvert enkelt ord staves, eller hvor mange bogstaver der er i hvert
enkelt ord. Han tænker på hvordan ordet lyder og hvad det betyder. Det samme gælder for indlæring
af Morse koden. Hvert bogstav har en lyd og en betydning. Det er alt du behøver at vide’.

Derefter begynder han med de mest ukomplicerede bogstaver (E T I M A N S O) og fortsætter med
de mellemste bogstaver (U D V B W G) og derefter de sidste tolv. Han lærer med rytmen og lyden,
ikke med ’dits’ og ’dahs’ eller prikker og streger. Han lærer med brug af stemmen og demonstration
– uden hjemmearbejde eller studier af nogen slags. Som demonstration bruger han hans amatør
radiostation sammen med en elektronisk keyer og paddle, og kører også kontakter i æteren.

Hans ’beviste CW indlæringsteknik’ efter ABCen beskriver han som følger: Eleverne skal lægge
blyant og papir væk og bare lytte til koden med høj hastighed, medens han, Steve, sender velkendt
tekst, inklusiv ord som navne på sportshold, byer og så videre. Han sagde: ’Skriv ikke noget ned.
Bare lyt til koden, og hvis du får fat på lidt af det er det bare fint’.

Da Rob, hans niårige nevø (der lider af hjernebetændelse), blev interesseret i amatørradio, fordi han
så hvordan Steve kommunikerede med fjerne stationer, startede Steve med at lære ham koden, og
efter omkring 3 uger bestod han novice eksamenen på en alder af 10. Rob kørte på novice CW
båndene med 5 WPM for en stund, men en dag lyttede han til højhastigheds operatører og blev
interesseret i at de kørte så hurtigt. Han prøvede at kopiere dem men blev modløs over at han ikke
kunne skrive lige så hurtigt som de sendte. Så Steve hjalp ham og sagde: ’Skriv ikke noget ned.
Bare lyt til koden, og hvis du bare får fat i lidt af det er det fint’.

Så Rob lyttede bare, og snart var hans ’kopiering’ omkring 2%, og efter nogle få dage ved lytning
til højhastigheds operatører kunne han kopiere omkring 20%, til hvilket Steve sagde ’det er mere
end nok til at lave kontakter’. Steve opmuntrede ham til at få kontakter med operatører der kørte for
hurtigt til kopiering. Rob gjorde det, selv om han kun kunne kopiere et kaldesignal og navn, og
Steve sagde til ham at det var ’en komplet kontakt’. Det tog ikke lang tid for Rob at kopiere i
hovedet uden blyant og papir, og Steve sagde at det brugte han heller ikke selv. Da Rob var kommet
op på General Class opmuntrede Steve ham til at fortsætte, og køre på Extra Class bånd delene, og
få kontakt med gode operatører. Det gjorde han så, og indenfor tre uger havde han øget hans
kodehastighed fra 5 til omkring 35 WPM uden at bruge tape, computerprogrammer eller andre
’kunstige midler’. Han klarede det ved at gå i luften og få kontakter, som Steve fortalte ham at han
skulle gøre.

Da Rob var 12 år bestod han Advanced eksamenen, og gik også til Extra Class eksamenen, hvor
han klarede koden let. Alle svar var korrekte, uden at skrive noget ned på papir, men han manglede
teori delene af eksamenen, fordi han ikke havde haft nok matematik i skolen. Lige før hans 13’ende
fødselsdag bestod han den fulde Extra Class eksamen. Han kører nu CW contests hvor de fleste
QSO’er ligger på omkring 45 – 50 WPM, og skriver aldrig noget ned i loggen, undtagen den anden
stations kaldesignal.
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Denne handicappede teenager kan ’kopiere’ nøjagtigt ved næsten enhver hastighed, men han kan
virkelig ikke skelne en dit fra en dah. Han lærte ikke koden på den måde. Koden var altid den lette
del for ham. Rob er sikker på at enhver der ikke kan bestå kode eksamen må være en idiot, da det
ikke var hårdt for ham selv, og han har indlærings vanskeligheder pga. hjernebetændelse, hvilket
begrænser hans koordineringsevne. Han havde fulgt Steves gode eksempler og havde aldrig fået at
vide at det var ’hårdt’, så det blev let for ham. Han havde en god indstilling og kendte ikke til noget
problem. Der synes ikke at være nogen grænse for hans evne. Han har lært det på den rigtige måde
lige fra den første begyndelse.

Flere eksempler
Under anden verdenskrig var U.S. Navy kodekursus for gennemsnitspersonen et krav omkring 3
uger for at opnå 12 – 14 WPM, for at bestå de hårde Navy krav om perfekt nøjagtighed (militære
operationer og sikkerhed til søs krævede perfekt bogstavs nøjagtighed). På det tidspunkt regnede de
med at perioden kunne skæres ned ved bedre indlæringsmetoder.

Waldo T. Boyd, K6DZY, blev uddannet ved Navy Radio Communications School. Efter 3 måneder
kunne han kopiere 35 WPM, og kort efter kunne han let kopiere 50 WPM. Dick Spenceley,
KV4AA, kendt som én af verdens bedste operatører, oplærte Danny Weil så godt at han indenfor én
måned havde bestået licensen, og kørte DX med 20 WPM. Det var resultatet af en god lærer og en
ivrig elev.

Nogle fremragende eksempler på effektivitet – vilkårene er vigtige
Katashi Nose, KH6IJ, (Fysisk afdeling, Hawaii Universitetet), som blev en højhastigheds ekspert,
lærte teenagers koden gennem 25 år. Hans elever hørte aldrig at ’dette vil blive hårdt’. De lærte
indenfor to til tre uger gode hastigheder på 20 – 30 WPM.

Den hurtigste lærer af koden vi indtil nu har hørt om startede kode øvelserne kun én uge før han
bestod eksamen! Du kan sige: ’Vent et øjeblik, hvad sker der her?’ Du har ret, der ligger en historie
bag denne præstation. Hvad var det, og hvad kan vi lære af det?

Det var hans baggrund, der spillede en afgørende rolle. Hans far var en øvet telegrafist på
jernbanestationer. Hans tidlige barndomsminder var fascinerende, han sad på gulvet i hans fars
telegrafkontor og lyttede til klikkene fra ’sounderen’. Ubevidst lærte han at skelne når hans fars
station blev kaldt op, og når han hørte det ville han straks hente hans far. Det var først efter at han
blev noget ældre at han opdagede, at ikke alle voksne automatisk kunne læse Morse koden på
samme måde, som de kunne læse og skrive på engelsk!

Hans hjerne var blevet så følsom for lyden af Morse koden lige fra fødselen, og så mættet med det,
at da tiden kom, hvor han rigtigt skulle lære det, havde han absolut ingen problemer med ’ikke at
være i stand til det’. Han var totalt forberedt. Og han må yderligere have følt, som næsten enhver
teenager gør, at ’uanset hvad far kan, kan jeg gøre det bedre’. Der er ikke mange af os der er så
heldige at have en sådan baggrund, men foreslår hans historie noget vi kunne gøre? Er der en måde
jeg kan indstille min hjerne på at gøre det lettere? Er det ikke en gammelt fabel: Hvad der er
familiært for os synes ikke at være hårdt – det er let.

Gary Bold, ZL1AN, en velkendt lærer i New Zealand, fortalte denne historie om én af hans venner,
og foreslår en fremgangsmåde der virker, selv om det kan lyde mærkeligt. Det er ved at afspille
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tapes med højkvalitets kode i baggrunden (som musik) når du kører på arbejde, vasker op, gør bilen
ren osv. Du behøver ikke engang at lytte til det bevidst siger han. Vil det virke? Det er helt sikkert
værd at prøve.

På det laveste niveau: Fire år gamle, næppe i stand til at skrive blok bogstaver, har været i stand til
at bestå kode testen. Hvor mange af os er villige til at indrømme at en fire år gammel kan være
dygtigere end os? Overvej så disse højere niveauer:

Beslutsomhed og ihærdighed
Hvor længe det varer kommer an på forskellige faktorer. Det mest essentielle er hvordan vi går i
gang – det er vitalt. Er jeg forberedt? Ønsker jeg virkelig at lære det? Vil jeg blive ved? Har jeg
besluttet at gøre det? Alle disse ting er væsentlige for en hurtig succes.

Kontraster
Gamle Amerikanske Morse operatører, der brugte det gamle visuelle, og så indøvede metoder for
indlæring og erfaring, tog omkring seks måneder for at nå op omkring 15 WPM, og omkring to år
for at nå en ekspertfase. Deres kode med dens interne mellemrum kræver mere tid og erkendelse
end International Morse.

Under første verdenskrig i Amerika, bevirkede det påtrængende behov for trådløse operatører, at de
fleste blev flyttet til militære tjenester med kun en kneben færdighed i koden, og uden erfaring i
betjening af udstyr eller procedurer.

Under anden verdenskrig sørgede de Amerikanske militære radiotrænings skoler for strengere
træning i koden, og nogle af skolerne omfattede i de senere faser operationel erfaring i QSO’er via
telegraftråde, og endda med forstyrrelser. Disse praktiske øvelser indførte sommetider mere og
mere QRM. Nogle kurser introducerede maskinskrivning helt fra begyndelsen, men for de
viderekomne elever blev maskinskrivning reglen. De der fik træning i høj hastighed lærte også at
kopiere højhastigheds presseudsendelser. Det er let, og behøver ikke at vare længe at lære Morse
koden, hvis man går til det med de rigtige indstillinger og metoder.
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Kapitel 13. Hukommelsesrollen i Telegrafi

Hvorfor indlæring med øjnene ikke virker godt
Hvis du ’huskede koden’ (som jeg gjorde) fra et udskrevet kort med prikker og streger, eller fra et
smart udskrevet diagram eller billede som levende prægede hjernen, så følte du at du kendte det.
Måske tog det dig kun tyve minutter at ’huske’ det, som nogle annoncører påstod – eller måske tog
det en dag eller to. Hvis du så prøvede at sende noget i kode med din nøgle var det let: du havde et
levende mentalt billede af hvor længe du skulle taste nøglen for hvert element af tegnet, og dette
syntes at bevise at du kendte koden.

Men det var når du startede med at modtage, at lytte til koden, at vanskelighederne begyndte.
Lydene du hørte syntes slet ikke at passe med prikker og streger du ’kendte’. Hvorfor skulle det
være så hårdt at oversætte kodelydene til prikker og streger og bogstaver, som du troede du kendte
så godt? De der har lavet studier af hukommelser fortæller os at vi har flere særskilte
’hukommelsesbanker’: én for syn, én for lyde, andre for berøringer, smag og lugt. (Se fx ’Memory:
Surprising New Insights Into How We Remember and Why We Forget’ – Elizabeth Loftus, 1980).

Nu ser vi hvorfor: Kodelydene vi hørte kunne slet ikke lave en direkte forbindelse med alle vores
levende visuelle hukommelser, det var to forskellige slags fornemmelser (lyde og syn) – og der
skete ikke relationer. For at overkomme det og relatere dem måtte vi sætte bevidste tanker i gang
for at bygge en bro mellem dem, at konvertere lydmønstrene til et mønster af visuelle prikker og
streger, således at vores visuelle hukommelse, hvor ’hukommelsen’ var, kunne oversætte dem. Det
var derfor vi snublede, og under tidspres ofte mistede noget eller fuldstændigt fejlede. Hvis vi
fortsætter på den måde må vi udforme yderligere forbindelser for hvert individuelt kodetegn. Dette
kan gøres, og er blevet gjort, men det tager masser af tid og rejser også en ny risiko – faren for
forstyrrelser mellem dem (to mulige stier, én bevidst, den anden udformning af en ny forbindelse)
og muligvis forsinkelser som resultat.

Vores hukommelser er komplekse mekanismer. For at udfylde billedet har eksperimentelle studier
af hukommelsen gennem mange år vist, at vi ikke kun har forskellige slags, men også flere
hukommelsesniveauer. Det første er hvad der kan kaldes ’sanseregistrene’, de meget korte
tidspunkter under hvilke, efter at vi ser eller hører noget forbliver synet eller lyden i vores
bevidsthed, som om vi stadig ser eller hører det (fastholdelse af det sete eller hørte) i et øjeblik,
hvorefter det hurtigt forsvinder. Imidlertid, hvis vi er bevidste om synet eller lyden, vil det blive
henlagt i ’korttids hukommelsen’ og forbliver der i måske 15 – 20 sekunder før det forsvinder,
medmindre vi forsætligt prøver at huske det længere, eller gør en virkelig anstrengelse for at lægge
det i vores ’langtidshukommelse’ med det formål at huske det (forstærke det).

Langtidshukommelsen er hvad vi sædvanligvis tænker på som vores ’hukommelse’. Da det for de
fleste synes lettere at huske ting vi har set end ting vi har hørt, synes den visuelle adgang til
indlæring at være mere attraktiv. Men selvfølgelig, da modtagelse af kode er en sag om høring, bør
vi begynde på den rigtige måde, ved at træne vores hørehukommelse. Nu ser vi hvorfor indlæring af
kode med øjnene er den hårde måde, der aktuelt skaber en alvorlig spærring for fremgang.

Nogle yderligere spørgsmål og tanker
Det indviklede arbejde i de forskellige dele af vores hjerne rejser spørgsmål om, hvad der sker når
vi overvejer modtagelse i telegrafisk kode. Hukommelsesstudierne handler sædvanligvis om ting vi
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er fuldt bevidste om og ønsker enten at huske eller glemme. Med højere erfaring i koden er det
imidlertid den ubevidste del af hjernen og dens forbindelser med bevidstheden der er den primære
interesse, og hvordan disse forbinder sig med hukommelsen.

Efterhånden som vores telegrafiske evne øges bliver mekanismen mere og mere behandlet af den
ubevidste del af hjernen, som omvendt enten bringer eller ikke bringer dem til vores bevidstheds
opmærksomhed. I kopieringsprocessen kan indholdet i bevidstheden være nul: du kopierer bare
mekanisk, som ved diktat, hvad der modtages, medens du i tankerne kan være bevidst om ting der
er helt irrelevante. Under læsning af koden (høring) er vi imidlertid først bevidste om ordene, og
senere mere om selve meddelelsen, end præcis opmærksomhed om ordene. I begge disse højere
færdighedsniveauer samles ord og tanker generelt i korttidshukommelsen, og bæres ofte over i
langtidshukommelsen, så vi ’får fornuft’ ud af det hele, og følger hvad der bliver sagt medens vi
konverserer.

Måske er den eneste ting vi er bevidste om, hvis vi stopper med at tænke på det hele, at vi ønsker at
forstå og genkalde nogle ting der er blevet sagt til os. Måske er der en vis lighed med at køre bil.
Der modtager vores øjne indtryk fra trafikken, trafiksignaler, visse lyde, og vores fysiske svar på
rattet, speeder og bremser er så automatiske at hvis vi senere blev spurgt om nogle detaljer, kan vi
bare ikke svare. Disse vanemæssige fysiske svar på stimuli fra specifikke begivenheder bibeholdes
gennem lang tid.

En anden, mindre hyppig hændelse er denne: Gennem årene har man fundet ud af at folk
sommetider har bibeholdt mentale ’billeder’ eller ’lydoptagelser’ af ting i deres tidligere liv, på
hvilke de ikke har haft opmærksomhed eller haft interesse i. Under visse forhold var de i stand til at
genkalde dem – selv ting der ikke havde betydning dengang eller senere. En ældre dame var i stand
til at genkalde lange replikker ordret (i et sprog der var fremmed for hende), som hun havde hørt for
mange år siden. En anden sang en sang i hendes moders sprog, et sprog hun aldrig selv havde
forstået. Eksperterne fortæller os at langtidshukommelse hverken betyder permanent hukommelse
eller nøjagtig hukommelse. Alle hukommelser synes med tiden at blive svagere eller forsvinde, og
yderligere kan de ofte blive ændret på forskellige måder, således at genkaldelse bliver forvrænget,
og sommetider endda modsat af det oprindelige.

En undtagelse er de minder der er knyttet til fysiske evner, så som at spille på et musikinstrument,
køre en vogn, stenografere, telegrafere, osv. Folk der ikke har praktiseret sådanne evner i mange år
vil generelt vise overraskende raskhed efter mange års fravær. En lille øvelse vil ofte bringe dem
tilbage til næsten deres bedste udførelse, undtagen ved fysisk inhabilitet. Dette er blevet
demonstreret igen og igen. Der er sikkert plads her til yderligere forskning i disse fascinerende
emner, eftersom vi leder efter bedre måder at forbedre vores telegrafiske evner.

De kommercielle operatører der med øjnene læste papirtapes, lærte måske aldrig CW som vi kender
det, men snarere lærte de den visuelle visning af ord og bogstaver i grupper på tape. Der er også et
andet aspekt i læsning af tape: det er mere som læsning af print med hvert bogstav i fuld
sammenhæng. En operatør der var vant til at køre med 35 – 40 WPM var ude af det i fem år. Da han
satte sig ned for at lytte kunne han kun kopiere omkring 15 WPM: ’Jeg kunne ikke tro det!’. Ved
middagstid var han oppe på omkring 24 WPM og senere på eftermiddagen var han igen oppe på
sine gamle hastigheder. Kun nogle få timers øvelse var nødvendigt. ’Man kan virkelig blive meget
rusten’ sagde han.
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Kapitel 14. ’Øret’

Med ’øret’ mener vi vores totale hørelse og fortolkningssystem, et indviklet og genialt komplet
system for opfattelse og fortolkning af det der høres: ører, nerver, og hjerne.
Selve ørerne er følsomme over et meget vidt omfang af begreber, men har deres maksimale
følsomhed og selektivitet ved lave volumen niveauer. Ved indstilling af lyd niveauet, lige højt nok
til at være klart læsbart, beskyttes hørelsen og præstationen forbedres. Øret reagerer på det den først
hører.

Tonehøjde for CW signaler
Ørerne er følsomme for tonehøjden. Få mennesker kan nøjagtigt vurdere tonehøjden, men de fleste
har ingen problemer med at opfange ændringer og forskelle i tonehøjde. Der er ikke mange der
synes at være ’tonedøve’. Den normale tonehøjde brugt til CW er mellem 500 og 1000 Hz. Nogle
finder den bedste tonehøjde for kopiering under forstyrrelser omkring 500 Hz.

De der har alvorlige problemer med hørelsen, og som ikke kan høre visse tonehøjder, eller ikke kan
skelne kodesignalerne i den normale tonehøjde, fordi deres ører ’ringer’ hvor mellemrummene
skulle være, kan finde ud af at det hjælper med en lavere tonehøjde (fx 300 – 400 Hz). Sommetider
kan de høre rigtigt ved at bruge en ’summetone’ eller lægge ’hvid støj’ til tonen.
(Brug ikke en rigtig ’buzzer’ under indlæringen, da det giver en forsinkelse i lyd, hvilket forvrænger
timingen).

Den normale snævre båndbredde for CW tonen er for nogle ubehagelig, og kan blive monoton eller
ubekvem. Jo snævrere tonehøjde, des hyppigere bliver det besværligt. De kan finde et mere
komplekst tonemønster langt mindre trættende og endda behagelig. Men når der er forstyrrelser kan
komplekse toner blive en hindring.

Følsomhed for varigheden af lyd
I opfattelsen af rytmer vil det menneskelige øre tilpasse sig indenfor ret vide grænser for varigheden
af lyde. Vores bedømmelse af varigheden af en kort lyd er dårlig, måske på grund af fastholdelsen
af lyden (ligesom fastholdelse af syn), dog kan vi bedømme de relative længder af korte tavse
intervaller temmelig godt. (Det er formodentlig derfor at telegraf soundere har virket så godt for
modtagelse af American Morse, hvor rytme mønstrene er komplekse). ’Hvis vi tager os af
mellemrummene vil ’tegnene’ sørge for sig selv’.  Nogle elever kan have vanskeligheder med at
skelne mellem prikker og streger. (Det normale forhold er 1:3). For disse kan det hjælpe først at
lægge vægt på stregerne, ved at forlænge dem fra 3 til 4 enheder. (Det er interessant at i American
Morse havde stregerne tendens til at være kortere end tre enheder, i modsætning til de længere
streger til L og nul. Men det kan have været sounderens natur der har ledt til det).

Der er gode grunde til at tro at vi skal skelne mellem bevidst opfattelse af varighed, og hvad hjernen
aktuelt er i stand til at opfatte ved ubevidste niveauer. Støtten til denne tro kommer fra erfaringerne
fra de operatører der kan modtage kodesignalerne nøjagtigt, ved hastigheder der langt overstiger
punktet hvor prikker og streger lyder ens. Se Kapitel 10.

’Øret’ kan ofte finde mening i dårlig afsendelse
Øret er bemærkelsesværdigt ved at være i stand til at få mening ud af noget dårligt afsendt kode, der
ofte kan høres i æteren. Det er et tilgivende organ: ved mental justering kan man hurtigt lære at
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opfatte og læse ret dårlig kode, kode hvis skærende defekter ville fremstå tydeligt hvis det var på
papir. Indenfor temmelig vide grænser kan varigheden af lyde i et rytmisk mønster variere men
stadig genkendes. Imidlertid er mellemrum indeni, og mellem tegn og ord en højst betydningsfuldt
faktor.

Nogle forholdsmæssige forvrængninger er mindre uforståelige end andre. Bedre sondringsevne
findes når prikkerne er for hurtige i forhold til stregerne, end hvis prikker og streger begynder at
nærme sig samme længde. Øret kan ofte læse den slags ragelse, hvor ’maskiner’ ville stå af.

Det trænede øre kan skelne mellem signaler
Det normale øre kan lære at skelne mellem signaler der er nær, men ikke helt, identiske i
tonehøjden. For mange folk kan øre-hjerne filteret fokusere på båndbredder så tæt som 50 – 100 Hz.
Hvis man kan fokusere på 50 Hz båndbredde med en modtager der har en 3 kHz støj båndbredde,
kan et CW signal nær 18 dB under støjniveauet høres. I stedet for en meget smal båndbredde gør en
båndbredde på omkring 500 Hz dog den mekaniske tuning lettere, og giver friere tøjler til øre-
hjerne filteret.

Det er normalt kun under meget specielle forhold at vi behøver et ekstremt smalt modtagefilter, og
så er der risiko for at miste signalet helt, hvis noget skifter bare lidt. Nogen har sagt at ’amatør øre
trænet til at grave signaler frem, der ligger begravet seks lag under morderisk QRM, er det mest
prisværdige modtageøre i hele verden’.

Hovedtelefoner er bedre end højttaler
Hovedtelefoner fordobler effektivt kraften af de modtagne signaler, sammenlignet med en højttaler.
Mufferne på hovedtelefoner holder fremmed støj ude, og holder energien fra de svage lyde inde.
Signal-til-støj ratioen kan øges ved at vende hovedtelefonens faser: det vil sige at støjen på den ene
telefon er 180 grader ude af fase med den anden, og hjernen har så tendens til at annullere støjen.
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Kapitel 15. Timing

Timing er kodens hjerte
Timing er kodens hjerte: uden det er der ingen kode. Klar forståelighed afhænger af de rigtige
proportioner. Det er imidlertid sandt at nogle forvrængninger er mindre forståelige end andre, og
folk kan lære at læse den slags – men er det forsvarligt? Kontrol af timing ligger fuldstændigt hos
den afsendende operatør.

Af den grund er opmærksomhed på omhyggelig timing nødvendig, når eleven starter øvelser med
en manuel nøgle, specielt en håndnøgle, skønt det også gælder for de fleste andre nøgletyper. Det er
grunden til at nogle lærere fraråder begynderen at bruge andet end et keyboard. De fleste moderne
lærere er enige i, at det er vigtigt ikke at nævne timing, inden eleven har lært at høre alfabetet og
tallene så godt, at han genkender deres mønstre uden tøven.

Nogle gode lærere fra tiden før keyers og keyboards insisterede på at lære præcis timing helt fra
begyndelsen. Nøjagtig timing er vital, men det må aldrig forstyrre eleven fra den basale
genkendelse af tegnene med deres enheders mønstre: det må ikke lede til nedbrydning af tegnenes
karakteristiske rytmer for at analysere deres enkelte komponenter.

De basale enheder
Basis enheden for kodetiming er Baud, som er varigheden af én prik (’dit’), betegnet her med 1 for
’on’ signalet, og med (den tilsvarende enhed) 0 (nul) for tavsheden, ’off’ signalet. Det modsatte
signal til en prik er en streg (’dah’), som har en varighed af 3 enheder (111). Det er indlysende at
hver prik og hver streg skal separeres både før og efter med mindst én tavshedsenhed (0) for at være
genkendelig: denne (ene enhed) er det normale mellemrum mellem komponenterne af et bogstav.
Den normale afstand mellem bogstaverne indenfor et ord (eller gruppe) er tre enheder (000), og
mellem ord (eller grupper) er afstanden syv enheder (0000000).

Interpunktionstegn (fx punktum) følger normalt efter det sidste ord med kun et bogstavsmellemrum
imellem (000). Det er disse tidskomponenter, signalet ’on’, kort eller langt, og ’off’, som producerer
rytmens mønster, som skelner det ene bogstav fra et andet. Vi skal lære at høre disse mønstre,
opfatte dem, føle dem, og det gøres bedst ved god afsendt kode. Under aktuelle øvelser kan den
individuelle operatør afvige noget fra standarderne nævnt ovenfor. Det kan være for at fremhæve,
eller på grund af kommunikationsforholdene, eller som ubevidste individuelle variationer.

Relativ varighed og mellemrum er meget vigtigt
Under opfattelsen af rytmen med det menneskelige øre er lydenes varighed, indenfor rimelige
grænser, ikke så vigtige. Hvis længere signaler (dvs. streger) er væsentlig længere end de korte
(dvs. prikkerne), vil øret være tilfreds. Medens vores dømmekraft af varigheden af korte lyde er
dårlig, kan vi meget lettere kende den relative længde af korte tavshedsintervaller.

Nogen har sagt: ”Hvis du tager dig af mellemrummene vil ’tegnene’ tage sig af sig selv”.
Mellemrum, perioderne af tavshed mellem dele af et tegn, mellem tegnene i et ord eller gruppe, og
mellem ordene, er kritisk for god modtagelse. Sjusket eller overilet sendt kode kan være terror for
modtagelsen og forståelsen. (Over en vis hastighed har fastholdelsen af høringen tendens til at fylde
små mellemrum ind, og gøre os ude af stand til bevidst at genkende tegnene).
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(I American Morse, med dens tre forskellige streglængder, blev den efterfølgende længere streg lært
som værende dobbelt så lang som den næstkorteste – et mål som er klart ’hørbart’ under næsten
ethvert forhold. Under praksis, fordi de brugte en telegraf sounder, markeredes starten af et signal
med én slags klik, og ved slutningen med et anderledes lydende klik, med tavshed imellem. Disse
varigheder blev ofte forkortet uden forvirring af grundene nævnt ovenfor. Det samme gjaldt for
mellemrum internt i tegnene).

’Kodeoversættere’, mikrokredsløb til konvertering af koden til print, bryder ned når afsendelsen er
dårlig eller forstyrrelser er grove. Imidlertid kan det menneskelige øre kopiere rådden kode langt
bedre end en maskine. ’Øret’ er et tilgivende organ: ved mental kompensation kan vi hurtigt
genkende og læse stoffet som tålelig kode, men hvis det blev registreret på papirtape ville det vise
dens skærende defekter. I tilfælde af forstyrrelser og statisk støj, og endnu mere ved fading, kan
’øret’ trænes til at samle meget svage signaler og læse det fint (Kapitel 11).

Uregelmæssigheder i timing
Helt fra telegrafiens begyndelse, så snart kunsten begyndte at spredes, blev operatørernes
individualitet synlig. Lidt særegenhed i afsendelse kunne identificere hver enkelt, ligesom
stemmekvalitet og stil gør under tale. For det meste var det småting der ikke forstyrrede
forståeligheden. Men det medførte aspekter for timing og rytme. Vi hører dem i dag på CW
båndene blandt amatører der bruger håndnøgler, ligesom man gjorde blandt operatørerne dengang.

For mange operatører var der en vis stolthed ved dette. Imidlertid er der også her en fare, fordi
nogle operatører velovervejet skabte egen sendestil som en slags varemærke. Når sådanne
forvrængninger når et vist punkt og bliver en vane, mindskes forståeligheden. Også i dag hører vi
nogle af disse operatører i æteren. De synes ikke at erkende det, eller måske endda at tage sig af de
vanskeligheder de forårsager. Ved fremkomsten af ’the double speed key’, også kaldet ’side swiper’
eller ’cootie key’, en nøgle der betjenes med sideværts bevægelser, med en kontakt på hver side,
opstod der en ny sendestil. Sideværts i stedet for op og ned bevægelser afhjalp nogle former for
udmattelser, men det særlige bevægelsesmønster udviklede et anderledes mønster for timing, ét
mønster der nogle gange er svær at kopiere.

 Brugen af ’bugs’, semi-automatiske nøgler (den bedst kendte er ’Vibroplex’) der hurtigt blev meget
populær, øgede også den personligt særegne sendestil, medmindre operatøren var meget
omhyggelig. Én af de mest interessante udviklinger i forstyrret timing med håndafsendelse var
stigningen af de såkaldte ’Swings’. Swing har at gøre med ændringer i den normale
afsendelsesrytme, sommetider beskrevet som en ændring i symmetri eller mangel på det: en særlig
måde at forme tegnene. Swings udvikledes mest almindeligt mellem marineoperatører indenfor en
tætknyttet gruppe med et stort volumen af specialiseret kommunikation. Derfra kender vi navnene
’Banana boat swing’, ’Lake Erie swing’, ’Cuban swing’, o.s.v.

Operatører fra det store United Fruit Co. blev specielt kendt for det. Nogle påstod at swings
udvikledes som den mest effektive måde for kopiering i de tidlige dage for spark (gnist) signaler
(der lød meget som statisk støj) gennem hård statisk støj. Basis princippet for ’sejler swing’ var at
overdrive mellemrummet mellem bogstaver når et bogstav endte med en dah (streg), som blev fulgt
af et bogstav der begyndte med en dah, og tilsvarende for et der endte med en dit (prik) når det
næste begyndte med en dit. Mellemrum før og efter et E indenfor et ord blev ofte gjort en smule
længere for klarheden. Overdrivelse af dah længden blev almindelig, også i forsøg på forbedring af
læsbarheden: fx blev den første streg i C generelt forlænget lidt.
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Andre individuelle rytmiske forstyrrelser var også almindelige, så som trækning af den anden streg i
’Q’ (som vi ofte hører i æteren i dag). For at undgå forvirring under den typisk høje statiske støj i
Mexico Golfen, blev afsendelse af kaldesignaler for to kyststationer ændret: P i WPA blev lavet
med lange streger, medens mellemrummene mellem A og X i WAX blev overdrevet, og stregerne i
X blev forlænget. Dette stoppede forvirringen. I de senere år blev sådanne ’swings’ fundet
nødvendige for tydeligheden i det maritime arbejde i lavfrekvenser, når signalerne knapt var
hørbare. Nogle sagde at ’Banana boat swing’ blev udviklet fra kaldesignalet KFUC, det generelle
kaldesignal for alle United Fruit Co. skibe. Andre antydede at den rullende bevægelse af skibene
medvirkede til denne udforming. Navnet ’Cuban swing’ eller ’Latin swing’ stammede fra den måde
de fleste Cubanske og Mexikanske operatører kørte ordene sammen. Det må sommetider have været
helt tilsigtet – bare for at prøve at blive lidt individualistisk, såsom fyre der blev fristet til
udformning af H P C S 4 5 Y Q; en lille forlængelse af stregerne i J, 1 osv. Men disse ting gjorde
det sværere at kopiere for andre operatører.

Tidligt i 1936 besluttede kommunikations inspektøren for Eastern Air Lines (EAL) at udvikle en
’EAL swing’ for operatørerne. Hans drøm var idéen om at ændre en ’bug’ ved at flytte vægten for
prikker en halv tomme frem. Dette gav et swing man aldrig havde hørt før. Operatørerne kunne ikke
lide det og flyttede snart vægten tilbage, men ubevidst havde det senere indflydelse på afsendelsen
for mange af disse operatører. Senere var der operatører i udenlandske mariner der var næsten
umulige at forstå, på grund af ejendommelige rytmer, som de havde lært af deres telegrafi
instruktører.

Gennem årene er den slags ejendommeligheder også ofte blevet observeret i andre dele af verden.
Disse ville også være blevet kaldet ’swings’. De tidligste kommentarer vi har fundet om swings er i
Radio News side 565, december 1921: ’Den Amerikanske radiooperatør’ (kommerciel og på skibe)
kritiserer således: ”Dyrkningen af en grille eller besynderlig sendestil, oprindeligt betragtet som
nogenlunde, men forårsagende at den modtagende operatør skal anstrenge sig mere for at kopiere
end sædvanligt. Han bruger en drilagtig swing som en bestræbelse på at opnå et pudsigt hug når
han kører – Men tænk på de andre operatører!”
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Kapitel 16. Andre metoder

PC’er og keyboards for selvlæring
For selvlæring er der intet bedre end Personal Computers (PC’er) eller et keyboard, hvor eleven kan
trykke på en taste og høre hvert tegn (og se det på en skærm, hvis der er en sådan), så ofte som han
ønsker eller behøver at få føling med rytmen. PC’en er specielt blevet et så værdifuldt værktøj at
nogle lærere (fx Gary Bold) betragter den som overlegen til privat eller klasselæring.

• Den er konsekvent, sender altid perfekt kode på nøjagtigt samme måde.
• Den er altid tilgængelig og klar til at blive brugt, når eleven ønsker at øve sig.
• De fleste computer indlæringsprogrammer giver let skræddersyning til det nøjagtige behov

for den individuelle elev.
• En PC er upersonlig og der er ingen grund til at eleven føler forvirring, noget der ofte er en

følelsesmæssig afskrækkelse for effektivt indlæring ved tilstedeværelse af en lærer eller
klassekammerator.

• Den kan give både en fortræffelig introduktion til koden, og vækst i færdigheden til den
ønskede grad.

Mange computerprogrammer er udmærkede
Se også kapitel 18. Computerprogrammer har været, og nogle er stadig tilgængelige for
Commodore og Apple computere, men de fleste er til IBM-kompatible PC’er. De har været af alle
størrelser og variationer, afhængig af færdigheden, indlærings erfaringer og genialitet hos de der har
skrevet programmerne. Mange stiller muligheden til rådighed for tilslutning af computeren til
senderen, og brug af computeren som keyboard. Nogle giver mulighed for vurdering af elevens
sendeevne.

Ét af de vigtige træk for hurtig indlæring er graden af tilpasning til eleven, og vekselvirkningen
mellem ham og det der er stillet til rådighed. Hvor fleksible er de? Sørger de for kontrol af
dygtigheden og nøjagtigheden? Et eksempel på et interaktivt computer program (Gary Bold’s)
starter indlæringen for den nye elev ved at få ham til at høre bogstavet, og derefter indtaste hans
identifikation af tegnet. Hvis hans identifikation er korrekt bliver tegnet så vist på skærmen. Men
hvis hans identifikation er forkert bliver hans svar ignoreret, og tegnet bliver gentaget indtil han
genkender det rigtigt. Det samme tegn bliver så præsenteret for ham flere gange, inden det næste
tegn bliver bragt. Hvis han er for længe om at svare bliver tegnet gentaget (og kan blive vist
samtidigt) indtil han får fat i det.

Efter at et antal nye tegn (efter elevens anmodning) er blevet introduceret bliver de gentaget i
tilfældig orden, og hvis et tegn bliver forkert identificeret bliver det gentaget indtil eleven
genkender det korrekt. Programmet går så i gang med den næste serie af tilfældige tegn, i forhold til
antal gange nogen af dem er blevet forkert genkendt, indtil eleven reducerer fejlene betydeligt.
Mange PC programmer sørger for en betydelig varietet af øvelsesmateriale efter at starten på
indlæringen og genkendelsestrinnene er ovre. Computer programmer kan være alsidige værktøjer
for hurtig fremgang, skræddersyet til det individuelle behov. Keyboards kan sørge for nogle af disse
forskellige faktorer, afhængig af hvordan de er blevet designet og programmeret. Der findes også
nogle små ’lommestørrelser computere’ der kun giver høringsøvelser.
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Vokset op med høring
Den ældre George Hart, W1NJM, var en person der lærte koden originalt, som han siger, på en hel
tilfældig måde, fra hans bror der var radioamatør, bare ved lytning og uden ønske om at lære det
eller få en licens. På den måde lærte han hyppigt tegnene og operationsprocedurerne, indtil han en
dag opdagede at han kunne kommunikere med koden. Først da blev han fanget af det. Han skrev
senere ”Jeg blev praktisk set født med en nøgle i min hånd, så cw var for mig en naturlig måde at
tale på”.

Indlæring ved lytning til højhastigheds kode
Nogle få amatører har gennem årene der er gået sagt at de startede med at ’lære koden’ ved at lytte
til hurtig kommerciel presse afsendelse (formodentlig 35 – 45 wpm), som dengang var tilgængelig
dag og nat. (Mente de at de startede eller at de kom videre? Lige hvordan de begyndte er uklart). De
påstod at de fandt ud af at de kunne identificere et tegn her og der, derefter korte ord, og indenfor et
par måneder kunne de læse det hele. Imidlertid har den fremgangsmåde nok ikke været meget
effektiv – for de fleste af os kunne det virke afskrækkende – og formodentligt afhang det meget af
den mentale personlighed for manden, så vel som hans entusiasme. Vi nævner det kun her for at
vise hvad der kan gøres hvis man er beslutsom nok.

Yderligere kommentarer om opnåelse af hastighed
Med mange moderne computer kode programmer tilgængelige, programmerbare keyboards og
keyers, så vel som tapes osv., er der mange attraktive alternativer tilgængelige. Med disse kan
materialet skræddersyes til vores individuelle behov. Farnsworth metoden giver også et vink her i
højhastighedsområdet, at give hjernen tid til at forstå og identificere tegn og ord. Ved brug af det
har nogle fundet ud af at sætte tegnhastigheden til 50 – 60 wpm, og så starte med at forlænge
mellemrummene mellem bogstaver og ord, og derefter gradvist at reducere mellemrummene efter
behov, hvilket kan øge hastigheden for genkendelsesprocessen.

Indlæring under søvn (??)
Nogle operatører, der tidligere desperat ønskede at øge deres modtageevne, forsøgte at sove ved
siden af deres modtager, eller afspille optagelser (eller deres linie telegraf sounders i tilfælde af
landlinie operatører) med hurtige kodesignaler gennem flere timer eller hele natten. De påstod at
indenfor overraskende kort tid havde de øget deres modtagehastighed meget. Denne procedure er
blevet udfordret, men virker tilsyneladende for nogle folk.

En amatør der siger han kan kopiere med 70 wpm, og stadig ønsker at komme videre, har gennem
nogle år lyttet på denne måde hver nat. Måske virkede det for nogle folk, men det undrer mig om
det virkeligt var effektivt, og også om de på den måde fik en god nats søvn. Det er interessant at
under de tidlige 1920’ere blev en gruppe læger trænet til at bruge morse koden. Deres lærere
afprøvede søvn-indlæring med dem, og fandt ud af at hvis ordet ’læge’ blev sendt medens de sov,
ville det næsten altid vække dem øjeblikkeligt – et bevis på at der er en slags ubevidst
modtagelighed og reaktion.

Et andet forslag der har virket
Når nogen kommer til mig og spørger hvordan de opnår 13 wpm kravet til General Class, giver jeg
dem følgende arbejdsplan:
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”Du skal lytte til god afsendelse hver dag, og jeg foreslår W1AW cw bulletinerne. De kører med 18
wpm. Start de første dage med bare at lytte et enkelt minut, og sluk derefter. Når du lytter, så pil de
tegn ud du genkender. Skriv ikke noget ned de første dage. Efter nogle få dage øger du lytningen til
to minutter og fortsætter med at pille så mange tegn ud som du kan i hovedet, og skriv stadig ikke
noget ned. Sluk så, som før. Efter otte til 10 dage med disse øvelser går du tilbage til ét-minuts
lytteperioder, men denne gang skal du skrive alt ned du genkender. Prøv at lave blanke mellemrum
når du mister noget. Skriv hvert bogstav ned som du fanger i denne ét-minuts periode, og sluk så.
Gentag denne øvelse i flere dage, og udvid så tiden til to minutter, skriv alt du genkender ned. Efter
flere dage eller omkring en uge vil du finde ud af at din opfattelsesevne stiger temmelig hurtigt,
fordi din koncentration er forbedret, og du vil blive overrasket over hvor meget du kan kopiere bare
i disse korte tidsperioder. Øg herefter gradvis din lyttetid til 3, 4, 5, 6 eller 7 minutter. Når du kan
kopiere omkring 60% af bulletin materialet vil du finde ud af at du kan kopiere 13 wpm, test-
hastigheden, uden problemer. Dette skema har virket godt for mange folk, der havde nået
hastigheder mellem 5 og 10 wpm, men havde problemer med fremskridt. Dette generelle mønster
skulle også kunne hjælpe andre der sigter efter 20 wpm testen eller højere.

McElroy’s kursus og hans påstand
Skønt dette ikke falder ind under ovennævnte kategorier, er her hvad der blev sagt:
I QST November 1945, side 115, var der en annonce i hvilken Ted McElroy’s Company tilbød at
’Sende dig dette komplette kursus med instruktioner gratis (McElroy’s Morse Code Course), så du
selv kan se hvad det vil gøre for dig’. Efter sigende indeholdt det ’alt han har lært under 30 års
operatør erfaring’. ’Da gennemsnits personen formodentligt vil øve sig adskillige timer den første
dag kan vi fortælle dig at du DEN ALLERFØRSTE DAG kan kopiere ord og sætninger med en
hastighed på 20 wpm. Dette er genialt! Ted har medtaget halvdelen af alfabetet som vises i hans
kort nr. 1, lavet en øvelsestape som kører mindst en fuld time med 20 wpm. Du vil ikke kopiere 20
fulde ord i ét minut. Men hvert bogstav du skriver vil ramme dine ører med 20 wpm og
mellemrummet mellem bogstaverne bliver forholdsvis kortere efterhånden som det går fremad’.
Da Teds modtage rekorder lå i toppen af næsten enhver contest, kunne det være interessant at se
dette dokument. Men i øjeblikket er ovennævnte alt hvad der synes at være tilgængeligt.



Kapitel 17. Almindelige fejl og hvad der kan gøres ved dem

Fejl bliver sommetider lavet, både under afsendelse og modtagelse
Gode operatører laver meget få fejl under afsendelse, men ’fejl’ kan ske både under afsendelse og
specielt under modtagelse under ugunstige forhold. Dette gør det nødvendigt for os at huske tegn
der kan blive fejlagtigt udformet, eller der på grund af dårlige forhold synes at lyde som:

• Prik-fejl – for mange eller for få dits (prikker) bliver lavet eller synes at blive hørt: H/5  S/H
B/6  V/4  Z/7

• Start- eller slut-prikker eller streger mistes eller forveksles. (Under modtagelse er der en
tendens til at høre signaler som kortere end de er): J/1  C/Y  P/J  Z/Q  W/J  W/P

• Andre tegn kan forvirre begyndere, specielt: F/L  G/W  Y/Q  6/5, fejl som begyndere eller
elever erfarer under deres egen træning.

Specielle fejl der ofte gentages, viser os hvor vi behøver specielle øvelser. Hvis vi har tendens til at
forvirres over to tegn, kan vi fjerne problemet ved at høre den ene efter den anden indtil deres
rytmeforskel bliver tydelig for os.

Når vi gennemser vores kopiering, og finder uforståelige eller tydeligt mistede områder, kan
korrektioner ofte gøres, simpelthen ved at undersøge sammenhængen. (Dette vil generelt ikke
kunne bruges for tal, tilfældige bogstaver eller kaldesignaler, hvor der ikke er en sammenhæng der
kan hjælpe). Den normale procedure når du opdager du har lavet en fejl under afsendelse kan
behandles noget i retning af følgende:

• Stop, antyd fejlen med et ’?’ (eller med otte prikker), gentag så det sidst korrekt sendte ord
(specielt hvis det er kort), og derefter det forkert sendte og fortsæt, eller

• Under ragchew (sludre med anden operatør) om uvigtige emner, så stop et øjeblik og
genstart med ordet der blev forkert sendt,

• Tilsvarende, hvis det er et langt ord og den første stavelse er blevet sendt korrekt, og det er
et ord som den modtagende operatør helt sikkert vil forstå øjeblikkeligt, så hold pause et
øjeblik og gå derefter videre med det næste ord.

(Pausen kan overfor ham indikere problemet).
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Kapitel 18. Computerprogrammer og tapes til indlæring og
forbedring af dygtigheden i koden

Bemærk dog at min oversættelse af ’The Art and Skill of Radio-Telegraphy’ er version 2 fra 1997,
og jeg har i dag, 27.01.2005, via internet http://www.raes.ab.ca/bookmain.html kontrolleret at
teksten stadig er ens. Men der er formodentlig i dag flere programmer og nyere versioner end de
nedenfor nævnte.
Ligeledes vil det i dag være muligt at downloade nogle af disse programmer fra internet.
/ OZ1CAR.

Det er altid lidt risikabelt at prøve at lave en liste over det tilgængelige materiale og bøger. Det
ændres over tiden, nogle ting til det bedre, nogle få ting til det værre, og nogle ting forsvinder blot.
Med det i tankerne er de følgende programmer fundet repræsentative, både fyldestgørende og gode.
Det er her helt umuligt at nævne de mange detaljer i hvert program, så kun hovedtrækkene nævnes.
De dækker alle et hastighedsområde og tonehøjde. Nogle giver forskellige muligheder for skærm-
og udskriftsmuligheder osv., og/eller tillader brugeren at omforme det til hans ønsker, osv. Nogle
giver forskellige måder for øgning eller sænkning af hastighed under afsendelse. Alle
programmerne sender lyde via højttaleren i computeren. Der gives hjælp via skærmen i de fleste
programmer. (’Gratis’ betyder at der ikke er omkostninger til brugeren udover det at stille disketter
til rådighed. ’Kommerciel’ betyder at programmet er til salg på markedet). Medmindre andet er
nævnt er alle programmerne IBM-kompatible – dvs. kan bruges på IBM-kompatible computere.

Morse University
($50) – Var et avanceret elektronisk applikationsprogram til Commodore C-64 computeren, med
manual. Det omfattede:

• Et indlæringsprogram
• Et fremskridtsprogram med øgning af hastigheden
• Afsendelsesanalyse (tegn og mellemrum)
• Et modtagespil med genkendelse af tegn og et Morse keyboard til at danne brugerens eget

kode øvelses samling.

1) Indlæring var med 20 wpm Farnsworth hastighed med en 3-sekunders interval mellem
tegnene. Der var 54 basis lektioner, plus 7 der lærte tyske, spanske og svenske tegn, hvis
ønsket. Det blev foreslået at man brugte to 20-minutters lektioner hver dag, og ved en
måneds slutning ville mange have opnået en 20 wpm modtagelseshastighed, og have nydt
indlæringen. Adskillige valg var tilgængelige.

2) Under fremgangen sendtes en tilfældig strøm af tegn med programmerbar start- og slut-
hastighed. Hastigheden var justerbar (5 – 99 wpm), længde for øvelser (op til én time), antal
forskellige tegn (op til 45), størrelse af grupper, og længde af mellemrum mellem tegnene.

Supermorse af Lee Murrah
Mange variationer var indbygget i dette program, som i virkeligheden er en serie af integrerede
programmer. En indlæringsfase introducerede eleven til kode tegnene, en opbygning af
hastighedsfaser sørgede for varieteter i øvelsesmaterialet, en forøgelsesfase udvidede dette til den
hastighed man ønskede, medens en målefase sørgede for prøver af dygtigheden med indbyggede
eller bruger-konstruerede tests, og til slut en operationsfase. Der var sørget for vekselvirkning under
flere aspekter.
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Morseman+ af Robin Gist NE4L/ZF2PM
Havde et indlæringsmodul til genkendelse af tegnene, et trænermodul der udviklede dygtigheden, et
andet, ’Testing’, sørgede for forskellige vurderinger af dygtigheden, medens en interaktiv måde
sørgede for visse reaktioner på brugersvar. Der var sørget for flere øvelsestyper under hver af disse
former eller moduler.

GTE Morse Tutor
Version 2.1 for IBM PC, XT, AST og tilsvarende ($20). 11 lektioner for basis indlæring. Hver
lektion gennemgik tidligere tegn samtidigt med at nye tegn introduceredes, op til lektion 12 som
sørgede for tilfældige QSO øvelser af forskellige varigheder, op til længder på 10 minutter pr. QSO.
Brugeren specificerer Farnsworth og alle ønskede hastigheder op til over 50 wpm. Udmærkede
ikke-kommercielle programmer er tilgængelige.

The Mill
MILL98a er den nuværende status af W4FOK, James S. Farrior’s, lange MILL udvikling. Den er
unik mellem mange gratis programmer, og tilbyder efter brugerens valg både det gamle American
Morse og International Kode. Jim er nået langt med design af tegn formations kontroller for at
indarbejde karakteristikker af de gamle Morse miljø-variationer (Se kapitel 20) i en sådan grad at
det lyder ’naturligt’ for gamle Morse operatører, i modsætning til den regulære Internationale kode,
og har simulerede sounders og output for rigtige telegraf sounders.

Der er en basis indlærings sektion, en sektion for afsendelse af enhver samling som brugeren ønsker
at sende, og det er muligt for brugeren at skabe samlinger han ønsker at bruge. Én anden
karakteristik sørger for brug af computeren som en kontrol af afsendelse, ved brug af andre
behørige program aspekter. Det er et omhyggeligt designet og elegant program, og Jim fortsætter
med udvikling af forbedringer. Det blev skrevet i QBASIC, og er tilgængelig fra James S. Farrior,
W4FOK, 1332 Harrison Point Trail, Fernandina Beach FL, 32034, og andre brugere, inklusiv Tony
Smith, G4FAI, 13 Morley Road, Sheringham, Norfolk NR26 8JE England.

The Morse Tutor Program
Er resultatet af en anden tilsvarende udvikling af International Morse af Gary E. J. Bold, ZL1AN,
professor og langtids kodelærer i New Zealand. Det er skrevet i GW-BASIC, og kan ændres af
brugeren. Som de fleste andre programmer har det flere unikke karakteristikker. Hver del er et helt
program. ’Teach’ kommunikerer med begynderen, og udveksler instruktioner svarende til
korrekthed og fejl i brugerens svar. ’Random’ øvelsesprogrammet tilvejebringer kodegrupper for
tegn og ord fra enhver kilde. Et sendeprogram sender enhver ASCII fil til kopierings- og
læseøvelser. Et keyboard program sender hvad der indtastes på keyboarded. Et interessant modul er
til rådighed for nøgle-indtastninger, som analyserer kvaliteten af brugerens afsendelse.

Yderligere informationer om Teach-programmerne har jeg beskrevet i OZ-9, -10 og –11/2002.

Andet
Der er flere tilsvarende programmer, både gratis og kommercielle. Nogle PC-programmører har
været i stand til at lave deres egne programmer, skræddersyet til deres egne specielle behov. Et antal
interaktive programmer er tilgængelige, hvilket giver enten øjeblikkelig eller forsinket hjælp til
eleven – disse tilbyder en vældig hjælp til indlæring. Nogle kan også tilbyde mere avancerede
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elever at gennemføre QSO’er med computerprogrammet, som om han var i æteren. Mulighederne
er her virkelig store. Endelig er der computerprogrammer og enheder tilgængelige, som kan læse
modtagne kode transmissioner. Fordi det er maskiner kan de kun læse kode signaler som er rimelig
nøjagtige i timing. For eleven, som har adgang til én af disse, vil det give ham en chance for at
afprøve hans egen afsendelse for nøjagtighed. Imidlertid kan de ikke anbefales som erstatninger for
personlig modtagelse med øret.

Kode tapes til indlæring og andre formål
ARRL og andre selskaber, samt nogle individuelle personer, laver eller har lavet tapes til kassette
båndoptagere for indlæring op til over 20 wpm, og nogle har lavet papir tapes til højhastigheds
transmissioner og modtagelse. Nogle af disse tapes er gode, men nogle er af dårlig kvalitet. ARRL
tapes er af høj kvalitet.

Twin Oaks Associates (professionelle for mental helbred) tilbød kodetrænings programmer. Tre
kurser med brug af kassetter og en instruktionsbog, omfattede indlæring via øret – mentalt eller
mundtlig genkendelse af det automatisk afsendte. Kursus 1, alfabetet kørtes over 5 wpm.
”Øvelseslytning gennem den første side, uden at skrive noget ned eller tilbagespoling for at få fat i
noget. Side 1 giver lyden af hvert tegn og fortælleren identificerer straks lyden. Den anden side
gentog den første, men uden en fortæller. Dette er for at træne øret og hjernen til at arbejde
sammen, uden komplikationer ved nedskrivning. Efter at man mestrer den første tape går man i
gang med den anden osv., og på den måde gennem alle seks tapes. Den første tape præsenterer
tegnene E  T  I  A  M  N, der hver består af to elementer (prikker og streger). På hver efterfølgende
tape kommer der flere tegn med yderligere et element, op til den femte tape hvor tal og
interpunktionstegn bliver introduceret”. Der skal trænes 30 minutter om dagen. Studievejledningen
detaljerer metoder og de brugte teorier. De to andre kurser bringer eleven op over 13 wpm og op
over 20 wpm.

Tidligere, som nævnt i kapitel 25, var Instructograph Co. og Teleplex Co. de bedst kendte
producenter af punch- og tush- papirtape maskiner til kode instruktioner og træning, og blev brugt
af både kommercielle operatører og amatører. Kommercielt var Boehm tush tape og Kleinschmidt
perforeret papir tape maskiner de mest brugte. Vi nævner disse fordi de sommetider blev brugt til
indlæring og øvelser i koden, men meget oftere til kommercielle transmissioner af kode med høje
hastigheder.

Tilsvarende systemer blev fabrikeret af Ted McElroy’s selskab under Anden Verdenskrig. Med
disse maskiner kunne operatøren forberede tapes til afsendelse, enten via et skrivemaskine tastatur
eller via en speciel tre-tastet enhed. Afsendelseshastigheden af disse tapes kunne nå op på flere
hundrede ord pr. minut når forholdene var gode. Hos modtageren ville udstyret reproducere de
modtagne signaler på en tilsvarende papir-, tush- eller andet tape. Den modtagende operatør var
optrænet til at læse tapes, lige så godt som en læser af almindelig skrift bestående af ord eller
sætninger. Han læste tapen efterhånden som det blev kørt forbi hans øjne, medens han skrev det af
på en skrivemaskine med komfortabel hastighed. Skrivehastigheder omkring 60 – 70 wpm syntes at
være typiske. McElroy forberedte og fremmede materialer til opbygning af disse færdigheder på
hans udstyr.
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Kapitel 19. En kort historie om Morse Telegrafi

Det ville være meget interessant at kende til tankerne bag udviklingen af den originale Morse kode.
Det måtte nøje forbindes med begrænsningerne af de elektromagnetiske mekanismer designed til
afsendelse og modtagelse af koden. Optegnelser viser at før vores tidsregning brugte man om dagen
reflektering af sollyset (heliografi), og om natten lamper, lys og bål, til elementært signalering. Fra
1700-tallet (og godt ind i 1800-tallet) blev der udtænkt flere semafor systemer, der i udstrakt grad
blev brugt i Europa og andre steder. Disse systemer brugte en alfabetisk kode udformet med to eller
flere signalarme, eller plader i hejsetrisser (om natten brugte nogen lyssignaler), over afstande der
var indenfor synsvidde.

Alle disse systemer (der ofte blev hjulpet ved brug af kikkerter) var underkastet vejr og
synsbegrænsninger, og krævede generelt mindst to operatører i modtage enden – én der skulle se og
den anden der skulle skrive. Hvor betydelige afstande var involveret (hundrede miles eller mere)
blev der etableret relæstationer. Disse signalsystemer overførte symbolske meddelelser, eller
stavede ord for visuelle modtagelser. Der blev udviklet nogle få elektriske eller elektrokemiske
systemer der brugte stavemetoder til ord via bogstavssymboler. Morse´s system var ikke den første
der brugte elektricitet. Under det tidlige 1800-tal blev der opfundet og brugt flere elektriske og
elektrokemiske systemer, der overvandt synsproblemerne der var afhængige af vejrforholdene.
Nogle af disse var temmelig geniale, men havde tendens til at være besværlige og uhåndterlige,
temmelig langsomme og vanskelige at vedligeholde.

Morse’s genialitet var en kombination af et simpelt elektromekanisk system med en slags ’retlinet’
kode. Samuel F. B. Morse forudså genialt det ny opfundne princip for elektromagnetisme i
kombination med en slags ’liniær’ kode som nøglen til et praktisk telegrafsystem. Det kunne
tilvejebringe en relativ simpelhed for udstyret. Som for Marconi et halvt århundrede senere, var
hans visioner at kombinere disse nyopfundne principper og den driftsmæssige styring til telegrafi,
hvilket blev kommunikationsmarkedet for flere årtier. To egenskaber var nødvendige: udstyr og en
passende kode. Som oprindeligt udtænkt skulle det være et selvstyrende system, med indskrivning
af kodesignalerne på en papirstrimmel, som kunne læses af øjet. Der var ingen tanker om at kunne
’læse’ koden med ørerne.

Den originale Morse Kode
Hans kodesystem, der begyndte i 1832, var et oversættelsessystem bestående af to afgørende dele:

• En tovejs kodebog eller ordbog, i hvilken hvert engelsk ord var tildelt et nummer (og for,
når nødvendigt, at kunne stave navne, usædvanlige ord, initialer, osv., var hvert bogstav i
alfabetet også tildelt et nummer), og

• Et kodesymbol for hvert tal fra 0 til 9, der kunne repræsentere tallet.

Så ville afsenderen konvertere hvert ord til et nummer, sende nummeret, og modtageren ville
derefter konvertere nummeret tilbage til ordet efter en ’omvendt’ ordbog. Under udtænkningen af
symbolet for tallene synes Morse at have opdaget at den modtagende operatør let ville kunne læse
op til fem prikker, men at et større antal prikker ville være vanskeligere at læse hurtigt og nøjagtigt,
og ville være tilbøjelig til at skabe fejl, så vel som det ville tage længere tid at sende.

Med et sådant system ville varigheden af prikker og mellemrum ikke være kritiske, men det ville
være et trættende, langsomt og tungt system (såvel som være temmelig udsat for fejl som kun kunne
findes ved dechifreringen). Det krævede ikke megen sindrighed at udvikle kodesymbolerne for
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tallene: Han brugte simpelthen fra én til fem prikker til at repræsentere tallene 1 til 5, og udvidede
dette til 9 og nul med længere mellemrum mellem disse (her indikeret med symbolet @).

Her er hans kode:
1  2  3  4  5    6    7    8    9    0     .  ..  …  ….  …..    .@    ..@    …@    ….@    …..@

Med et sådant system var varigheden af prikkerne ikke kritisk, men de relative mellemrum var
vigtige. Hvilket kedsommeligt, langsomt og klodset system det ville have været (såvel som med
temmelig høj mulighed for fejl, der kun kunne findes ved dechifreringen). Totalt set var idéen
genial, og de aktuelle kodesignaler brugt til tallene var i sig selv simple. Men hans kodesystem var
det svage led i hele hans system, og ville næppe finde vid accept. (Senere blev metoden for hans
kode oversættelsesbog anvendt i Kina, hvor det gav en fornuftig mening for konvertering af de
kinesiske tegn til numre, ved brug af en allerede tilgængelig standard kinesisk ordbog, i hvilken
hvert tegn af andre årsager allerede var tildelt et nummer).

Hvem opfandt hvad vi kalder ’Morse koden’ ?
Kapitel 2 i George P. Oslin’s bog ’The Story of Telecommunications’ starter med disse ord: ”Spørg
næsten enhver Amerikaner hvem der opfandt telegrafen, og svaret vil være ’Morse’, men han skabte
ikke prik-og-streg Morse koden, Morsenøglen, eller modtageinstrumentet der markerede prikker og
streger på papirstrimmel”. Hvem var Oslin, og hvorfra havde han informationerne?

Han var journalist og blev senere public relations direktør for Western Union. For at forberede hans
bog undersøgte han grundigt avisartikler, blade, bøger og mere end 100.000 breve og dagbøger fra
de der var involveret. (Han var 93 år da bogen blev udgivet). Side 13 til 28 er helliget et
sammendrag af oprindelsen af Morse telegrafi, fra hvilke de følgende notater stammer. Tidligere
udgivelser havde kun antydet hvad Oslin så klart har sagt. (Tallene i parentes refererer til sider i
hans bog).

For at forstå forvirringen er det nødvendigt at vi først forstår at ”Morse’s længsel efter berømthed
var så stærk at han stillede sig i positur, prøvede at overbevise alle om at han var fremragende, og
gik nidkært ind i forsvaret for hans påstande”. (28, note 27). For at forstørre hans vigtighed kom
Morse i flere tilfælde med nogle helt falske påstande og overdrivelser. Det er for dårligt at han
nægtede at ære den som æres bør, for det ville have fået ham til at vise sig som et pænere menneske.
Helt fra starten lavede Morse stramme kontraktuelle forbindelser, hvorved han alene var den der
kunne anerkendes for alle fremskridt og forbedringer: Al anerkendelse og ære, uanset hvem der
havde udført det for ham, skulle tilhøre ham selv. Dog skrev Vail, hans ekspert assistent, i et brev
den 11. marts 1853 at ”hans aftale med Morse sørgede for at uanset hvad Mr. Smith, Dr. Gale, eller
jeg selv skulle opfinde eller opdage, for at forenkle eller forbedre Morse’s telegraf, skulle tilhøre
alle i fællesskab” (24).

Imidlertid delte Morse aldrig sådanne ting med de andre, og afskar konstant Vail fra enhver
offentlig anerkendelse af hans arbejde. Derfor kender vi næsten ingen detaljer omkring
udviklingshistorien om de alfabetiske versioner af koden. Vi kan være sikre på at hvis arbejdet med
koden havde været Morses eget arbejde, ville han sikkert omhyggeligt have beskrevet ethvert trin i
dens udvikling. (Dette er en oplysning tidligere udgivet materiale har stillet os til rådighed). En
anden ting var at de var fysisk adskilte gennem de første seks eller syv år: Morse var i New York
medens Alfred Vail arbejdede selvstændigt i Morristown, New Jersey. Afstanden er omkring 30
miles i luftlinie, men dengang var rejser vanskelige.
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Se dette i det følgende: ”Den 18. oktober 1837 skrev Morse til Vail: ’Jeg længes efter at se
maskinen du har lavet og den du har udviklet gennem studier’. Senere inviterede Vail Morse til
Morristown, hvor kunstneren realiserede hans uhåndterlige udstyr til billedrammer, som blev
erstattet af et simpelt og praktisk instrument lavet af Vail. Baxter sagde at Morse var så forstyrret
at han blev syg og lå i sengen nogle uger i Vail’s hjem.” (21) (Morse’s følelser var hårdt såret).
Hvis Alfred Vail ikke senere i 1937 havde sluttet sig til Morse som assistent, så ville Morse’s
telegrafsystem uden tvivl have været mislykket.

Vail var ikke kun en erfaren tekniker, men havde et videre perspektiv, og må hurtigt have indset at
Morse’s indviklede kode-oversættelsessystem og dens udstyr ikke var særlig praktisk: der måtte
findes en bedre måde. ”Det er klart at Henry viste hvordan man telegraferede. Morse planlagde en
uhåndterlig måde at gøre det på, Gale lavede et værdifuldt bidrag, og Vail udviklede koden og de
nødvendige instrumenter til en succesfuld operation”. (25). Den 18. oktober 1888, over 40 år
senere, skrev Alfred Vail’s enke til H. C. Adams, præsident for Cornell Universitetet: ”… Prof.
Morse … fortalte mig fra hans dødsseng (han døde den 2. april 1872, næsten 81 år gammel), med
hans venstre pegefinger løftet og bevæget for at udtrykke hans ord, sagde han: ’Den eneste ting jeg
nu ønsker at gøre er at retfærdiggøre Alfred Vail”. (27 note 18). Og om hans kodesystem, ”Morse’s
protest den 2. oktober 1837, og i hans brev til Vail den 24. oktober 1837, bekendtgjorde han
afslutningen på hans ordbog med numrene for ordene, og nævnte ikke prik-og-streg alfabetet”.
Imidlertid fortsatte han arbejdet indtil 1843: ”Seks år efter at Vail skabte Morse koden skrev Morse
til Smith om ordbogen med ord-numre som han var ved at lave”. (23-24).

Vail skrev i et brev til hans far og bror den 21. februar 1838, vedrørende en demonstration han lige
havde givet præsidenten og hans ministerium: ”Præsidenten foreslog følgende sætning, ’Fjenden
nærmere . . . … Der blev så lagt numre på og skrevet i registeret”. (27, note 16). På side 39,
kaptajnen under billede 2.5: ”Alfred Vail der skabte Morse telegrafnøglen og sounder og
telegrafkoden i Morristown N.J. medens Morse var i New York udtænkende et nummer for hvert
almindeligt brugt ord. Morse’s idé var at sende meddelelserne med  numrene i stedet forordene”.
”The Engineering News af 14. april 1886 erklærede at ’anerkendelse af alfabetet, grundkredsløbet
og andre vigtige karakteristikker i Morsesystemet hører slet ikke til Morse, men til Alfred Vail, et
navn der altid bør huskes og æres”.  (24). F. O. J. Smith skrev: ”Det er indlysende at Henry viste
hvordan man telegraferer, Morse planlagde  et besværligt system til det, Gale kom med gode
bidrag, og Vail udviklede koden og instrumenterne der var nødvendige for en succesfuld
operation”. (24-25). ”Vail opdagede, med stigende forbavselse og vrede,  at Morse efterhånden
udelukkede ham fra anerkendelse, uden at lave offentlig ramaskrig, fordi Morse var involveret i
flere kampe i retten, med krav om al mulig støtte til at beskytte patenterne. Da Morse senere
refererede til Vail og hans far var det  blot for at ’skaffe midler til at give børnene noget ordentligt
tøj.’ De der støttede Vail kogte op, og telegraf journalerne indeholdt mange stærke ord”. (24).

Vail’s tanker? Det ville være meget interessant at kende til tankerne bag Vail’s udvikling af
Morsekoden. De måtte nøje forholde sig til begrænsningerne af elektromagnetiske mekanismer, der
var designet til at sende og modtage koden. Faktorer der uden tvivl stærkt dominerede Vail’s tanker
var: korthed, simpelhed og nøjagtighed.

Nøjagtigheden kræver at den modtagende operatør er i stand til øjeblikkeligt at skelne mellem tegn
der ligner hinanden, uden forvirring eller tøven. (Vi skal huske på at på dette tidspunkt tænkte Vail
kun på læsning af en kørende papirstrimmel, ikke på modtagelse med øret, som skete senere). Vi
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skal også huske på at medens ’hastigheden’ var kommerciel vigtig, var det på ingen måde så
krævende i midten af det 19. århundrede som det er i dag. Startende med Morse’s simple off-on
signalsystem udviklede Vail denne originale idé om et praktisk koncept for alfabetet, noget der ikke
kræver yderligere oversættelse. Vi kan betvivle at hans nøgleidé kunne vare længere end ét signal-
on.

Dette var totalt forskelligt fra Morse’s kodeordbogs koncept. Note: Skønt Morse, under dannelsen
af hans kodeordbog, siges at have skrevet en streg i stedet for fem prikker, synes der aldrig at have
været nogen antydning om at bruge et sådant signalelement i hans egen kode. Vi kan ikke lade være
med at undre os over, hvorfor han besluttede at brugen af interne mellemrum længere end normalt
mellem elementerne, ikke ville forvirre den modtagende operatør under skelnen mellem
bogstaverne.

Foretog Vail nogle tests for at prøve det af? Disse interessante aspekter synes slet ikke at være
refereret, i modsætning til forsøgene med at knytte de korteste kodesymboler til de hyppigst brugte
Engelske bogstavere, hvilket er rapporteret (imidlertid som om det var Morse’s eget arbejde). ”I
november og december 1837, da Vail byggede instrumenterne, besøgte han Louis Vogt, ejer af en
print butik i Morristown, og bøjet over en kasse typer fandt han ud af hvilke bogstaver i alfabetet
der hyppigst blev brugt.  Han tildelte de færreste prikker og streger til disse bogstaver”. (23).

I januar 1838, omkring tre måneder efter at Vail havde sluttet sig til Morse, havde han produceret
den første praktiske ’Morsekode’, en rent alfabetisk kode, som omfattede brugen af streger såvel
som prikker, og interne tegn-mellemrum. [På dette tidspunkt havde hvert bogstav ikke en separat
kodetegn; flere var ens (J=G, Y=I, V=L, og S=Z). Dette ville være tvetydigt for modtagelse med
øret, men lettere behandlet ved læsning med øjet fra en papirstimmel]. Denne alfabetiske kode ville
have gjort kodning og dekodning næsten perfekt, og ladet transmissionshastigheden øjeblikkeligt gå
op omkring ti wpm. Imidlertid fortalte han ikke Morse om det: ifølge den information der nu er
tilgængelig, arbejdede Morse seks år senere stadig med ord-numre og nummer-ordbogen. (Morse
blev let ophidset over nogle af Vail’s udmærkede opfindsomme udviklinger).

Det er uklart om en tidligere opfinder ville havde brugt mere end én elementlængde i et lineært
kodesystem. (Idéen om lineær er at et simpelt signal kører gennem en tidslængde, i modsætning til
samtidig signalkompleksitet, såsom en to-arms semafor eller et printet alfabet). Vail valgt fire slags
lineære elementer (ved siden af de nødvendige minimale mellemrum mellem tegnelementerne) til at
udforme tegnene:

• Prik, det korteste,
• Streg, mærkbart længere,
• Længere streger,
• Længere interne mellemrum.

Dette gav fire valg for interne elementer af et bogstav, og tre valg for dens start og slut element
(hvor interne længere mellemrum selvfølgelig ikke er anvendelige). Disse valg muliggjorde nu en
praktisk alfabetisk kode til lineær transmission. (Yderligere mellemrum var naturligvis nødvendige
mellem bogstaver og ord).

I 1843 havde Vail lavet sådanne hovedændringer til hans tidligere 1838 alfabet, at de eneste
bogstaver der ikke var ændret var E H K N P Q. Disse ændringer inkluderede tildeling af et enkelt
kodetegn til hvert bogstav. Ved en sammenligning af alfabetet og de relative hyppigheder for
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bogstaverne er det helt uklart hvorfor sådanne omfattende ændringer blev foretaget, da de samme
resultater kunne være udført ved at ændre meget få bogstaver. (Var der andre faktorer involveret
end ren korthed?). Da Morse ikke kendte noget til denne nye kode (han havde også mange andre
bekymringer)  og ingen andre endnu brugte den, ville det ikke resultere i forvirring, uanset hvilke
ændringer der blev lavet.

Gennemsnits karakterlængden i 1838 alfabetet, udregnet efter samme metode som brugt i kapitel
25, var 8,329. Den nye 1844 kodes gennemsnits karakterlængde var på 7,978, faktisk 4% kortere
end i 1838 alfabetet. (Hvis han havde ombyttet bare to tegn, L og T, i det originale 1838 alfabet,
ville gennemsnittet være 7,950 enheder pr. bogstav, eller 4,5% kortere end det oprindeligt var, bare
en smule kortere end den nye 1844 kode!). Nogle andre variationer kunne have resulteret i et endnu
kortere system.

1844 koden var således ikke den ’bedst mulige’, men viste sig at være meget praktisk. Vail’s
endelige kode blev brugt succesfuldt af mange tusinde kommercielle operatører, og var standard for
linietelegrafi i United States, Canada og nogle få andre steder, indtil op mod midten af det 20.
århundrede. Relativ timing er kritisk vigtigt for at modvirke forveksling og misforståelser hos den
modtagende operatør. Den mindste tøven på det forkerte sted indenfor tegnet, eller at holde nøglen
nede et øjeblik for længe, ville sende et forkert tegn. Hvis disse meget små forskelle i timing blev
ignoreret, ville det følgende bogstav indenfor et ord blive forvekslet: I, O og EE; C, R, S, IE og EI;
Y, Z, II, SE, ES, H og tegnet &; tilsvarende for ’on signaler’, T, L og Nul kunne forveksles med
hinanden.

Hverken den endelige 1844 kode eller dens efterfølger, den Internationale Morse kode, er perfekt.
Måske kunne ingen kode være ’perfekt’ til enhver anvendelse, men den viste sig at være praktisk,
og sammen med udviklingen af telegrafinstrumenterne blev den vidt og succesfuldt brugt. Dens
effektivitet under andre sprog ville variere, afhængig af den relative hyppighed af bogstaverne.

Den originale Morse kode blev ændret i Europa
Morse telegrafi blev introduceret i Tyskland i 1847 af Mr. William Robinson (uden at være
autoriseret af Morse). Den maritime afsendelsestjeneste mellem Hamburg og Cuxhaven, et
kommunikationssystem for søfarten, brugte et optisk system, der ikke kunne bruges under dårlige
vejrforhold. De blev yderst interesseret i muligheden for dette elektriske system, der ikke var
afhængig af vejret.

Én af tjenestemændene, der også var ingeniør, Frederick Clemens Gerke, oversatte straks Vail’s bog
om telegrafi til tysk. Denne systematiske tyske ingeniør så hvor let det var at forvirre den
modtagende operatør, så han ændrede den originale kode for at fjerne tegn med forskellige interne
mellemrum, og tegnene med forskellige streglængder. Dette sluttede med at der kun var to længder:
en prik og en streg. Selv om dette ville gøre afsendelser længere, betød det at der krævedes mindre
erfaring for at opnå det samme niveau indenfor kommunikationsfærdighed og nøjagtighed. Han
beholdt bogstaverne A B D E G H I K M N P S T U V som de var, brugte I for både I og J, og
udformede så nye tegn for de slettede bogstaver, for tallene, osv.

Andre tyske og østrigske stater (landsdele) adopterede Morsesystemet, men hver stat ændrede
Morsekoden uafhængigt, hvilket gjorde kommunikation mellem staterne vanskelige. I 1852
samordnede de tyske og østrigske statstelegrafer koden der skulle bruges (såvel som prislisterne).
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Deres grundsætninger var følgende:
• Ensartede prik og stregelementer (og mellemrum),
• Bogstaver måtte højst bestå af fire elementer
• Tal skulle være fem elementer lange, og
• Interpunktionstegn seks elementer lange.

De brugte Gerke’s alfabet som basis, men ændrede hans O P X Y og Z til den nuværende
’Internationale’ form, og udviklede det nuværende systematiske talsystem, osv. De fastlagde denne
kode som deres officielle standard den 1. juli 1852. Den nuværende form for J og andre europæiske
sprogsymboler blev lagt til i 1865 i Paris ved den internationale telegraf konvention, og i lang tid
blev denne udformning af koden kaldt ’Den kontinentale kode’, indtil trådløs kommunikation
gjorde det til ’International’. Mindre ændringer indenfor interpunktionstegn blev foretaget den 1.
september 1939.

Udstyr
Morse´s originale modtagesystem var en klodset optager, som lavede markeringerne med en
magnetisk betjent blyant, pen eller lignende, på en papirstrimmel der blev trukket via et urværk.
Den viste en ’af-eller-på’ optagelse som så blev læst med øjet. Vail skabte en meget bedre optager.
Der er masser af bevis på at selv Morse og Vail havde lært at skelne flere bogstaver med øret, under
de første få måneder af deres oprindelige afsendelser.

Så tidligt som i 1845 kunne nogle andre operatører identificere de fleste kodebogstaver med øret,
når de lyttede til klikkene fra modtageren. I 1846 kunne mange regulære operatører gøre det.
Imidlertid var der blandt en del af de lokale ledere en stor modvilje mod denne kopieringsmetode,
og nogle forbød det faktisk. Operatører der læste med øret skulle beholde papirstrimlerne som bevis
på deres nøjagtighed, og kunne på denne måde foretage rettelser. (Under kopiering brugte
operatørerne ofte forkortelser, som ville være forståelige for modtagerne).

Morse’s originale afsendelsesenhed var en slags sættemaskine med prikker og streger. Vail’s første
simple nøgle, forgænger for senere håndnøgler, blev designet omkring 1840. Det var en simpel flad
fjeder med en knap, en taste, som med tiden udvikledes til det forbedrede og mere robuste design vi
nu kender. Blandt flere eksempler på modtagelse med øret findes kun James F. Leonard i 1847. Han
havde tiltrådt tjenesten som telegram bud i en alder af 14 år. Indenfor et år blev han operatør i
Frankfort, Kentucky, og læste ved lyden. Ikke bare det - han havde også lært sig selv at sende og
lytte på samme tid, og nedskrive indkommende meddelelser afsendt af andre.

I 1847 var der nogle operatører der lyttede til en meddelelse eller to, og så skrev dem ned
senere. Den første maj 1847 rapporterede ’The Albany Evening Journal’ at en forretningsmand ved
navn W. C. Buell sad i telegrafkontoret og lyttede til den indkommende meddelelse, da operatørens
papirstrimmel gik i uorden. Det viste sig at Buell havde ’læste’ meddelelsen korrekt, og kunne
huske hvad der var blevet sendt.

En marskandiser fra Louisville, der det samme år havde siddet i et telegrafkontor og lyttet til
markedsrapporter der blev modtaget, uden at betale for dem, fik bøde og blev fængslet fordi han
ikke havde en operatørlicens. Samme år var der en Mr. Books, operatør i Pittsburgh, der nedskrev
en lang meddelelse ved lyd alene. Modtagelse med øret viste sig ikke kun at være mulig, men også
praktisk (og tidsbesparende). Ikke desto mindre var nogle kontorer langsomme til at acceptere
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modtagelse kun med øret, og krævede at alle meddelelser blev optaget, selv om operatøren læste
med øret.

I 1852-53 nægtede en Erie jernbanekonduktør at acceptere tog-ordrer modtaget med øret, og
klagede til hans inspektør over operatøren Charles Douglas. Da Douglas blev irettesat insisterede
han på at bliv testet, og demonstrerede at han ikke kun kunne kopiere korte meddelelser nøjagtigt,
men også meget lange meddelelser. Derefter tillod Erie jernbanen officielt kopiering med øret.
Sounderen blev opfundet i 1856 og blev brugt i udstrakt grad, og næsten udelukkende under og
efter borgerkrigen, skønt nogle få stokkonservative fremturede med kravet om brug af de gamle
optagere.

Tidlige operatører op gennem borgerkrigen
Telegraferne voksede sammen med jernbanerne, og gjorde tog-afsendelserne lettere og hurtigere. I
begyndelsen var de fleste telegrafkontorer placeret i jernbanestationerne. Hver station, såvel som
mange andre vigtige placeringer (såsom sporskifte stederne) var bemandet med operatører. Der var
mange flere landstationer og stationer i småbyer end ’city-kontorer’. De fleste operatører kom fra
landet og mindre byer og blev der, men nogle blev tiltrukket af fordelene ved citykontorerne.

Telegrafi var for det meste yngre mænds beskæftigelse. Flertallet var drenge af alderen  fra ni år og
opefter. De fleste var mellem 14 og 18 år. Nogle var i tyverne, men få var ældre end det. Mange af
dem blev fortrinlige operatører, meget nøjagtige, hurtige og pålidelige. Næste alle var komplet
troværdige og loyale. De nægtede at røbe indholdet af meddelelserne til andre end adressaterne.
Mange af disse unge fyre, der havde tjent indenfor jernbaner og offentlige telegrafkontorer, blev
operatører i hæren, på begge sider i borgerkrigen, hyppigt i tjeneste langt udover pligten og med
store personlige risici. (Skønt de normalt var stationeret langs frontlinierne modtog de aldrig militær
ære eller betaling).

I de tidlige dage blev blyanter brugt til kopiering, og en tilstrækkelig forsyning af skærpede blyanter
var nær ved hver operatør. Senere kopierede mange telegrafister med pen og blæk (med en smuk
skrift – tænk på risikoen for blækklatter med de gamle stålpenne), med hastigheder op til 30 – 35
wpm: flot afleverbart kopi.

Operatører efter borgerkrigen
Dette var vækstperioden, både i antal jernbanekontorer, og specielt størrelsen på kontorerne i de
store byer. Et stort antal kvinder begyndte at blive operatører i city kontorerne, fordi det var renere
og mere respektabelt arbejde end i husholdning og fabriksarbejde. Der var flere operatørkategorier i
city kontorerne: de der tog sig af langsom trafik fra landstederne, de der tog sig af højere
hastighedsmateriale, operatører til finansielle rapporter, og i toppen pressenyheder.

Målet for de fleste mandlige operatører var at gøre fremskridt og være i stand til at klare høje
hastigheder med nøjagtighed. Disse var mænd med ære og de højeste betalinger. I city
telegrafkontorerne var det almindeligt at ’drille’ en ny operatør. De andre ville arrangere en
usædvanlig eller forvansket meddelelse sendt til ham, eller oftere en meddelelse sendt med for høj
hastighed til ham, og iagttage ham og se ham svede og blive ked af det. Når han så sig omkring og
opdagede at de morede sig, og fandt ud af at det var noget de havde lavet, tog han det gemytligt, og
han blev så betragtet som ’indviet’ og godkendt som medlem af broderskabet. Men hvis han blev
vred og ophidset blev han stadig betragtet som en ’nybegynder’.
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Da skrivemaskinerne blev praktiske omkring 1880, begyndte de at blive brugt i de amerikanske
telegrafkontorer. En fortrinlig operatør blev sagt at være i stand til at kopiere 50 – 60 wpm uden
besvær, og om mange af disse sagdes det at de normalt kopierede 5 – 6 ord bagud.

Introduktionen til det trådløse
Da Marconi kom på scenen med hans trådløse telegrafi, den ’Kontinentale’ eller ’Internationale’
Morse kode, blev de brugt i omfattende grad, undtagen i Amerika. Trådløst var da det primære – og
faktisk næsten det eneste – der blev brugt hvor tråde ikke kunne sættes op. Det betød at det næsten
udelukkende var fra skib til kyst eller skib til skib. Amerikanske operatører var optrænet i
American-Morse, og måtte snart lære den ’Kontinentale’ kode, så de kunne bruge begge koderne:
American Morse blandt dem selv og det ’Kontinentale’ med andre operatører. Mange blev meget
dygtige til begge koderne, og brugte dem hvert øjeblik, vekslende efter behov.

I en periode, op til omkring Første Verdenskrig, blev dette et krav. Ved brug af den lidt hurtigere og
meget ’prikkende’ American Morse med de tidlige gnistsendere, var kopiering imidlertid vanskelig
under statisk støj. Signalerne og den statiske støj havde tendens til at lyde næsten ens, og på de lave
frekvenser der dengang blev brugt, var den statiske støj tung mindst det halve af året. Under denne
periode udviklede U. S. Navy et helt forskelligt sæt kodesymboler, formodentligt af denne årsag,
men de blev opgivet til fordel for den ’Kontinentale’ kode, lige inden U. S. gik ind i Første
Verdenskrig. Det var omkring samme tid at den ’Kontinentale’ form for Morsekode også blev
standarden i U. S. til kommerciel brug og blandt næsten alle radioamatører.

Hvornår blev udtrykkene ’dit’ og ’dah’ indført?
I The Wireless Magazine fra marts 1926 blev der refereret til Transatlantiske signaler fra 1923 fra
(F)8AB som ’dahdahdahditdit didah dahditditdit’. Var der tidligere eksempler? Med en sounder
blev der i stedet for ’dits’ brugt ’iddies’ og for ’dahs’ ’umpties’, for at skelne mellem de to
kliktyper. En anden sort var ’klick, kalunk’. Udover det var der naturligvis mellemrummene mellem
ordene. God afsendelse skulle være relativt præcis.

Nøjagtighed var et krav for kommercielle operatører: de blev vurderet efter kvaliteten af deres
afsendelse. En afsender eller modtager der måtte gentage eller bede om gentagelser kunne blive
diskvalificeret. Det var ikke kun en sag om høflighed, men om økonomi: fejl betød forsinkelser for
kunderne og kostede tid og penge for telegrafselskaberne. Den gode telegrafist justerede hans
relative længder afhængig af opfattelsesevnen hos den modtagende operatør, ved at lave større eller
mindre forskelle i de relative længder.

En operatør rapporterer fra hans erfaringer at skødesløs Morse lød værre på en sounder end på CW.
Ord med masser af ’Gamle Morse bogstaver’: joy jack jail Japan jelly jewel jiffy join jolly jungle
jury  quick quality queer equip quote ill long loss late labor loyal legal limit lip.

Signalet AR stammer fra American Morse, fn = finished.
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Kapitel 20. Indlæring af American Morse koden

Sammenligninger
Her overvejer vi hvordan man går frem med indlæring af den anden kode. Da de fleste af os kender
International koden (tidligere kaldet ’Continental’ kode), hvordan går vi så i gang med at lære den
gamle (’American’) Morse landlinie kode? Brug ikke på nogen måde den følgende
sammenligningsliste til at lære American Morse kode. Formålet er alene at vise forskellen mellem
de to koder, og specielt struktureffekten af visse tegn som følge af interne Morse mellemrum, og de
specielle længder på stregerne. De påvirker rytmen.

For det første afviger den gamle Morse fra International i fire aspekter:

1) følgende tegn er de samme i begge koder:
A B D E G H I K M N S T U V W 4 (2/3 af alfabetets bogstaver)

2) nogle af International tegnene repræsenteres forskelligt, bogstaver, tal eller
interpunktionstegn i gammel Morse:
MORSE:   F  J  Q  P  X  1  5  7  8  9  .  ?
INTN’L:   R C  F  5   L   P o  Z  6 X  ? /

3) visse gamle Morse bogstaver indeholder interne mellemrum der gør dem genstand for
mulig mistydning som
to bogstaver:   C   O    R   Y   Z   kan vise sig som
at være:          IE   EE  EI  II  SE

            4)   visse bogstaver i gammel Morse er forskellige fra enhver International tegn i engelsk:
L = en længere streg,  0 (nul) = en endnu længere streg (se nedenfor).
Følgende tal er forskellige i gammel Morse fra enhver International engelsk tegns lyd:
2 3   6.

Dette inkluderer ikke andre interpunktionstegn, som er forskellige og i gammel Morse landlinie
kredsløb blev brugt i udstrakt grad. De skal høres for at læres.

Timing
Der synes ikke at have været en streng ’standard timing’ slægtskab i American Morse,
sammenlignet med International Morse. Det vil sige at varigheden af en normal streg er fastsat
forskelligt, som værende to gange eller tre gange varigheden af en prik. (Mit eget indtryk er at den
havde tendens til at være noget kortere end den tilsvarende streg i International kode. Dette kan
have været gjort for at spare tid og dog for at holde en omhyggelig forskel mellem en prik og den
definitivt længere streg til ’L’, som nominelt blev betragtet som værende to gange så lang som den
normale streg). Det vigtige var klart at kunne skelne mellem ’E’ og ’L’ og ’T’. Nul (0) ville
forsætligt være længere end ’L’ når der kunne være en risiko for forkert modtagelse, men ellers
ville de være omtrent det samme. (Nogle har beskrevet ’L’ som værende så kort som 4 eller så lang
som 7 enheder, og nul så kort som 5 eller så lang som 10 enheder. Der synes at have været en bedre
aftale med hensyn til mellemrum).
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Det vigtige var ’Dette er kommunikation. Ting bør kun sendes én gang. At gentage spilder tid og
penge.  Er ord og tal klart forstået af den modtagende operatør?’. Kommercielle telegrafister blev
først vurderet på deres nøjagtighed, og derefter på hastigheden.

På samme måde blev mellemrummene i tegn med interne mellemrum, punkt 3) ovenfor,
sædvanligvis fastsat som varigheden af to prikker, men havde tendens til at blive forkortet bare nok
til at være klart, så den modtagende operatør ikke blev forvirret. Mellemrum mellem bogstaver i et
ord var nominelt fastlagt til varigheden af 3 – 4 prikker, og mellem ordene omkring længden af 4 –
6 prikker. Før og efter tegn med interne mellemrum blev mellemrummet mellem bogstaverne ofte
lavet lidt længere end det normale bogstavmellemrum, afhængig af kode miljøet. Disse værdier
havde igen tendens til at variere afhængig af evnerne hos begge operatører. Målet var, som altid,
perfekt kopiering med minimum transmissionstid, men med betragtelig fleksibilitet hos de
individuelle operatører. Dog var kravet for denne kode nøjagtig proportionering - intolerance for
den mindste smule tøven, nøglen op eller nøglen ned (fx personen der sendte ordet ’telegraph’ på en
sådan måde at det blev kopieret som ’jgraph’) – viser hvor meget finere timingen er i American
Morse i modsætning til International Morse.

Intet behov for forvirring
Tre generelle træk adskiller gammel Morse fra International Morse koden:

• Mest tydelig er forskellen i basis rytmen: International har en særskilt ’regulær’ slags rytme,
medens gammel Morse har en iørefaldende rytme – den kører på en slående ’kør og hold’
måde, som når sendt af en øvet operatør er umiskendelig.

• Sammen med det er der en temmelig tydelig ’prikkende’ karakteristik i gammel Morse, i
kontrast til International.

• Knap så tydelig er det at gammel Morse er omkring 10% hurtigere end International, når den
samme længde på streger og mellemrum bliver brugt i begge koder (dvs. det vil tage
omkring 10% mindre tid at sende den samme tekst). Interessant nok kræver gammel Morse
også omkring 15% mindre anstrengelser at sende. Det har tendens til mere at være en
kunstform, med betragtelige variationer i ’hånden’ eller sendestil.

Ved første syn er nogle tegn ens og andre forskellige, og forvirring mellem koderne kan synes
betragtelige ved indlæring af den anden. I et personligt brev fra Mr. R. J. Miller i 1942, en øvet
lærer i det gamle Teleplex Co., skrev han: ”Én der kun er ekspert i én kode, fx American Morse, kan
klare Kontinental Morse på ti dage eller to uger, og blive en ekspert i den nye kode, som han var i
den gamle kode. Dette er fordi hans hjerne er trænet til at genkende de hurtige lyde. Denne teori er
blevet bevist mange gange”.

Bemærk omhyggeligt hans ord: ’ekspert’ og ’hans hjerne er trænet til at genkende de hurtige lyde’.
Det er ikke ligegyldige ord. Det er operatøren der allerede kan køre den ene kode som en ekspert,
fordi hans hjerne er vel trænet til genkendelse af bogstavslydene øjeblikkeligt, når de bliver sendt
med en god hastighed, som vil lære hurtigt og godt. Lige hvordan Mr. Miller definerede ’ekspert’ er
ikke klart, men vi må formode at en sådan ’ekspert’ var bedre end minimums kravene for en
kommerciel radio operatør i disse tidlige dage. Det er formentligt sikkert at sige at en person der let
kan håndtere koden i omkring 25 – 35 wpm området vil opdage at Mr. Millers ord er sande, hvis
han går ind for det.

Herefter må vi formode at de af os der er mindre øvede, og ønsker at lære gammel Morse må
forvente at bruge længere tid for at nå det. (Det er muligt at under indlæring af den anden kode på
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en god måde, må vi virkelig forbedre vores dygtighed i koden vi allerede kender, da øjeblikkelig
tegngenkendelse er nøglepunktet?).

Indlæring af den
Hvordan skal vi gå i gang med indlæring af gammel Morse? For det første skal vi høre det sendt
ordentligt, fordi dens rytme er forskellig. Vi kan have lidt vanskelighed ved at genkende det i
æteren: dens specielle rytme og ’prikbarhed’ vil hurtigt identificere den. Men vi vil også opdage at
vi let kan læse mange almindelige ord, fordi de lyder ens i begge koder (fx ’and, the, it, but, these,
thing’ og mange andre) – det er opmuntrende at vi ikke skal genlære deres lyde. Lyt for at få vanen
med det, og øv dig med din nøgle, efterlign eksperten. Det vil hjælpe med at forstærke lydene.

Overvej følgende forslag:
1) ignorer tankerne om mulig forvirring: gennem årene har mange operatører med forskellige

grader af dygtighed, fra temmelig lav til ekspert, klaret at bruge begge koder uden
vanskelighed. I de tidlige ’trådløse’ dage krævedes det normalt af en kommerciel operatør at
kunne det, og mange af dem var ikke meget hurtige operatører.

2) Du kender allerede to tredjedele af alfabetet og én af ti tal, så du skal ikke bruge tanker på
dem.

3) Tænk på alle tegnene der er forskellige – forskellige fra den ene til den anden kode. Lær og
tænk på ethvert af dem som en del af kodesystemet til hvilket de tilhører. Bland dem ikke og
sammenlign dem ikke – hold hver eneste for sig selv og tydeligt adskilt fra den anden: (for
eksempel skal du under alle omstændigheder ikke lade dig starte med at tænke: dette er ’C’ i
International så det er ’J’ i gammel Morse). Der må ikke ske noget mellem signalet du hører
og dets øjeblikkelige genkendelse af bogstavet. (En person der kender tysk lige så godt som
engelsk ved at tegnet  ch  udtales forskelligt i tysk og i engelsk – der er slet ingen forvirring.
Vi behøver at tænke på samme måde her).

4) Husk at indlæring af gammel Morse bliver meget lettere og hurtigere end indlæringen af
International kode, fordi vi allerede ved hvordan vi skal gå i gang, og at mange mange andre
har klaret det godt. Dette bør give os stor opmuntring og fortrolighed.

Nogle udmærkede forslag kommer fra de der længe har kendt og brugt begge koder. Én af disse
bruger en Morse sounder i stedet for audiotoner, for at give et komplet forskelligt lydmiljø, og for at
hjælpe med at skelne Morse fra International. (Hvis dette gøres, er det nødvendigt at blive familiær
med modtagelse fra sounderen, se nedenfor). Hvis man ikke ønsker at bruge sounder er der ingen
grund til at øve med den. Nogle erfarne operatører ser ingen fordel ved det.

Der behøver slet ikke at ske nogen sammenblanding. Vi kan simpelthen gå videre med indlæringen
af den gamle kode, og nyde det, og bruge principperne der er nævnt her. Måske nogle af de gamle
operatører, der har lært dem begge for længe siden, vil være glade ved at give os yderligere råd.

[Ekspert-afsendte tapes med gammel Morse er stadig tilgængelige fra Cecil Langdoc, 201 Homan
Ave. Elkhart IN 46516. De er gode til aflytning].

En jernbanetelegrafists historie: En begynderoperatør sendte så hurtigt han kunne med en bug,da
den anden operatør brød ind med det han kopierede som ’REND STOW IMA GIRT’. Han bad om
gentagelse og fik den samme kopi. Han vendte sig mod hans foresatte og spurgte: ’Hvad er der galt
med den operatør?’. Svaret var ’Ingenting, hun siger bare ’Send slow I’m a girl’. Du skal lære
forskellen mellem R og S og T og L. Lærte de dig ingenting i skolen?’.
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Her er et eksempel på en ren-prik sætning: Her Irish eyes cry cos she is so sorry.

Lær at læse fra en sounder
At lære at læse fra en sounder er ikke vanskeligere end fra toner eller summen. Det er bare
forskelligt. Sounderen giver to forskellige slags ’klik’, hvilket svarer til bevægelserne i nøglen. Når
nøglen tastes giver det et skarpt klik (høj ’tone’), der betegner begyndelsen af signalet (’on’). Når
tasten slippes giver det en mere dump lyd, der betegner slutningen på signalet (’off’). Længden af
tavsheden mellem de to lyde svarer til varigheden af kode-elementet, der sondrer mellem en prik og
en streg. Øv først med en streng af prikker og derefter at streger, indtil du fatter forskellen, og send
derefter nogle almindelige ord, indtil du bliver familiær med denne metode for høring af
kodesignalerne. (Brug bogstaver som er almindelige i begge koder – se punkt 1) ovenfor). Du vil
formodentlig finde det interessant og som en udfordring.

American Morse blev designet til brug via tråd, hvor statisk støj og andre forstyrrelser er
fraværende eller minimale. Skønt den International form for kode blev udviklet og brugt i Europa
kun 5 år senere, blev den tidligere kode først brugt i Amerika til trådløs. To faktorer indvirkede
formentlig på ændringen: de fremherskende ’prikkende’ tegn i American Morse lød mere som
statisk støj end den International form, og den verdensomspændende trådløse kommunikation  fra
skibe fremskyndte en fælles kode. Dette ville have blevet endnu mere tvingende efterhånden som de
internationale kommercielle og amatør operationer blev almindelige.

American Morse – en kunstform
Telegrafi via American Morse betragtes af mange af dens brugere som en skønhed, en slags
’arbejdskunst’.

Nogle yderligere sammenligninger
Den identiske varighed af basisenheden (prikken og tilsvarende mellemrum) bruges i begge koder
under afsendelse af den samme meddelelse. Den øvede American Morse operatør vil have afsluttet
meddelelsen medens den International operatør stadig sender og modtager. Meddelelsen vil faktisk
blive behandlet omkring 45% hurtigere* på en Morse linie end på en International kanal.

*) De øvede gammel Morse operatører vil normalt bruge kortere streger og mellemrum (som nævnt
ovenfor) end deres International ligemand. Dette, kombineret med 73% kortere gennemsnits
bogstaver og 65% kortere tal i gammel Morse regnes for tilsyneladende uoverensstemmelse mellem
det tidligere nævnte 10% hurtigere.

Derfor, når vi aflæser hastigheder opnået under American Morse operationer, er det nødvendigt at
anerkende at den sendende operatør har en mere bekvem tid end den tilsvarende International
operatør, mens den modtagende operatør ligger under den samme byrde, men behøver en skarpere
evne til at skelne de små forskelle, end hans tilsvarende International operatør.

Yderligere, når begge har afsluttet afsendelsen af meddelelsen, har Morse operatøren brugt omkring
91% tastninger af nøglen og omkring 85% af det totale arbejde eller energi, som brugt af den
International operatør.

Disse fordele opnås med en vis omkostning. For det første skal American Morse operatøren lære at
lave nogle finere sondringer i lyden end den International operatør. Han skal straks genkende
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bogstaver med interne mellemrum (C  O  R  Y  Z) og de længere streg-tegn (L og nul) som adskilt
fra hvad der kunne ligne dem, og han skal generelt leve med kortere mellemrum mellem bogstaver
og ord. Der er også problemet med forskellen mellem aflæsning med sounder i telegrafkontoret og
aflæsning af signaler i æteren, hvor statisk støj og forstyrrelser kan forårsage tab af
signalkomponenter.

Tvetydigheden under radio operationer, præsenteret med bogstaver med interne mellemrum og de
kortere streger i American Morse, står i skarp kontrast til standard varighederne i International, der
gør det sidstnævnte lettere at fortolke under ugunstige forhold. Jeg nærer mistanke om at gammel
Morse operatører under radioforhold har tendens til at forlænge (eller overdrive) deres
tidsintervaller (signal ’on’ og mellemrum) for at hjælpe med kopiering. Hvis de gør det, så er
tidsgevinsten mindre.

Øvelsesmateriale for indlæring

Engelske ord der kun indeholder bogstaver der er fælles for begge koder:  (a e i u b d g h k m
n s t v w)
The and end man men view stew must mist missed kid king thing dig dumb sing sting stub hide side
vast waste waist medium wide stab tub aim bug tame name magnet tube gust huge India ink sink
had mad made human magnitude dean heat hum ham him sad dash dish shade gush bush hush mash
smash biggest mug hug bag sag wag stage wages vague stag that tug heed head hasten skate hate
date night might kite fight invite begin began behave behead aghast mane tame inane game wane
hank bank stink wink

Ord der kun indeholder bogstaver der er unikke i American Morse:
Kun prikker:
Cheese choose coop cop cope copper copy core creep creepy crop cross cry echo eyes hoe hope
horse hose ice ooze peer pie pieces pose precise press price prize prose recess repose rice ripe rope
Roy seer seize series she sheer shoe shy size sore spice spree spy yippy zero zoo

Kun bogstaver der er unikke i American Morse:
Clop color crop off for joy fly lop offer plop roll jolly

Brug af bogstaver der er unikke i American Morse plus resten af dens vokaler:
All aloe career clap clay clear cliff clip clique collar cruel equip expire explore fall fill fizzle flail
flare fly for full fail jail jeer jello joy jury leap lily lop oil opera pear peel place play quail queer
quip quiz rap reaper repair rill roll xray year zeal

Fra MILL 72a, noter fra Jim Farrior, der oprindeligt lærte American Morse:
Der findes en betydelig variation på måden American Morse sendes af forskellige operatører, og der
er ingen hård standard. Skønt det ikke typisk sendes nøjagtigt på denne måde, er det bekvemt for
nogle formål at antage at Morse standarden er den samme som CW standarden, undtagen at visse
Morse karakterer indeholder længere mellemrum mellem to af prikkerne, og Morse
ordmellemrummet er 1 enhed kortere end det tilsvarende CW mellemrum. Morse L er også en streg,
cirka dobbelt så lang som standard stregen, og Morse nul er en streg omkring tre gange længden af
standard stregen. Dette resulterer i følgende Morse ’standard’: prik = 1 enhed, normal mellemrum =
1, specielle Morse mellemrum = 2 enheder, streg = 3 enheder, Morse L = 6 enheder, Morse 0 = 9
enheder, bogstavmellemrum = 3 enheder, ordmellemrum = 6 enheder.
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Da jeg ikke har brugt megen øvelsestid på indlæring af American Morse, er det ikke let for mig at
skelne mellem forskellige længder på streger, og at opfatte mellemrumstegn som enheder, snarere
end e’er og i’er, uden at bruge bevidst opmærksomhed på dem.

Min mistanke er, at jeg gennem så mange år har prøvet at læse dårligt sendt International Morse, og
at min opfattelse af disse små forskelle i længde og mellemrum er blevet dårligt desensibiliseret.
American Morse operatører kunne aldrig have levet med den slags ligegyldigheder. De ville have
været rystet ved en sådan afsendelse. Dårligt udformet International Morse, hvor prikker og streger
ofte er meget forvrænget: på den ene side er det sommetider hårdt at finde forskellen mellem
langtrukne prikker og kortklippede streger, og på den anden side hvor streger er alt alt for lange for
afsendelses hastigheden, med mange simpelt afsendte uregelmæssigheder. Læg hertil skødesløse
mellemrum internt mellem bogstaver indenfor et ord, og man må så foretage en mental justering for
at forstå sådan en dårlig afsendelse.
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Kapitel 21. Ikke-anbefalede metoder

Indenfor næsten ethvert emne skal vi tænke på at der findes både effektive og ikke-effektive
måder at lære på. Det synes tåbeligt at gå i gang med at lære på en hård måde, hvis vi ved der
findes en lettere og bedre måde.

At gøre det på den gamle hårde måde
Begyndende tilbage i det sene 1800-tal, startede selv de bedste skoler for oplæring af telegrafister,
med at give eleven et trykt kort med Morsekoden, som han skulle ’huske visuelt’. Underforståelsen
var, at indlæringen af koden vil være hård og vil tage lang tid at mestre. Så det var hvad eleven
forventede: det var derfor, hvis han havde råd til det, at han gik på telegrafistskolen. Uden at fatte
det var han grundigt forberedt på at begynde på den værst muligt måde.

Under amatør radioens tidlige dage fortsatte denne holdning, og gik videre længe efter. Hele
atmosfæren var ’det er hårdt’. Er det ikke stadig indstillingen for de fleste i dag? Det er nødvendigt
at vi går væk fra idéen om at det er hårdt – for det er det ikke. Erfaringen viser at de bedste lærere
helt er gået væk fra den idé. At lære koden, såvel som at bruge den, burde være en fornøjelig
oplevelse, let og endda ’sjovt’. Disse lærere ignorerer også elevens fejl for at undgå negative
oplevelser.

Den gamle måde med visuel indlæring, eller med analytisk at tælle prikker og streger, vil næsten
sikkert bevirke at den gamle forventning om at den hurtigste hastighed hjernen bevidst kan klare er
omkring 7 – 10 wpm. De der trækker ethvert kodetegn gennem en mental rutine, for at finde
bogstavet det gælder for, er på vej mod vanskeligheder, og de bliver snart bundet på lave grænser.
Hvorfor skal nogen plages med at lade bevidstheden behandle den slags ting, da det er så værdiløst,
og i virkeligheden arbejder imod os? Den eneste umiskendelige grund er at de ikke kender nogen
bedre måde.

Analyse af den gamle måde at lære det på er således: Eleven
• Skaber først en mental tabel over de skrevne tegn, og prik og streg mønstrene (hvor mange

og i hvilken orden). Så begynder han at lytte og kopiere praktisk og
• Han hører så lyden af tegnene som de bliver sendt,
• Bryder det mentalt op i så mange prikker og så mange streger, og
• Siger så prikkerne og stregerne til sig selv,
• Og finder mønsteret i hans mentale tabel, og
• Identificerer mønsteret med det tilsvarende skrevne tegn, og endeligt
• Skriver det ned.

Hvor klodset og forfærdeligt!
Så sent som i 1975 skrev George Hart i augustnummeret af QST (side 100) ”De fleste elever starter
med at huske alfabetet i udtryk som ’prikker’ og ’streger’ eller i ’dits’ og ’dahs’. Selv de der af en
oplyst instruktør er blevet advaret om at et A eksempelvis ikke består af en prik fulgt af en streg,
men af en lyd hvis tætteste stemmeefterligning er ’didah’ – selv om de sædvanligvis ’husker’ at det
er en kort lyd fulgt af en lang lyd. Således er starten på indlæring af koden for mange folk en tælle-
procedure, og en mængde lyde synes ikke at ændre dette”. Hvor afskrækkende og unødvendigt! Han
pegede på at måden man lærer koden er ved først at høre tegnene med en hastighed for hurtigt til at
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kunne tælle, men lære dem som en rytme af lyde – lydmønstre. Det er på den måde ARRL’s
kodelærings programmer nu gør det.

Andre afskrækkende fremgangsmåder
Mange folk har klaret at mestre koden på metoder vi ikke kan anbefale i dag, og de har gjort det
med store omkostninger i tid og anstrengelser, og har ofte haft store vanskeligheder på den måde.
De har klaret det ved at fremture med at klare fejltrin, og opnå succes uanset disse. Men utallige
andre er kørt fast og har opgivet med langsomme hastigheder, generelt mindre end 10 – 12 wpm.

Gennem årene er der lavet alle typer skemaer for at ’huske’ koden, og nogle af dem er ret sindrige.
De fleste af dem omfatter en vi slags visualisering: et billede eller et systematisk arrangement af
printede kodetegn, baseret på deres struktur, en slags ’kæde’ af forbindelser der lægger til, eller
ændrer, komponenterne af ét tegn til at opfatte et andet. Nogle få har udtænkt ord eller sætninger
der formodes at have en slags ’lyd-lighed’ til kodetegnene. Sådanne metoder ville formentligt
hjælpe en person der sommetider behøver et signal til hjælp i et nødstilfælde, men de er værre end
ubrugelige, og af ingen værdi for regulære telegrafi kommunikationer.

Der er aldrig nogen grund til at se koden i en nedskrevet form. Oversæt aldrig ’dit plus dah betyder
A’ og så skrive det ned, eller som en anden har sagt: ”Hvis du hører ’dahdidahdit’ og siger til dig
selv ’Aha, det er et ’C’, og så skriver det ned, så er du i vanskeligheder – det betyder oversættelser”.

De fleste af disse veltænkte hjælpeformer for indlæring har overset det faktum, at kodetegnene er et
alfabet af LYDE. Deres ’hjælp’ har lagt noget andet mellem bogstav-lyden og bogstavet. De fleste
af disse metoder præsenterer skemaet for øjet, ikke for øret. Selv de der angiver at bruge lyde
(såsom ’lyden ligner’) fejler ved at tilvejebringe enheden af lydmønsteret (delvis fordi de er for
langsomme, men også fordi ’lyden ligner’ er noget ekstra og forvirrende). Begge slags kræver én
eller flere ekstra trin – oversættelsestrin – for at nå frem til resultatet. De der kræver en slags
analyse (såsom hvor mange prikker og streger) af hvert tegn for at identificere det, eller som kører
gennem en eller anden slags serie, har også introduceret unødvendige trin, som uundgåeligt gør
indlæringen langsommere, og sædvanligvis stærkt begrænser hans hastigheder over omkring fem til
ti wpm. Undgå det.

Rigtig mange af de der oprindeligt lærte koden udfra et printet kort med prikker og streger begyndte
den dårlige vane med at tælle antallet af prikker og streger fra et mentalt kort. Så måtte de
dechifrere de længere bogstaver ved at tælle: fx, for at adskille B fra 6 og 1 fra J. Nogle af disse
amatører var i stand til, efter megen øvelse og måske ved at se problemet, at komme op over deres
hastighedsgrænse. (Jeg kendte en erfaren amatør, ex marine og kommerciel operatør, som kunne
klare 20 wpm på den måde, men det var hans ultimative grænse. Han elskede koden, men kunne
aldrig komme et trin længere op. Det var så hurtigt som han kunne analysere det).

De der har lært med ’lyden ligner’ metoden, (fx hører de ’didah’, og det lyder som ’alike’, som de
har lært betyder ’A’) når sjældent over ti wpm grænsen.

En metode der gennem mange år blev reklameret for ’lærte’ begynderen med et skema, ”Eat
Another Raw Lemon” som formodedes at minde ham om hvordan hvert af de fire bogstaver E A R
L blev udformet, hvert af dem adderede et element til det tidligere. Dette blev illustreret med store
printede prikker og streger. Der må have været mange der startede på den måde, og til trods for det,
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klarede i det mindste nogle af dem at blive dygtige. Jeg kendte til en sådan amatør, der kom op
omkring 20 wpm på den måde.

Ekspertlæreren fortæller os at enhver slags printede prikker og streger, eller andre billedlige udtryk,
kun vil besværliggøre elevens fremgang når han begynder at lære koden. Kapitel 13 forklarer
hvorfor.

Alle sådanne metoder overtræder god pædagogik, fordi de ikke lærer koden på den måde den skal
bruges, og de aktuelle lydmønstre. De kræver også at eleven lærer noget (som han senere må
glemme for at få fremgang) udover lydene af selve koden. Medens disse metoder synes at gør det
lettere i begyndelsen, så gør de det meget sværere, eller endda umuligt, at få fremgang. Den kloge
lærer og elev skal undgå disse fremgangsmåder.

Så vær opmærksom på:
• Kig aldrig på en nedskrevet tabel med Morsekoden inden du starter med at lære, og forsøg

ALDRIG at huske det visuelt, eller at bruge software der ’viser dig Morsetegnene på
skærmen’.

• Hav ikke noget at gøre med metoder der beder dig starte med at lytte til prikker og streger,
eller dele af tegn. At gøre det vil FORSINKE din fremgang. Lyt kun til komplette og korrekt
afsendte tegn.

• Lyt aldrig til Morse med hastigheder mindre end 12 wpm. Brug om muligt 14 wpm eller
hurtigere.

• Lær aldrig ved at huske modsætninger, såsom ’K’ og ’R’. Dette kan få nogle til altid senere
at blive forvirrede.

• Brug ikke masser af tid på at kopiere tilfældige kodegrupper. Læsning af klart sprog er
meget forskelligt fra det, og det er hvad tester kræver. Tilfældige kodegrupper er dog
populære fordi computerprogrammer let kan designes til at sende dem.

Når en ’old timer’, der havde lært koden fra et printet kort, pludselig opdagede at lydmønstre er
bogstaver, var det som om en pære blinkede. Derefter begyndte han en hurtig fremgang.

Indholdsløshed er dårlig øvelse
Arnold Klein, N6GAP, sagde: ”Gennem mange år prøvede jeg at mestre en simpel opgave, at
kopiere kode med 20 wpm for at få Extra Class licensen”.

Han øvede sig så meget at der ikke var forlængede perioder med fritid, hvor han ikke tænkte på
koden. Han lyttede til kassettebånd når han kørte, slog græs, fejede, plantede blomster, gik tur,
vaskede op. Han brugte hovedtelefoner og kopierede i hovedet. Han kopierede kode når han
ventede hos lægen, når han parkerede medens hans hustru gik på indkøb, og om aftenen kopierede
han kode fra radioen.

”Resultatet var frustrerende. Hastigheden kørte fra 20 til 24 wpm, og der var altid en følelse af
panik, som jeg ikke kunne holde ud”. Problemet var at han ikke vidste hvad han gjorde forkert. At
spørge de der bestod prøverne gav tilfældige svar: Øvelser. ”Men mine øvelser var ikke gode nok”.
Artikler i blade om kopiering bagud fortalte ikke hvordan man lærte teknikken. Svaret syntes at
være at evnen til at kopiere bagud ville magisk ske efter nok øvelse.
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Han skrev følgende efter at have læst principperne her: ”At mestre koden har været et liv for sig, og
jeg har besluttet at gøre det. Jeg har nu prøvet det af en uge, og det virker. Jeg har undgået presset
for at følge med. At være rolig er min nyeste formaning. De har givet mig svaret på problemet jeg
har båret på i årevis”.

Metoderne præsenteret i denne bog er praktiske arbejdsmetoder.
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Kapitel 22. Engelske ordlister til øvelser

Følgende engelske ordlister har jeg ikke oversat, da øvelser lige så godt kan ske med engelske ord,
som med danske ord.
/ OZ1CAR

100 ord grupperet efter funktion
(Brug også ordene “I” og ”a”).
(Det gør det lettere at konstruere sætninger til brug for øvelser).

a an the this these that some all any every who which what such other;

I me my we us our you your he him his she her it its they them their;

man men people time work well May will can one two great little first;

at by on upon over before to from with in into out for of about up;

when then now how so like as well very only no not more there than;

and or if but;

be am is are was were been  has have had  may can could will
would shall should must say said like go come do made work.

Følgende sætninger er sammensat af disse ord alene:

1. It is only there.
2. You will like your work.
3.  Have you been out?
4. Was he with her?
5. I can go now.
6. We must say that.
7. Would the people come?
8. She has a great work.
9. There are more over there.
10. Such men may go in.
11. These men may come first.
12.  All but you have been there.
13. It was as little as that.
14.  You should not have said it.
15. How has he made up your work?
16. He has been very well.
17. No man said more than that.
18. He may not do any more.
19. We must like this.
20.  Are they like them?
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Resten af de 500 mest almindelige ord

did   low   see   yet   act   die   sea   run   age   end   new
set   ago   sun   eye   nor   son   air   way   far   off   ten
big   arm   few   old   too   ask   get   own   try   add   God
pay   use   boy   got   put   war   car   law   red   sir   yes
why   cry   let   sat   cut   lie   saw   Mrs   ill

also  case  even  five  head  less  just  mile  once  seem  talk
wall  bank  fill  want  tell  seen  open mind  life  keep  hear
four  ever  city  army  back  cost  face  full  held  kept  line
miss  part ship  thus  week  lady  many  went  told  show  pass
most  live  kind  help  gave  fact  dear  best bill  does  fall
girl  here  king  long  move  poor  side  took  were  whom  town
soon  read  much look  knew  high  give  feet  done  body  book
dont  felt  gone  hold  know  lost  name  real sort  tree  wide
wind  true  step  rest  near  love  land  home  good  till  door
both  call  down find  half  hope  last  make  need  road  stop
turn  wish  came  drop  fine  hand  hour  late  mark next  room
sure  wait  word  year  walk  take  same  note  mean  left  idea
hard  fire  each  care

young  watch  thing  speak  right  paper  least  heard  dress
bring  above  often  water  think  stand  river  party  leave
heart  early  built  after  carry  again  fight  horse  light
place  round  start  those  where  alone  cause  force  house
marry  plant  serve  state  three  white  still  today  whole
short  point  might  human  found  child  along  began  color
given  large  month  price  small  story  under  world  whose
tried  stood  since  power  money  labor  front  close  among
begin  court  green  laugh  night  quite  smile  table  until
write  being  cover  happy  learn  order  reach  sound  taken
voice  wrong

chance  across  letter  enough  public  twenty  always  change
family  matter  rather  wonder  answer  coming  father  moment
reason  result  appear  demand  figure  mother  remain  supply
around  doctor  follow  myself  return  system  became  dollar
friend  number  school  second  office  garden  during  become
better  either  happen  person  toward

hundred  against  brought  produce  company  already  husband
receive  country  America  morning  several  another  evening
nothing  suppose  because  herself  perhaps  through  believe
himself  picture  whether  between  however  present  without

national  continue  question  consider  increase  American
interest  possible  anything  children  remember  business
together
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important  themselves  Washington  government  something
condition  president

Nogle almindelige forstavelser og ord-endelser

Forstavelser der ikke er hyppige ord:
un  ex  re  de  dis  mis  con  com  for  per  sub  pur  pro post
anti  para  fore  coun  susp  extr  trans

Ord-endelser der ikke er hyppige ord:
ly  ing  ify  ally  tial  ful  ure  sume  sult  jure  logy  gram
hood  graph  ment  pose  pute tain  ture  cient  spect  quire
ulate  ject  ther

Nogle almindelige øvelsesfraser

we are   in the   he is   and the   will be   we will    that the
it is    do not   I am    to the    for the   of this    to them
it was   and he   of a    from me   that was  on the     they were
she is   I will   in a    there is  he was    I will     that was

Nogle lange øvelsesord
 
somewhere    newspaper     wonderful     exchange      household
grandfather  overlooked    depending     movement      handsome
contained    amounting     homestead     workmanship   production
discovered   preventing    misplaced     requested     breakfast
department   investment    throughout    furnishing    regulation
forwarded    friendship    herewith      foundation    deportment
geography    important     lemonade      graduation    federated
educational  handkerchief  conversation  arrangement   nightgown
commercial   exceptional   prosperity    subscription  visionary
federation   heretofore    ingredients   certificate   pneumonia
interview   knowledge      stockholders  property      chaperone
permanently demonstrated   immediately   responsible   Chautauqua
candidacy   supervisor     independent   strawberry    epidemics
specification agricultural catalogues    phosphorus    schedules
rheumatism  temperature    circumstances convenience   Pullman
trigonometry bourgeoisie   slenderize    camouflage    broadcast
defamatory   ramshackle    bimonthly     predetermined clemency
beleaguered  voluptuous    intoxicating  depository    pseudonym
indescribable hieroglyphics  morphologist  Yugoslavia  cynosure
parallelogram  pleasurable   toxicology  bassoonist    influenza

Øvelser med ord som disse kan vænne dig til at læse / høre lange ord uden at miste dele af dem. 
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Kapitel 23. Vær sikker på at du bliver forstået

Fra ophavsmandens standpunkt
Kommunikation fejler medmindre din meddelelse når igennem og bliver forstået. Svage signaler og
dårlige forhold under transmissionen (statisk støj, forstyrrelser, fading) kan alle bevirke delvise fejl.
Under alle disse forhold er telegrafisk kommunikation langt overlegen til kommunikation via
mikrofon, fordi al energien koncentreres effektivt indenfor et meget snævert bånd. Det koster dog
mere tid at kommunikere de samme ord. Yderligere kan der også ske delvise tab på grund af
transmissionsforholdene, såvel som ved tilfældige misforståelser. Hvordan kan vi reducere disse tab
til et minimum? Lad os fokusere på ophavsmandens brug af selve ordene (’ordene’ omfatter også
brugen af forkortelser og Q-signaler).

Feedback og overflødighed
Vi tænker sjældent på hvordan vi taler når vi konverserer. Når vi taler ansigt til ansigt kan vi
normalt se om vi bliver forstået eller ikke, ved feedback via reaktioner og svar fra lytteren. Men når
vores kommunikation sker over store afstande, med stemme over ledning eller radio, mister vi det
synlige bevis på modpartens forståelse. Når forbindelsen sker via telegrafi mister vi også tilhørerens
nøgle til forståelse (tonen af modpartens stemme, kommentarer eller svar, ’nåh’, ’jaja’ osv.). Break-
in, afbrydelse, er den eneste mulige direkte feedback når man sender i kode, og det kan være en
tvetydig afbrydelse, indtil den modtagende operatør forklarer hans problem.

Det er når vi taler, hvad enten ansigt til ansigt eller over lange afstande, at de fleste af os har en
tendens til at bruge flere ord end et minimum, nødvendigt for at blive forstået: det kaldes ordrig.
Graden af ordrighed varierer fra person til person og fra situation til situation. Ordrighed øger
sammenhængen for det tilhøreren skal forstå.

Når vi skriver er vi normalt meget mere omhyggelige med, hvordan vi siger ting der er vigtige, end
når vi taler. Vi giver flere tanker til ordvalget og måden vi skriver dem: vi bliver mere forsigtige og
præcise for at minimere læserens mulige misforståelser om det vi mener. Da vi ikke får
tilbagemelding har vi normalt tendens til at bruge flere ord, end det minimum der er nødvendigt, for
at undgå mangler.

Under telegrafisk kommunikation er tendensen, hovedsageligt på grund af den tid det tager at sende,
at udelade ord der ikke synes absolut nødvendige. Vi forkorter på forskellige måder – generelt helt
ned til benet: det minimum der kræves for at udtrykke tanken. Først udelader vi ord, og derefter har
vi tendens til at forkorte hvad der er tilbage, så meget som vi mener vi kan udelade, og stadig blive
forstået. (Udeladelse af unødvendige ord skete bl.a. når man skulle betale for hvert ord i
telegrammer).

Hvad vi har sagt er følgende: ordrighed hjælper til at sikre tilstrækkelig og mere nøjagtig
kommunikation. Det vil sige at vi normalt bruger flere ord og udtryk end det minimum der kræves,
for at udveksle meninger. Tid er imidlertid en faktor der virker mod telegrafisk kommunikation. Det
er ikke så hurtigt som udtalelse af ord pr. tidsenhed. For at afbalancere tidsfaktoren mod
forståelighedsfaktoren lægger skaberen af en telegrafisk meddelelse normalt omhyggelig vægt på
nøjagtigt hvilke ord der skal bruges, og hvordan de skal sættes sammen. Hvis han er kvik vil han
også overveje effekten af mulige misforståelser eller forvrængninger under afsendelse og
modtagelse, som kunne bevirke tvetydigheder.
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Gentagelser og optælling af ord
Hvad kan vi amatører gøre for at minimere misforståelser eller fejl i vores kommunikation? Én af
de mest almindelige ting vi kan gøre er simpelthen at gentage nogle ord, eller hele meddelelsen. Vi
kan nøjes med at gentage de mest kritiske ord eller tal to eller tre gange. (Tal er næsten umulige at
korrigere, fordi der ikke er en betydende sammenhæng der kan hjælpe).

En anden mulighed for gentagelse er at bede den modtagende station om at sende meddelelsen
tilbage til afsenderen, ord for ord. Det sikrer næsten fuldkommenheden. Men dette, ligesom
gentagelse af hvert ord som det bliver sendt, kræver mindst dobbelt så lang tid i æteren.

Optælling af ordene i en afsendelse har længe været en almindelig kommerciel praksis, men bruges
generelt kun til specielle typer trafik. Det sikrer ikke komplet nøjagtighed (eksakte ord og
stavelser).

Brug af ordrighed i meddelelser
Vi kan ofte modvirke misforståelser ved at addere et ord eller to til en kort kommunikation. Fx for
at bekræfte en planlagt QSO senere på dagen, og sige ’CUL i eftermiddag’ eller ’CUL in pm’ i
stedet for bare ’CUL’, hjælper det den anden operatør med at vide at du mener i dag, og at du ikke
annullerer det (som han ellers kunne have troet på grund af forstyrrelser osv.). Når forholdene
hurtigt forringes, kan dette være vores eneste håb om at nå igennem inden yderligere
kommunikation bliver umuligt.

Lidt betænksomhed omkring dette kan hjælpe med at undgå uheldige misforståelser. Specielt når vi
simpelthen skal nå igennem, og forholdene er meget dårlige, bør vi vælge vores ord og udtryk
omhyggeligt.

Hos modtagerens ende
Her spørger vi ’Vil jeg være i stand til at kopiere (eller læse) dette?’ og hvis jeg ikke kan, ’Hvad er
problemet?’ – ’Hvad kan der gøres for at forbedre kvaliteten af det materiale jeg modtager’ eller
’Hvad kan der gøres for at forstå denne noget forkludrede transmission der er alt hvad jeg har?’ –
’Hvad er problemet i sagens natur?’.

Under kommunikation er transmissionshastigheden en vigtig faktor, der direkte kontrolleres af
afsenderen. Både for hurtig og for langsom afsendelse kan give problemer hos modtageren – her må
den modtagende operatør bede afsenderen om at sætte hastigheden ned eller op for at møde
modtagerens behov. Selvfølgelig skal transmissionshastigheden lægges indenfor den modtagende
operatørs evne.

Det kan ske at vægtningen af prikker er for let og jeg mister nogle af dem. Hvis det sker kan
afsenderen gøre dem lidt længere (eller tungere). Måske skarpheden i impulserne er rundet for
meget af så signallyden bliver for blød. Ved højere hastigheder kan prikkerne måske blive for
tunge, og forvirre øret. Disse ting er noget afsenderen kan ændre, men det må siges til ham.

I kapitel 14 ’Øret’ har vi diskuteret nogle ting der kan gøres for at hjælpe, specielt brugen af filtre.
Her ser vi på filterkravene for et audiofilter. Vi ønsker et filter der vil separere det ønskede signal
og stadig holde det forståeligt. På dette punkt bekymrer vi os ikke om radiofrekvenserne for signalet
som det kommer gennem modtageren, men kun for audiosignalet der er output.



3

Audiosignalet består af
• En audiofrekvens (beat frekvensen – analogt til bærebølgen af et AM signal), og
• Af-og-på modulationen (svarende til audiomodulationen af et AM signal) produceret af

nøgleenheden i senderen.

Audiofrekvensen udtrykkes i Hertz eller cycles pr. sekund, medens den tilsvarende telegrafiske
signalfrekvens normalt udtrykkes i bauds. Én baud svarer til et telegrafisk element (kaldet unit,
enhed, i Kapitel 28) pr. sekund. Da baud kan være ufamiliært, så lad os undersøge det.

Minimum basis telegrafelementet er prikken, ’dit’, et ’on’ signal, der varer en given længde i
sekunder. Fx, en 10 baud rate i signalering betyder at der er ti basis telegrafelementer pr. sekund
(eller 5 cps eller Hertz), og hvert element varer 1/10 sekund, det reciprokke af baud raten. Det er
indlysende, at opfatte en prik eller en streg kræver tavshed både før og efter. Minimum elementet af
tavshed (mellemrum) svarer også til en prik. En prik fulgt af et tavshedselement konstituerer en
bølge af to telegrafiske elementer lang, og kan kaldes én ’cycle’, analogt med en cycle af en
sinusbølge. (Dette er udtrykt symbolsk i Kapitel 28 med ’10’). En kontinuerlig serie af prikker ville
så for en given længde af tid have dobbelt så mange bauds som cycles pr. sekund. En sekvens af 25
sådanne prikker og mellemrum (10101010…, 50 elementer) i ét sekund ville således svare til en
frekvens på 25 Hertz, 50 bauds. Det er på den vis at vi sammenligner disse to frekvenser (audio
frekvens og telegrafisk nøglet frekvens).

For et filter er de to fremherskende faktorer for forståeligheden passband bredde og centerfrekvens
for beat mærket. (Den aktuelle form for filterets frekvens amplitude kurve er også vigtig, men af
andre grunde: se Kapitel 24 og ingeniør manualer).

Der skal være nok audio cycles til at fylde nøglingimpuls formen af det mindste kode element,
prikken, på en sådan måde at alle kode elementer begynder og slutter klart, og er derfor rigtigt
timet. Det betyder at audio centrerfrekvensen (tonehøjden af beat mærket) skal være høj nok til at
beskytte bølgens form nøje. En matematisk analyse viser at center audio frekvensen behøver at
være omkring 7 gange den telegrafiske cycle rate for at give den bedste form på telegrafiske
impulser.

En square wave frekvens relateret til ord-pr-minut, og varigheden af én telegrafisk enhed kan
udarbejdes på engelsk ved brug af data i Kapitel 28 som følger:
I standard engelsk tekst er der 49,38 elementer pr. ord. Det er kun 1% mindre end standard 50
elementer brugt som dagens standard ord, så vi vil bruge 50 element standarden her.

Hvis dette 50 element standard ord, fx formodet sendt på ét sekund, vil det være på en rate af 50
bauds, eller 25 Hertz, (cps square wave ekvavilent). For dette eksempel vil der være 60 ord på ét
minut – 60 wpm, en høj hastighed. At bruge dette til at konvertere wpm til bauds, så må vi gange
med 60/50, dvs. 1,2. Da varigheden af et basis telegrafisk element er det reciprokke af baud raten,
vil det i dette tilfælde være 1/50 sekund.

For nu at bestemme minimum audio frekvensen behøvet for at opfylde den telegrafiske square wave
form godt, og give virkelig høj kvalitet af audio kode signalerne, må følgende faktorer tages i
betragtning:
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• Der behøves mindst to prøver pr. cycle af audiofrekvensen for at identificere en frekvens,
(denne faktor af 2 for prøver pr. cycle annulleres af cps = _ baud rate), og

• Op til den 7. harmoniske behøves for høj kvalitet.

Så vi ganger blot baud raten med 7, det højeste harmoniske tal.

For vores 60 wpm eksempel ovenfor, betyder det en audio frekvens på 50 x 7 = 350 Hertz for den
bedste kvalitet af kodeimpulserne. Således kan det ses, undtagen for ekstrem høj hastigheds
transmission, at der ikke vil være noget problem, da de typiske værdier for beat frekvensen ligger i
400 – 1000 Hz området.

Minimum båndbredden vil blive berørt af signal stabiliteten og forståelighedens grænser. Hvis
båndbredden er for snæver kan signalet drive ud og være svært at finde igen. Hvis den er for bred
øges risikoen for tilfældig støj og forstyrrende signaler. Stige-og-falde tiden for et filter med square
wave input bør ikke overstige omkring det halve af en priklængde. At køre gennem det aritmetiske
for 6 dB ned viser at minimum båndbredden for standard engelsk ikke bør være mindre end
omkring 1,33 x (wpm). Det er pænt under den nødvendige båndbredde for signal stabiliteten, så her
er der intet problem for normal CW brug.

Endeligt, hvis dit kopi ikke synes at være fornuftig, og der ikke er en måde at verificere den på, så
se slutningen af Kapitel 8 ’Kopiering’ for forslag.

Signaler krævet for CW med 5% karakter fejl er 20 dB under det dobbelt-sidebånds a.m. En god
operatør med CW på 15 wpm i nærheden af thermal støj, et signal i støj radio (i en kHz båndbredde)
på –1 dB kræves for 10% karakterfejl, og +1 dB for 1% karakterfejl. Det sidstnævnte er 22 dB
under dobbelt sidebånds kvalitet. Imidlertid blev 17 dB under dobbelt sidebånd a.m. til CW valgt
for at udregne forskellen mellem operatører.

Derfor: CW behøves ved 0 dB
Sammenlignet med SSB behøves ved +14 dB (plads for forbedring)

DSB behøves ved +17 dB (5 dB forskel for operatører).

Reference: Power relationships and operator factor: (QST Fe 1967 p.46, US Army Rept)                
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Kapitel 24. Båndbredde og Nøgleklik

Som nævnt i Kapitel 23 bliver nøglingshastigheden normalt udtrykt i bauds, i stedet for i Hertz eller
cycles pr. sekund. Én Baud er ét nøgleelement pr. sekund, så en ’square wave’ nøglings cyklus pr.
sekund svarer til to Bauds. Ved brug af standard ordet med 50 enheder, så er (wpm)/1,2=Bauds. (Da
60 sekunder divideret med 50 enheder er 1,2).

Harmoniske analyser af ’on-off’ nøglingsbølgen viser, at stærke ulige antal harmoniske og svage
lige antal harmoniske, er hvad der fremføres. Det har vist sig at under gode forhold resulterer det i
tilstrækkelig læsbarhed når den tredje harmoniske er tilstede, men under dårlige forhold behøver vi
at gå op på den femte harmoniske. (Virkelig god kvalitet kræver imidlertid at nå op på den syvende
harmoniske). Internationale regulativer har tilsvarende specificeret at den minimum acceptable
båndbredde bør være mindst tre gange nøglingshastigheden i bauds under gode forhold, og fem
gange under dårlige forhold.

Med kørsel for standard wpm, så konverter til Bauds ved at dividere med 1,2, og gang så med den
højest ønskede harmoniske (3, 5 eller 7). (Da det modulerer bærebølgen (bære frekvensen), vil den
transmitterede båndbredde blive to gange denne værdi, på grund af opsummering og
frekvensafvigelse). Følgelig, fx for 20 wpm, dækkende den tredje harmoniske kræves et 50 Hz
båndbreds filter; for den femte harmoniske en 83,3 Hz båndbreds filter.

En perfekt ’square wave’ vil generere stærk transient forplantning, både ved start og slut på hver
impuls. Disse spidser er specielt ubehagelige, da de genererer en skare harmoniske, som vil
kollidere med andre transmissioner. For den modtagende operatør producerer de en ubehagelig
skurrende kvalitet. At skabe afrunding af disse skarpe hjørner på bølgerne, ved at lave en 5 – 7
millisekunders forsinkelse, giver tilfredsstillende modtagelse, men hvis det forlænges for meget har
det tendens til at gøre signalerne uklare, og bliver hårde at læse. Denne situation kan naturligvis kun
behandles ved senderen. Det kan ses at der er en sart balance mellem ’god kvalitet’ og vanskelige
harmoniske. Se håndbøger om korrigerende forholdsregler.
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Kapitel 25. Kodekurser og apparater annonceret i ’de gamle dage’

(Datoer viser hvad jeg har kunnet finde).

Morse’s første ’sender’ brugte tandlignende hævede tegn på en lige ’lineal’, over hvilken der blev
trukket en kontakt der stod for afsendelsen. Uden tvivl, afledt fra denne idé, tænkte Morse (i 1844)
på at bygge en ’transmissionsplade’, et bord med isolerende materiale, der havde kodetegnene
indlagt, sammensat af metalstumper. De var arrangeret så de producerede kodetegnene (hvis navne
var markeret ved siden af), når et nålelignende instrument blev trukket hen over overfladen med en
konstant hastighed. (Sådan en plade blev uafhængigt designet i Tyskland omkring 1850).

Telegraflærerne indså tidligt at eleverne behøvede megen øvelseshøring med god
kvalitetsafsendelse. Transmissionspladen kan have været den tidligste enhed for selvlæring.
(Sådanne plader blev annonceret så sent som i 1960).

The Omnigraph
’The Omnigraph’, der først kom i 1901, var afledt af den originale Morse ’sender’ med dens klart
hævede ’tænder’. Det var en mekanisk enhed der bestod af et håndsving, urværk eller elektrisk
motor, der styrede en samling af tynde udskiftelige metalskiver, der førte kodetegnene forbi den
efterfølgende nøglingsenhed. Adskillige skiver blev stakket på en spindel, der blev styret af
’motoren’. Hele samlingen af skiver så ud som en cylinder med små buler på. En stor variation af
hastigheder fra omkring 5 til over 60 wpm blev stillet til rådighed via bremsen på et svinghjul, der
efter indstillingen holdt en konstant hastighed.

Hver skive havde fem grupper kodetegn, skåret som tænder rundt i periferien, og hver gruppe
bestod af fem bogstaver plus et mellemrum mellem grupperne. En fjederstyret ’hænger’ kørte langs
kanterne på skiverne, og åbnede og lukkede nøglekontakten. En justerbar mekanisme blev drevet af
bæreren for den roterende skive, og fik hængeren til at gå op eller ned på brugervalgte punkter
under hver omdrejning. Forskellige modeller klarede fra fem til ti eller flere skiver. Ved at ændre
stakken af skiver, og ved at justere mekanismerne kunne femtegns grupperne blive sendt i mange
forskellige rækkefølger. Der var imidlertid ingen mulighed for at ændre rækkefølgen på tegnene
indenfor en gruppe, og alle nøglehænger bevægelserne skete mellem grupperne.

Disse maskiner blev brugt sammen med en sounder for American Morse eller en summer eller
oscillator til International Morse. De synes at have været brugt meget til basis indlæring og
hastighedsudvikling mellem folk der ønskede at blive operatører, inklusiv amatører. (Annonceringer
påstod ofte at en måneds seriøse studier kunne kvalificere en operatør). Regeringens
licensautoriteter brugte også Omnigraferne til at administrere kodeprøverne til operatørlicenser
gennem mange år, i det mindste indtil 1930, da jeg blev testet.

’The Omnigraph Manufacturing Co.’, New York City. En annonce 1922 lød: ‘Lær telegrafi (trådløs
eller Morse) hjemme på den halve tid… Bare lyt – the Omnigraph vil lære dig det’. ’Du vil blive
overrasket over hvor hurtigt du opnår hastigheder. Selvom du allerede er operatør vil Omnigraph
hjælpe dig. Det vil gøre dig mere kyndig, mere nøjagtig og mere sikker…’ I 1918 annoncerede the
Electro Importing Co., NY, at man kunne starte med 16 dollars for en fem skives maskine, og 23
dollars for en 15 skives model. Yderligere 5 skiver kunne fås for 1 dollar. I 1902 blev Thomas A.
Edison’s bog ’Telegraphy Self-Taught’ udgivet hos Frederick J. Drake & Co. i Chicago. Den var
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skrevet med filosofien at ‘det er ikke hastigheden med hvilken bogstaverne lyder som forvirrer
eleven, men den hurtige fremgang under hvilken de følges’. (Dette er identisk med den såkaldte
Farnsworth metode i dag). Sammen med bogen fulgte en lille hånddrevet læser til papirtape og et
sæt papirtapes med kodetegnene hullet i dem. Tapene var designet til at starte op med meget store
mellemrum mellem bogstaverne, og efterhånden som eleven gik fremad blev mellemrummene
reduceret til det normale. Målet var en praktisk arbejdshastighed på 25 wpm. Den aktuelle hastighed
ville naturligvis afhænge af hvor hurtigt eleven drejede håndtaget på maskinen.

I 1917 blev et sæt med seks dobbeltsidede fonograf skiver beskrevet af Marconi-Victor. De første
lydkurser med International Morse til en fonograf synes at være udkommet. Det bestod af 12
lektioner optaget på seks 78-omdrejnings plader, produceret af ’en kode ekspert’, godkendt af
Marconi Wireless Telegraph Co. og udsendt af Victor Phonograph Co. Lektion 1 og 2 leverede
koden og de konventionelle tegn. Lektion 3 og 4 indeholdt lette sætninger osv. Lektion 5 og 6
indeholdt Marconi Press og meddelelser med statiske forstyrrelser. Lektion 7 og 8 var presser med
statisk støj og meddelelser med fejl og rettelser. Lektion 9 var presse med forstyrrelser fra andre
stationer. Lektion 10 til 12 var talgrupper, ti-bogstavs ord og ti-bogstavs kodegrupper. Det var et
ambitiøst program som omfattede realistiske, typiske og praktiske modtagelsesproblemer.
Spilletiden var kort.

I 1921 annoncerede ’Wireless Press’, New York: ’Lær koden overalt’. Annoncen sagde: ’Denne
nye måde – lydmetoden til at huske koden. For succes i telegrafering må bogstaverne læres ved
lyden. Hvert bogstav har en karakteristisk rytme, som let huskes efter nogle få timers øvelse. De
vedlagte kort giver nøglen til rytmen for hvert bogstav i det telegrafiske alfabet. Det indlægger ikke
et billede i elevens hjerne, men i stedet en lyd der kan huskes ligesom musik. En time om dagen
helliget til de karakteristiske rytmer for hvert bogstav vil gøre eleven i stand til at sende eller
modtage en meddelelse på få uger. Begynderen rådes stærkt til ikke at øve med kort eller bøger som
viser de aktuelle prikker og streger. Når først et billede af hvert bogstav er formet i hukommelsen
vil det findes svært at sende eller modtage med lyd. Prøv ikke at lære ørerne gennem øjnene’.
[Det ville være meget interessant at se en kopi af deres kursusmetode].

National Radio Institute. Washington DC, Radio Nyheder 1921.
‘Vidunderlige Natrometer giver dig kodehastighed på den halve tid… vil sende meddelelser på en
human og ikke mekanisk måde, med en rate som du kan variere fra 3 til 30 ord pr. minut… Effekten
af statiske forstyrrelser kan lægges ind på meddelelsen der bliver kopieret… En begynder kan
hurtigt lære alfabetet fra vores A skive’. Billedet viser en mekanisme svarende til Omnigraph, men
omkring halv størrelse, med ti udskiftelige skiver. Prisen er ikke nævnt.

Den første annonce for Dodge Radio Shortcut (Senere ’Shortkut’) kaldet ’BKMA YRLSBUG’, af
C. K. Dodge, Mamaroneck NY. Blev set i Radio News december 1921. Annoncen sagde: ’Husk
Continental Code næsten øjeblikkeligt. To hundrede begyndere i 44 stater har rapporteret at de
mestrede koden på 20 minutter, på én time, én aften, osv. osv….’. Det var en stor 5/8-kolonnes
annonce. Den sædvanlige senere annonce var omkring én tomme i en kolonne, skønt sommetider
større. Prisen var i begyndelsen 3 dollars for en lille brochure. Disse annoncer vistes mange år efter.
(Det er den værdiløse ’Eat Another Raw Lemon’ metode nævnt i Kapitel 21.)

Memo Code, H. C. Fairchild, Newark NJ. Radio News august 1922.
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‘Drenge og voksne. Gør dig til en virkelig radio operatør. Med mit system og kort vil du kende
koden på 30 minutter… Komplette system 1 dollar’. Et summer-blinker nøgle øvelsessæt er
tilgængelig sammen med kurset for 5 dollars.

I 1922 lød en Radio News annonce i oktober: ’Den hurtigste måde at lære radio koden’. ’American
Code Co. fra New York City udkommer med en fonograf kursus optaget af den berømte helt,
operatør Jack Binns, hvis mod og evner frelste næsten ethvert liv ombord på skibet Republic, da det
gik ned i 1909’. ’To fonograf skiver lavet af Jack Binns og en tekstbog 2 dollars’. Dette kursus
påstod at være i stand til at lære koden på én aften! Temmelig ambitiøst!

Teleplex Co., New York City. Første annonce set i QST April 1927:
’Den lette måde at lære koden kan skæres ned til den halve tid. Den berømte Teleplex leverer selv-
instruktion til hjemmebrug. Den hurtigste, letteste og mest økonomiske måde at lære Morse eller
Continental… Tillidsfuldt reproduceres aktuelle afsendelser fra ekspert operatører’. Næste måneds
annonce: ’Endelig! Den berømte Teleplex… ved bare at dreje skruen… 5 til 80 ord pr. minut’.
Tredje måned: ’Lær koden hjemme på den lette måde med Teleplex. Komplet kursus…’. De
leverede instruktionshåndbog til koden, og hjælp og personlige råd via korrespondance. Det var fra
starten en fjederdrevet maskine til hullet papirtape. Senere modeller blev kørt med elektrisk motor. I
1942 producerede de en papirtape model der kunne optage brugerens egen afsendelse (via
elektrokemiske midler), samt sende brugertilberedte tapes. I 1956 gik de igen tilbage til hullet
papirtape, og i 1959 gik de til en maskine der lignede the Omnigraph. Priserne blev aldrig nævnt i
annoncerne. Teleplex Co. udkom senere med papirtape der via mekanisk nøgling blev skrevet med
blæk, de kunne fås over flere år. Den brugte med sideværts bevægelse en pen, der skrev med
ledende blæk (formodentligt med en sølvblanding), og blev fulgt af en tilsvarende mekanisk design
der brugte en kemisk behandlet papirtape. Brugeren kunne lave hans egen optagelse med en nøgle
eller fra en modtager. Afspilningen skete via et par fjederstyrede ’fingre’ som havde kontakt med
det ledende blæk, og som lukkede kredsløbet. Senere designs brugte en fotocelle i stedet for direkte
elektrisk kontakt til læsning af tapene. Dette gjorde det muligt at bruge ikke-ledende blæk. Disse
afveg kun i nogen grad fra Morse’s originale ’optager’. McElroy’s selskab fabrikerede også dette
system som optagertype. Disse systemtyper lå generelt langt over gennemsnits amatørens udstyr.

The Candler System, Chicago. Første annonce blev set i QST september 1928 (formodentligt
annonceret tidligere i andre blade). Sidste annonce blev set i QST februar 1959. Vægten var lagt på
høj hastighed og en ’videnskabelig’ natur for kurset. Store annoncer fra tid til anden, men
sædvanligvis omkring én tomme i en kolonne. Priserne blev ikke nævnt. Se Kapitel 30.

The Instructograph Co., Chicago. Må have været i brug før den første annonce blev set i QST i
januar 1934. ’(Kode læreren) Den videnskabelige, lette og hurtige måde at lære koden. Maskiner,
tapes og komplette instruktioner sælges eller udlejes’. Tilsvarende som for Teleplex var der
maskiner med hullede papirtapes og hastigheder fra 3 til 40 wpm. Sidste annonce set 1970 i ARRL
håndbogen.

Andre enheder omfattede maskiner til producering af kodeøvelser med hullede papirtapes. Disse
tapes var spolet op på spoler og blev trukket via urværks fjedermotorer eller elektriske motorer med
justerbare hastigheder. Tape perforeringer blev sat i gang af fjederkontakter der åbnede og lukkede
kredsløb. Kommercielle maskiner var i brug længe før de kom på amatør markedet. Her var
Teleplex og Instructograph de tidligste og bedst kendte. Andre senere efterlignere var Automatic
Telegraph Keyer Corp., Gardiner & Co., osv. Nogle få stillede hulning af ens egne tapes til
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rådighed. Ted McElroy, langtids kode hastighedsmesteren, begyndte at lave en serie af tilsvarende
højkvalitets udstyr, primært til kommerciel og militær brug under Anden Verdenskrig, og fortsatte
nogen tid derefter.

Nogle af disse enheder kunne lejes eller købes straks. I mange tilfælde omfattede det et væsentligt
pengebeløb, som de fleste amatører ikke kunne klare. Yderligere var varieteterne  og mængden af
øvelsesmateriale der blev udbudt temmelig begrænset.

McElroy’s ’gratis kode kursus’ der blev tilbudt i 1945 og igen i 195- synes at have været knyttet til
brugen af hans egne kodemaskiner. Til deres brug var kravet ’Forventer at gennemsnitspersonen vil
øve flere timer den første dag, vi kan fortælle… at du kan kopiere den allerførste dag, ord og
sætninger med hastighedsraten på 20 wpm. Ted har medtaget det halve alfabet og forberedt øvelses
tapes der kører en hel time med 20 wpm uden speciel opmærksomhed. Du kan ikke kopiere 20 fulde
ord på ét minut, men hvert bogstav du skriver vil ramme dit øre med 20 wpm, og mellemrummet
mellem bogstaverne bliver kortere efterhånden som tiden går.

En besynderlig lille enhed, der blev udbudt i 1970, blev kaldt ’Cotutor’. Det var bare en simpel
fløjte med et sæt disks som indeholdt alfabetet og tallene. Hver disk omfattede seks tegn, hullet
igennem disken så tegnene kunne høres når man blæste i mundstykket, medens man samtidigt
drejede disken med hånden.

Optagere og computere
Det virkelige vendepunkt i tilgængelighed og varietet kom med de første trådoptagere og derefter
med båndoptagerne. Her, som med fonograferne, var ’maskinen’ noget man nok allerede havde, og
som kunne bruges til andre ting udover kode indlæringen. Dette skar omkostningerne ned. Mange
lavede kodetapes der blev kommercielt tilgængelige, eller man kunne selv optage fra radio eller
andre kilder, og afspille dem igen og igen som ønsket. Mange gode kurser blev tilgængelige, og
endnu flere er det i dag.

Nogle elektroniske keyboards og keyers tilbyder en stor varietet af forprogrammeret
øvelsesmateriale. Et af deres fortrin er at de altid producerer perfekt udformede tegn, noget der
virkelig fremmer start indlæringen.

Men personlige computere (pc’er), som kom på scenen i de tidlige 1980’er, giver det største område
for basis kode indlæring og for fremgangen i dygtigheden. Der er en stor varietet tilgængelig i
gratis-programmer til indlæring og øvelse, såvel som programmer der er produceret kommercielt.
Ikke så få pc-programmører har været i stand til at lave deres egne programmer, skræddersyet til
deres egne specielle behov. Et antal interaktive programmer er tilgængelige, som giver enten
øjeblikkelig eller forsinket hjælp til eleven – disse giver en vældig hjælp til indlæringen. Nogle kan
også gøre det muligt for den mere avancerede elev til at lave QSO’er med computerprogrammer,
som om han selv var i æteren. Potentialet er her virkelig stort. (Se Kapitel 16).

Endelig findes der computerprogrammer og enheder som kan aflæse modtagne kodetransmissioner.
Da de er maskiner kan de kun læse kodesignalere der er rimelig nøjagtige i timing. For eleven der
har adgang til en af disse vil det give ham en mulighed for at afprøve nøjagtigheden i hans egen
afsendelse. Imidlertid er de ikke at anbefale som erstatning for personlig modtagelse med øret.
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Kapitel 26. Speed Contests – Hastighedskonkurencer

Speed contests –officielle og uofficielle – er blevet afholdt gennem næsten hele telegrafiens historie
i Amerika. Både professionelle og amatører har haft stolthed ved udførelsen som resulterede i
fremvisninger og belønninger.
Speed contests stiller den slags til rådighed.

Efter Første Verdenskrig startede speed contests blandt amatører, men også åbent for andre,
sponsoreret af ARRL, lokale amatør festivaler og amatør klubber. Ted McElroy, der ikke var
amatør, viste sig at være verdens speed champion gennem årtier, begyndende i 1922. (I 1933 tabte
han til Joseph W. Chaplin, men genvandt igen titlen i 1935). Der var andre der demonstrerede
næsten lige så gode evner, og McElroy sagde selv ved en lejlighed, at der formodentlig var mange
andre der var ligeså god eller bedre end ham selv. Adskillige uofficielle rekorder har været
stadfæstet i dette land, og senere har Europæiske klubber rapporteret om nogle forbløffende high
speed champions.

I begyndelsen, under slutningen af 1800-tallene, synes contests kun at have drejet sig om sende
evnen. Dette indebærer at modtage evnen oversteg deres evne til at sende – hvilket viser sig når vi
læser historierne: operatører var dengang kun begrænset af deres sende evne. Først senere, da
’speed keys’ og maskinafsendelser begyndte, og virkelig høje hastigheder blev opnået, begyndte
modtage contests at blive vigtige. Dette sker omkring århundredskiftet. Vi har allerede i Kapitel 9
set på sende evnen, så nu går vi over til modtage contests.

Vi har få detaljer om de fleste af disse modtage contests. Imidlertid, under den contest der i august
1933 blev ledet af ARRL Convention i Chicago, hvor den tidligere verdensmester Ted R. McElroy
blev slået af Joseph W. Chaplin, har vi omfattende informationer stillet til rådighed af Ivan S.
Coggeshall, én af de fire dommere. Coggeshall var selv telegrafoperatør, og senere vicepræsident
for Western Union. Han var den eneste ikke-amatør dommer. (QST november 1933 side 3,
personlig korrespondance med Coggeshall og kommentarer fra McElroy, osv.) Fra dette materiale
kan contesten beskrives som følger:

Det var et ’åbent’ mesterskab for verdens hastigheds titler og priser. Mere end 250 deltagere mødte
op, både amatører og professionelle. Sølv trofæer skulle tildeles i otte klasser, begyndende med 8
wpm. Contesten blev kørt i to sektioner, den første en indledende kvalifikations test den 4. august,
som fjernede de fleste deltagere, og slut runden den næste dag. Den første test sektion begyndte
med 8 wpm, så 10, og med 5 wpm øgning op til 55 wpm. Ved hver hastighedsændring lyttede
deltagerne først til noget kendt tape materiale, umiddelbart efter fulgt af nye test tapes. Test tape
materialerne var i engelsk klarsprog, taget fra Chicago aviser, og omhyggeligt redigeret så de ikke
indeholdt vanskelige eller usædvanlige ord eller tal, og kun de almindeligste interpunktionstegn.
Hver sektion test tapes varede fem minutter med hver hastighed.

Opstillingen omfattede 200 par hovedtelefoner, med lytning til 1000 cycle toner fra en oscillator
kontrolleret af en Wheatstone automatisk keyer. Det disponible testrum var lille, og kun få
besøgende kunne holde øje med hvad der foregik. Da der var så mange deltagere foregik de første
test serier i to heats.

Coggeshall’s personlige reaktioner på testene er interessante:
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”Ved 8 wpm læner du dig tilbage og triller tommelfingre, du gaber… Ved 15 tager du din blyant
frem og noterer i ro og mag stoffet ned… Ved 20 ser du de første livstegn. Et minut eller to læner du
dig tilbage og kopierer, og så trækker du ved eftertanke stolen lidt frem og retter papiret til. Ved 25
stopper du med at læne dig tilbage; du beslutter at læse omkring et ord bagefter afsendelsen. Ikke
så dårligt nu. Ved 30 begynder det sjove. Du kan læse det fint, men blyanten synes at blive lidt træg
– hellere snuppe skrivemaskinen. Ved 35 begynder du for første gang at tænke på fejl: ’Hvor mange
må jeg lave på en 5-minutters test?’. Ved 40 bliver det også  meget hurtigt varmere. De sidste 5
wpm synes at være mere skrappe end de første 30. Du er nu på linie med mange kommercielle radio
eller telegraf operatører. Du stopper med at bekymre dig om enkelte forkerte bogstaver, og
begynder at håbe at du kan skrive linien ned på skrivemaskinen uden at udelade et ord. Ved 45
bliver det for livligt. Du stopper, men omkring et halvt dusin af deltagerne fortsætter… Ved 50 wpm
løber prikker og streger sammen i et virvar. Ved 53 lyder det meget som statisk støj – nu er det ikke
muligt at høre noget. Ved 55 er der ingen ændring. Kun som at høre QRN [statisk støj]…”

Efterhånden som hver gruppe nåede dens grænse forlod deltagerne testrummet. Endeligt bestod otte
testen så langt. Mellem denne test sektion og slutrunden var der en kabel operatør, J. C. Smyth, der
kopierede 5-tals grupper korrekt ved 45 wpm, og får resten af deltagerne til at ligne amatører med
en dårlig holdning til hastigheden.

Test tapen til slutrunden var dannet og forseglet i New York under tilstedeværelse af inspektør
Manning fra Federal Radio Commission, og blev åbnet af inspektør Hayes fra Chicago kontoret
under contest-scenen.

Slutrunden begyndte ved 40 wpm, så 45, så 50 - 53 - 54,1 - 57,3 og 61,6 wpm. (Maskinen kunne
tilsyneladende ikke aflæses nøjagtigt ved disse hastigheder, og hastigheden blev fastsat bagefter ved
optælling af ord og den forløbne tid).

Reglerne for contesten tillod maksimum 1% fejl for hver 5-minutters kørsel. Ved 61,6 wpm lavede
alle mere end 15 fejl. Ved 57,3 (1432 tegn eller 286,7 5-bogstavs ord) havde Chaplin 11 fejl ud af
de tilladelige 14, medens ved 54,1 wpm havde han 5 fejl, og McElroy havde 8 fejl ved denne lavere
hastighed. Chaplin blev erklæret som vinder ved 57,3, og brød dermed McElroy’s 11-år gamle
rekord (1922) med 56,5 med én fejl under en 3-minutters kørsel.

Udfra dette kan vi se at 5-bogstavs ordene gennem nogen tid havde været standarden, og er faktisk
repræsentativt for regulært engelsk. Det er ikke svært at sammenligne dette med den nuværende 50-
enheds standard ord (som i ’Paris’) ved at bruge bogstav-hyppigheds tabellerne (som brugt i
kryptoanalyser. Se Kapitel 25). Udfra dette kan det ses at en ordtælling baseret på standardskrevet
engelsk kan forventes at komme indenfor omkring én procent af den nuværende standard på 50
enheder pr. ord.

Med hensyn til speed contests generelt skrev Lavon R. McDonald i 1940: ”Ved hastigheds tests
bruges statsregler for optællinger, det vil sige fem enheder pr ord. Kun klart avis-engelsk bruges,
alt har en klar betydning, intet underfundigt stof”.

Som for den velkendte 1939 speed contest, hvor McElroy blev krediteret med gevinsten ved en
hastighed på 75,2 wpm, skrev McDonald: ”I Asheville turneringen var hastigheden praktisk talt den
samme for McElroy og mig selv. Vi kopierede begge grundigt (pressemateriale lavet af FCC), men
de sendte noget stof med 77 wpm og jeg havde ikke en god start på det. McElroy gjorde noget der
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så ud som kopiering, men det så temmelig ujævnt ud, så gav de ham 75,2 tror jeg det var. Hvis kun
førsteklasses kopiering var blevet optalt havde det endt uafgjort. McElroy og jeg havde haft cirke
den samme telegraferfaring”.

På nuværende tidspunkt synes Europæere at have oversteget vores rekorder i contest speeds. I
International Amateur Radio Union high speed telegraf mesterskabet 1991 kopierede Oleg Buzubov
UA4FBP 530 tal pr. minut med kun én fejl: Det vil sige 106 wpm, 8,83 tal pr. sekund!
Forbavsende! (Se Morsum Magnificat 22-4). Imidlertid er varigheden af disse tests kun ét minut.
Det synes at være lidt for kort til at kunne sammenlignes direkte med contests kørt i Amerika. Det
synes tvivlsomt at disse hastigheder kunne vedligeholdes gennem tre til 5 minutter.

Nogle af de andre der har opnået meget høje hastigheder er:
Eugene A. Hubbell, Wayland M. Groves, J. W. Champlin, J. B. Donnelly, V. S. Kearney, J. S.
Carter, Carl G. Schaal (W4PEI), Frank E. Connolly, Wells E. Burton.
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Kapitel 27. Forkortelser 
 
Teksten / forklaringen til forkortelserne og Z-koderne har jeg ikke oversat, fordi de engelske ord 
viser hvorfra forkortelserne stammer. 
/OZ1CAR 
 
 
 
Nogle af de mere almindelige forkortelser under CW kørsel 

ABT  about                         NW    now  
AGN  again                         OB    old boy  
ANT  antenna                       OM    old man  
BCI  broadcast interference        OP    operator  
BCL  broadcast listener            OT    old timer  
BK   break                         PSE   please  
C    yes                           PWR   power  
CUD  could                         R     received as transmitted  
CUL  see you later                 RCD   received  
CUZ  because                       RCVR  receiver  
CW   continuous wave               RFI   radio freq. interference  
     (telegraphic code)            RIG   station equipment  
DX   distance                      RPT   repeat; I repeat  
ES   and                           SED   said  
FB   fine business; excellent      SIG   signal; signature  
GA   go ahead; good afternoon      SKED  schedule  
GE   good evening                  SRI   sorry  
GM   good morning                  TMW   tomorrow  
GN   good night                    TNX   thanks  
GND  ground                        TVI   television interference  
GUD  good                          TT    that  
HI   high; laugh                   TU    thank you  
HR   here                          UR    your  
HV   have                          VY    very  
HW   how                           WKD-WKG  worked - working  
LID  poor operator                 WL    well  
MSG  message                       WUD   would  
N    no                            WX    weather  
NR   number                        XMTR  transmitter  
                                   XTAL  crystal  
                                   XYL   wife  
                                   YL    young lady  
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Forkortelser brugt under trafik håndtering 

AA    all after                  NIL   nothing; I have nothing for  
AB    all before                        you  
ADR   address                    PBL   preamble  
BN    all between                REF   refer to  
CFM   confirm                    SINE  opr's personal initials  
CK    check                      VC   prefix to service message  
DLD   delivered                  TXT   text  
GBA   give better address        WA    word after  
MSG   prefix to radiogram        WB    word before  
                                 WD    word  

 
Eksempler på Phillips Code 
 
Phillips koden blev udviklet for at bringe den afsendende operatørs færdighed op mod den 
modtagende operatør, der typisk kunne modtage meget hurtigere end nogen kunne sende med 
hånden. Phillips koden er et systematisk system af forkortelser, der blev brugt sammen med normal 
stavning af alle andre ord, og nedskar den totale transmissionstid til omkring det halve. Der var 
omkring 6000 forkortelser i dette længe brugte system. Det blev brugt i kommercielle presse 
(nyheds-) transmissioner. En øvet operatør kunne let følge med, og udskrev de fulde ord lige så 
hurtigt som afsenderen kunne sende, men han kunne ikke tænke på andre ting medens han modtog. 
 
Ordene blev skåret ned til benet, og lod kun bogstaver der bar et stød til ordets udtale tilbage. Se i 
listen nedenfor hvordan det blev gjort. Forkortede ord blev omformet ved fx at addere ’d’ for den 
svundne tid i verber, og ’g’ for ’-ing’; ’s’ blev adderet for flertal; nogle ord fik adderet ’b’ som 
forstavelse. 
Et eksempel på en tekst vises her: 
 
Eksempel på 188 bogstaver reduceret til 116 (?) 61,7%: 
“T DCN CD MEAN T END F UNPRECEDENTED TWO Y CDY BTL, T FS D US X A 
SURROGATE MOTHER WS TKN TO TRL FO BACKING OUT O AN AGM TO TURN OV A 
CHILD SHE BORE UND CAK”. 
 
Oversat til normal tekst betyder det: 
”The decision could mean the end of the unprecedented two year custody battle, the first in the 
United States in which a surrogate mother was taken to trial for backing out of an agreement to turn 
over a child she bore under contract”. 
 

AB     about        GG    going           S     send  
ABV    above        GTG   getting         SAF   soon as feasible  
ADZ    advise       GV    give  
AF     after        GM    gentleman       SAP   soon as possible  
AG     again  
AJ     adjust       H     has             SD     should  
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ANR    another      HD    had             SED    said  
AR     answer       HM    him             SES    says  
AX     ask          HR    here, hear      SM     some  
AY     any          HS    his             SMG    something  
AYG    anything     HV    have            SM     somehere  
AYM    any more     HW    how             SN     soon  
                                          SNC    since  
B      be           ICW    in connection  SPL    special  
BC     because             with           STN    station  
BD     board        IM     immediately    SVL    several  
BF     before       INVG   investigate  
BH     both         IX     it is          T      the  
BK     break                              TGH    telegraph  
BN     been         KW     know           TGR    together  
BTN    between                            TI     time  
BTR    better       LV     leave          TK     take  
                                          TM     them  
C      see          M      more           TNK    think  
CCN    conclusion   MK     make           TRU    through  
CD     could        MSG    missing        TS     this  
CK     check        MSJ    message        TT     that  
CKT    circuit      MSR    measure        TTT    that the  
CL     call                               TW     tomorro  
CLO    close                              TY     they  
CLR    clear        N      not  
CMB    combine      NA     name           U      you  
CNG    change       NF     notify         UN     until  
CT     connect      NI     night          UR     your  
CU     current      NTG    nothing  
CY     copy         NUM    number         VY     very  
                    NR     near  
D      in the       NV     never          W      with  
DD     did          NW     now            WD     would  
DT     do not       NX     next           WG     wrong  
DUX    duplex                             WH     which  
                    OD     order          WI     will  
EMGY  emergency     OFS    office         WIN    within  
EQ    equip         OP     operate        WIT    witness  
EQPT  equipment     OTR    other          WK     week  
                    OV     over           WN     when  
   
F     of the                              WO     who  
FD    find          PGH    paragraph      WR     were  
FJ    found         PLS    please         WS     was  
FM    from                                WT     what  
FR    for           Q      on the         WY     why  
FT    for the       QK     quick  
FYI   for your                            YA     yesterday  
      information  
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G     from the  
GD    good  
   
Udover disse fandtes der et stort antal meget korte specielle forkortelser, for fraser der var 
almindelige i nyhedsudsendelser, så som for ‘President of the United States’ osv. Sædvanligvis 
bestod disse af 3 til 5 bogstaver, meget kort. 

 
Nogle få nyttige Z-koder 
 
Z-koderne blev udviklet og for en tid brugt af nogle kommercielle operatører. Nogle få af dem kan 
være brugbare for amatører, nemlig: 

ZCG  local receiving conditions good  
ZCP  local receiving conditions poor  
ZLS  we are suffering from a lightning storm  
ZSH  static is heavy here  

ZOK  we are receiving OK  
ZSR  your sigs strong readable  
ZGS  your signals are getting stronger  
ZWR  your sigs weak but readable  
ZFS  your signals are fading slightly  
ZVS  signals varying in intensity  
ZFB  your signals are fading badly  
ZGW  your signals are getting weaker  
ZSU  your sigs are unreadable  
ZAN  we can receive absolutely nothing  
ZUB  we are unable to break you  

ZVF  your signals are varying in frequency  
ZDH  your dits are too heavy(long), please adjust  
ZDL  your dits are too light(short), please adjust  
   
ZMO  stand by a moment  
ZMQ  stand by for...  
ZLB  give long breaks  
ZWO  send words once  
ZWT  send words twice  
ZSF  send faster  
ZSS  send slower  
ZTH  send by hand  
ZCS  cease sending  
ZAP  acknowledge please  

ZHC  how are your receiving conditions?  
ZRO  are you receiving OK?  
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Du vil bemærke at disse Z-koder er meget lettere at huske end Q-koderne. De to bogstaver der 
følger efter ’Z’ indeholder et vink. (QST november 1943 side 63). 

 

I 1910 var der nogle trådløse forkortelser: 

GA=  go ahead,  4= please start me, where...,  13= understand,  
25= am busy now,  30= no more,  77= message for you,  99= keep out!  
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Kapitel 28. Bogstavshyppigheder – International Morse 
 
Bogstavshyppigheden (venstre kolonne) er taget fra én af de almindelige bøger om cryptoanalyse, 
baseret på antal forekomster pr. tusinde i normal engelsk tekst materiale. Hvert tegn er analyseret 
(’struktureret’) i enheder, 1 for minimum signalvarighed (én prik), 111 (tre enheders varighed) for 
en streg, og hvert mellemrum mellem prikker og streger indenfor ét bogstav betegnes med 0 (nul). 
De krævede tre enheder til mellemrum mellem hvert bogstav er adderet (000), se nedenfor. 
 

Hypp.   Bogstav          Struktur    Enheder          Total  
130        E                 1000        4             520  
 92        T               111000        6             552  
 79        N             11101000        8             632  
 76        R           1011101000       10             760  
 75        O       11101110111000       14            1050  
 74        A             10111000        8             592  
 74        I               101000        6             444  
 61        S             10101000        8             488  
 42        D           1110101000       10             420  
 36        L         101110101000       12             432  
 34        H           1010101000       10             340  
 31        C       11101011101000       14             434  
 28        F         101011101000       12             336  
 27        P       10111011101000       14             378  
 26        U           1010111000       10             260  
 25        M           1110111000       10             250  
 19        Y     1110101110111000       16             304  
 16        G         111011101000       12             192  
 16        W         101110111000       12             192  
 15        V         101010111000       12             180  
 10        B         111010101000       12             120  
  5        X       11101010111000       14              70  
  3        Q     1110111010111000       16              48  
  3        K         111010111000       12              36  
  2        J     1011101110111000       16              32  
  1        Z       11101110101000       14              14  

1000   Gns.Struktur længde 11,23.  Gns.enh. 9,076     9076  

 
Hvis vi fra ovenstående tager fem gange gennemsnits bogstavlængde, og adderer mellemrummet 
krævet til ordmellemrum (syv enheder eller 0000000, dvs. 000 efter bogstavet + 0000 til 
ordmellemrummet) når vi til det normale engelske ordlængde, som 5 x 9,076 + 4 = 49,38. 
Det er kun en smule mindre end 1% kortere end 50 enheder pr. standard ord (’PARIS’).  
(I modsætning til dette har en fembogstavs gruppe, bestående af tilfældige bogstaver, et gennemsnit 
på 60,15 enheder. Det er 20,3% længere end den normale engelske ordlængde).  
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En tilsvarende analyse af tal vil vise at gennemsnitslængden på et tal er 17 enheder (minimum 12 og 
maksimum 22), og en gruppe på fem tal tager omkring 1,78 gange så lang tid at transmittere som et 
fembogstavs ord. 
 
En sammenligning af disse udregninger vil vise nogle af grundene til hvorfor modtagehastigheder 
varierer, afhængig af den slags materiale der bliver sendt. 
 
For interesserede lister vi her bogstaverne, fra det korteste til det længste, med antallet af enheder 
(eksklusiv bogstavsmellemrummets tre enheder) – bemærk at alle længder er ulige antal: 
1 – E;     3 – I, T;     5 – A, N, S;     7 – D, H, M, R, U:     9 – B, F, G, K, L, V, W;      
11 – C, O, P, X, Z:     13 – J, Q, Y. 
 
 
Udenlandsk afpasning af International Morse kode 
 
Hvis den samme slags udregning foretages for flere udenlandske (ikke-engelske) sprog, opnås 
følgende resultater for gennemsnits bogstavlængde (Hyppighedsdata fra ’Secret and Urgent, 
Fletcher Pratt 1942 Tables II to IV, p.253 ff.): 
 
Tysk 8,640. Fransk 8,694. Spansk 8,286.  
Disse er gennemsnitligt fra 5 til 9% kortere pr. bogstav end i engelsk. 
 
Der synes kun lidt tvivl om, at hvis koden på én eller anden måde blev redesignet og justeret, for at 
optimere den for engelsk, ville en reduktion på omkring 5% kunne opnås. 
 
 
For den Originale American Morse kode: 
Ivan Coggeshall lavede en sammenlignende analyse af American Morse, brugte den samme 
normale streglængde, og ordmellemrum én enhed kortere, og nåede frem til en gennemsnits 
hyppigheds bogstavlængde på 7,978 (sammenlignet med 9,076), og gennemsnits tallængde på 14. 
Som nævnt i Kapitel 16, er American Morse timing åben for betragtelige variationer. 
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Kapitel 29. Koch undersøgelserne 
 
De klare og omfattende undersøgelser foretaget af Ludwig Koch, psykolog ved den tekniske 
højskole i Braunschweig, Tyskland, som blev rapporteret i januar-februar 1936, synes faktisk at 
være ukendte udenfor Tyskland. Hans mål var at finde den mest effektive måde at lære Morse 
koden for vordende radiotelegraf operatører, for at opfylde de internationale krav for kommercielle 
operatører. Disse krav var følgende: 

• Send 100 ord på fem minutter 
• Kopier et 100-ords telegram på fem minutter, og 
• Kopier 125 ord bestående af almindelig tekst på fem minutter, hvor ét ord betragtes som fem 

bogstaver. 
 
Koch’s undersøgelser involverede følgende: Afgøre hvad kompetente operatører laver, eksaminere 
de daværende indlæringsmetoder, derefter udtænke bedre metoder, og afprøve dem i aktuelle 
klasser. Hans konklusioner og anbefalinger synes at være de tidligste virkelige undersøgelser om 
hvordan man bedst lærer Morse koden. De stemmer helt overens med de bedste metoder i dag, og 
kan give nogle yderligere idéer af værdi for os. De opsummeres her. 
 
Tests der afgør hvad kompetente operatører laver 
Han kørte tre testserier for at afgøre hvordan koden opfattes, og brugte til dette formål fire 
kompetente aktive radiotelegrafister. Tre af disse operatører havde lært koden bare ved lyden, 
medens den fjerde var selvlært udfra printede kodekort. 
 
Afsendelsestests 
I den første test skulle hver operatør med en regulær håndnøgle sende en serie på ti bogstaver: b c v 
q f l h y z x, med forskellige hastigheder, medens de aflyttede med et par hovedtelefoner for at 
tilfredsstille dem selv med hensyn til kvaliteten. Samtidigt blev afsendelserne optaget på et system 
med nøjagtige grafiske optagelser, så varigheden af de aktuelle signaler og mellemrum kunne 
eksamineres i detaljer. De blev instrueret om at sende ved brug af den standard internationale Morse 
timing, medens hver af seks forskellige hastigheder gik fra omkring 20 til 80 tegn pr. minut. 
Standard international Morse timing, som beskrevet i Kapitel 12, blev så brugt til at sammenligne 
deres afsendelser ved alle hastigheder. 
 
Under omkring 10 wpm var den eneste operatør der rettede sig tæt efter standard timing ham, der 
visuelt havde lært koden. De tre andre afveg betragteligt fra ’standard’ timing. Ved 5 wpm var disse 
afvigelser mærkbare: 

• Prikkerne var for korte, 
• Stregerne havde tendens til at være længere end 3 gange priklængden, og 
• Mellemrummene mellem bogstaverne var for lange. 

 
Imidlertid var mellemrummene mellem prik- og streg-komponenterne i et bogstav næsten perfekte, 
svarende til deres priklængder. 
 
Efterhånden som hastigheden øgedes ændredes denne situation langsomt, og noget uregelmæssigt, 
indtil omkring 10 wpm udformede alle fire operatører temmelig nøjagtige lydmønstre (nær på den 
Internationale standard), dog var bogstaverne lidt hurtigere og mellemrummene mellem 
bogstaverne var lidt længere end standarden. Ved omkring 12 wpm var al afsendelse blevet helt 
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konsekvent med standarden. (Kun de velkendte individuelle særegenheder ved håndafsendelse var 
iøjnefaldende. Ved 10 wpm og højere var disse afvigelser altid meget små). 
 
De tre operatører der havde lært ved lyden viste tydeligvis ingen særlig følelse ved lydmønstrene 
ved disse lave hastigheder: ingen følelse med enheder, men nærmere bare en serie særskilte 
elementer hængt sammen. Kun ved omkring 10 wpm føltes kodetegnene nu at være enheder af lyd i 
sig selv, mønstre som var skarpskårne i operatørernes hjerner, ikke længere spredte elementer, eller 
adskilte dele. 
 
Modtagelsestests 
Test nummer et: Hver operatør skulle kopiere 30 tyske Morse tegn, sendt fra maskinen med perfekt 
’standard’ timing, på hver af fire forskellige hastigheder via samme hastighedsgrænser som før. 
 
Ved omkring 5 wpm kunne disse erfarne operatører næppe genkende et enkelt tegn korrekt! Ved 7 
wpm blev kun 40 til 60% af bogstaverne korrekt identificeret. Ved 10 wpm var alle operatører 
omkring 95% korrekte. Ved 12 wpm identificerede de alle hvert eneste bogstav. 
 
Test nummer to: Her var længden af mellemrummene mellem bogstaverne fordoblet. Denne gang 
genkendte operatørerne næsten alle bogstaver korrekt, gennem alle hastighederne. Det er 
interessant. 
 
Fra disse tests blev det konkluderet at erfarne operatører genkendte kodetegnene ved deres totale 
akustiske form, og at dette mønster eller form kun står klart når de bliver sendt med en minimum 
hastighed på omkring 50 bogstaver pr. minut. Ved lavere hastigheder er det simpelthen hårdt at 
adskille signalerne. Koch konkluderede at disse operatører kun kunne genkende de for langsomt 
sendte bogstaver hvis bogstavsmellemrummene blev fordoblet, fordi disse øgede pauser gav dem 
tid til at integrere lydene og mentalt køre det op til hvor de kunne genkende det. (En begynder ville 
ikke have evnen til at kunne gøre det). 
 
Operatøren, der havde lært koden fra et printet kort, syntes bedre at kunne forholde sig til 
bogstaverne med meget lave hastigheder, fordi hans visuelle mentale billede var så stærkt. 
Imidlertid var prisen for det, at det begrænsede hans maksimum kopieringshastighed: han kunne 
knapt klare minimums kravene – en marginal operatør (se nedenfor). 
 
Analyser og kritik af tidligere indlæringsmetoder 
Den ’analytiske metode’ introducerer eleven til koden ved brug af en slags systematisk 
arrangement, eller kort, hvor kodetegnene i visuel form er arrangeret som typer af relaterede 
elementer osv. Eleven kræves at huske dette som et mentalt billede inden han går videre. Derefter 
bliver bogstaverne sendt til ham med standard timing, først meget langsomt. Dette betyder at de 
bliver sendt med langtrukne prikker, streger og mellemrum. Hastigheden bliver så i små trin 
gradvist øget. 
 
Fejlene ved dette system er: 

• At begynde indlæringen med visuelle symboler skaber en ubrugelig omvej 
• Langsom afsendelse ødelægger enhederne, eller sammenhængen af lydmønstre 
• De usammenhængende signaler giver os ikke følelsen af harmonien 
• Det hjælper næppe eleven at tælle prikker og streger 
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• De lange mellemrum mellem bogstaverne distraherer hans opmærksomhed fra lytning ved 
at: 

o Opmuntre ham til at tænke og prøve at putte de spredte dele sammen for at forstå 
dem som en enhedsform, eller 

o Gætte hvad det næste er der kommer 
• Hver hastighedsøgning lyder forskelligt, og han må faktisk starte forfra igen. 

 
Kort sagt kommer eleven på et sidespor og bliver hårdt straffet hele vejen igennem: unødvendig 
oversættelse af lydstumperne, for at prøve at hænge dem meningsfuldt sammen, derefter konvertere 
dem til visuel form, og derefter til selve bogstavet. 
 
’Lydmønster metoden’ introducerer først Morse tegnet til eleven med en karakterhastighed hurtig 
nok til at blive opfattet som en akustisk enhed eller form, men med store mellemrum mellem 
tegnene. Imidlertid har eleven sædvanligvis allerede mestret den visuelle kode, eller bliver 
opmuntret til at gøre det efterhånden som han lærer. 
 
Uheldigvis er visuelle mentale billeder sædvanligvis meget stærkere og lettere at genkalde, end 
hørte lydmønstre. Eleven har derfor tendens til at konvertere signalmønstrene han hører til den 
tilsvarende visuelle beskrivelse, opbryde det i komponentens dele, og til slut til bogstavet. Denne 
indviklede handling har i det mindste tendens til at ødelægge helheden af det akustiske indtryk. 
 
Denne serie af handlinger opmuntrer, ved de lange pauser mellem bogstaverne, til at give 
tilstrækkelig tænketid, spekulationer og den besværlige oversættelsesproceces. Med øgede 
hastigheder bliver pauserne for korte til at nå gennem alt dette, og så kører eleven fast under eller 
omkring 10 wpm, ligesom ved den analytiske metode. 
 
Denne metode har tendens til at ramme omkring de samme fejl som den analytiske metode. Begge 
leder generelt direkte til den besværlige platform omkring 10 wpm, hvor den tydelige ændring i 
opfattelsen af stumperne til en sammenhængende enhed for hvert signal sker. 
 
Ved analyse af disse metoder kan to klasser fejl findes: 

• Fejl der hindrer opbygning af følelsen af akustiske enheder 
o Omvej gennem optiske symboler. 
o Opløsning af den akustiske form for bogstaverne. 

• Fejl der forhindrer at gå direkte fra akustisk opfattelse til bogstavet: 
o Tænkning på signalet under lange pauser 
o Gætning på hvad der nu kommer 
o Konvertering eller oversættelse fra lyd til visuelt, og fra visuelt til bogstavet 
o Konvertering eller integrering i et helt rytmemønster. 

 
Hjælpemidlet er selvfølgelig at udelukke alle visuelle referencer, og knytte lyden direkte til 
bogstavet, og at sende hurtigt nok helt fra begyndelsen, så at sammenhængende lydmønstre 
øjeblikkeligt opfattes, og lade unormale mellemrum mellem bogstaver ude af betragtning. 
 
TESTS FOR ETABLERING AF BEDRE INDLÆRINGSMETODER 
 
Karakterhastighed ved begyndende indlæring ? 
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Det tydelige mål var at efterkomme de Internationale krav. Spørgsmålet er hvordan man bedst 
klarer det. Ville det være bedre at begynde med 100 karakterer pr. minut, eller en mindre hastighed? 
Dette eksperiment blev prøvet. For gennemsnits eleven fandt man ud af at kravet om hans 
koncentration var betydelig større ved 100 bogstaver pr. minut, end ved 12 bogstaver pr. minut, 
specielt når flere og flere nye bogstaver blev introduceret. (Elever over gennemsnittet klarede det 
godt, imidlertid ved de højeste hastigheder). Men hvis man starter med en lav hastighed skal 
hastigheden naturligvis øges for at møde kravene. 
 
Forskellige tests viste at omkring 12 wpm var den optimale hastighed for de fleste folk der startede 
med at lære. Det er langt nok over 10 wpm platformen, så man ikke hænger fast der. Yderligere 
tests viste at når først eleven mestrede kodetegnene ved 12 wpm, så var det relativt let for ham at nå 
op på 70 bogstaver pr. minut, og ved at fortsætte øvelserne under de samme principper, opnåede 
han en rimelig hurtig fremgang, trin for trin, til de krævede hastigheder. Således syntes 12 wpm 
som begynderhastighed at være berettiget. 
 
Kan rytme-mønstrene øges ? 
Koch observerede, at under de tidlige trin for indlæringen skulle begynderen koncentrere sig 
intenst, for at opfange bogstavernes rytmemønstrene. Var der noget der kunne gøres for at gøre 
dette lettere for ham? 
 
Han lagde mærke til at nogle lærere udtalte, eller nærmest sang, kodetegnenes lydmønstre, ved brug 
af stavelserne ’dit’ og ’dah’, hvis vokal kvaliteter og længder fik lydmønstrene til at lyde nærmest 
som små melodier. Dette hjalp med at fremhæve forskellene mellem lydmønstrene, og fremmede 
samtidigt en øjeblikkelig følelse af betydningsfulde enheder i de akustiske mønstre. 
 
Kunne brugen af to forskellige toner, én for ’dits’ og den anden for ’dahs’ (prikker og streger) gøre 
det lettere for den nye elev at genkende helheden af det rytmiske mønster (’melodien’) for et 
kodetegn, og gøre det lettere at lære? Kunne det afhjælpe stressen ved hans intense koncentration 
under de tidlige indlæringstrin, når han blev introduceret til rytmerne og prøvede at blive vant til 
dem? Det så ud til at være værd at prøve. 
 
Han ledede to klasser samtidigt for at vurdere fordelen ved den to-tonede måde. Efter den første 
lektion under hvert trin syntes den to-tonede gruppe gennemsnitligt at ligge to lektionsperioder 
foran den monotone gruppe. (For den to-tonede klasse blev tonen gradvist smeltet sammen til én 
tone omkring midten af kurset). Resultater: den totonede klasse nåede på 24 lektioner hvad der tog 
den monotone klasse 28 lektioner at opnå. Den totale indlæringstid var 12 timer for den to-tonede 
klasse, mod 14 timer for den monotone klasse. (For begge grupperne var der sædvanligvis nu og da 
korte platforme hvor man kunne køre fast, men platformene varede generelt ikke længere end én 
lektionsperiode). Konklusionen: det er umagen værd at forbedre hjælpen til begynderen. 
 
Hvilke bogstaver skulle læres først ? 

1) Skelnen mellem ligelydende mønstre. 
Hvilke bogstaver skulle først præsenteres for eleven? Skønt tests havde vist at eleverne under 
deres første lektion klart kan lære at skelne mellem ligelydende mønstre, såsom serier E-I-S-H, 
havde den krævede koncentrationsgrad en negativ effekt på dem. Erfaringen har vist at mange 
lydmønstre, efterhånden som hastigheden øges, kan forveksles med lignende lydmønstre, 
specielt med hensyn til antal prikker, der bliver temmelig korte ved højere hastigheder: fx S og 
H eller U og V. Streg-tegnene løber ikke den samme risiko: fx W og J. Yderligere oplever nogle 
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begyndere forvirring mellem spejlbillede tegn, såsom B og V, D og U. Derfor synes det bedst at 
begynde med lydmønstre der er tydeligt og umiskendeligt forskellige. På den måde kan eleven 
bedre lære at skelne mellem små forskelle. 
 
2) Bogstaver der har tendens til at blive vanskelige. 
Koch siger at for tyske elever er disse generelle: X Y P Q. (Z er meget hyppig i tysk). Hvis disse 
introduceres under den første tredjedel af programmet, er der større mulighed for at give dem 
tilstrækkelig øvelse, og dette resulterer generelt i forkortelse af det totale program. 

 
Hvornår introducerer man et nyt tegn 
Hans tests viste at det er sikrere at introducere et nyt tegn, først efter at eleven grundigt kender alle 
tegnene han allerede har lært. Han satte sin arbejdsstandard til et minimum på 90%: dvs., ikke at 
introducere et nyt tegn inden eleverne fik mindst 90% korrekt kopieret på ethvert trin. Dette gav et 
godt mål for sammenligning, og samtidigt at lade eleven vurdere hans egen fremgang. Det er 
virkelig interessant at testklasserne viste at eleverne lærte nye tegn næsten proportionelt til antal 
lektionsperioder (totale timer). Eksperimenterne viste også at tre til fire nye tegn var omkring det 
bedste under hvilken som helst lektionsperiode. 
 
Burde øvelser være med grupper af bogstaver? 
Spørgsmålet han stillede var dette: bør eleven øve én gruppe bogstaver indtil han kender dem godt, 
og derefter arbejde med en anden gruppe separat på samme måde, og derefter kombinere 
grupperne? 
 
Han begyndte hans indlærings tests, kun med bogstaver sammensat af streger: T M O CH (CH er på 
tysk et enkelt tegn). Efter nok øvelser (et par klasse lektioner) for at ’mestre’ denne gruppe tegn, 
begyndte han at lære prik-grupper, E I S H, på samme måde. Dernæst kombinerede han disse to 
grupper, og fandt ud af at på en eller anden måde, under de kraftige studier i den anden gruppe, 
havde eleverne glemt den første gruppe næsten komplet, og deres fortrolighed var hårdt rystet. Han 
måtte begynde forfra med at lære dem disse otte tegn sammen, indtil de blev mestret samtidigt. 
 
Derefter, da disse otte bogstaver var blevet øvet til et punkt, hvor de blev korrekt og konsistent 
identificeret, blev to nye grupper tillagt separat, på samme måde som de første to grupper. Først 
gruppen D B G, og derefter gruppen U V W. Dernæst, da disse to grupper blev blandet sammen, 
viste det sig at D B G gruppen var blevet glemt. Men værre endnu, efter at disse to grupper var 
blevet genlært samlet (D B G U V W) til et punkt for korrekt identifikation, og derefter kombineret 
med de første 8 bogstaver, var kombinationen af de første to grupper på 8 bogstaver desværre 
faktisk glemt! 
 
Det viste sig at elevens intense koncentration på en ny gruppe bogstaver, i sig selv forårsagede at 
denne gruppe tilsidesatte og erstattede hvad der tidligere var blevet ’lært’. Han konkluderede 
fornuftigt at indlæring af grupper er forkert. Derfor er den mest effektive måde at introducere ét nyt 
bogstav ad gangen, og derefter øjeblikkeligt integrere det i gruppen af bogstavere der allerede er 
lært, indtil hele alfabetet endelig er komplet. På den måde er alle tidligere lærte tegn under konstant 
gentagelse, og hyppigt uden problemer. 
 
Vanskelige tegn 
Erfaringen har vist, at ikke så få elever har problemer med at identificere ét eller flere bogstaver, 
eller tendens til at miste eller forvirres af dem. De rammer en lille platform i hans registrering af 
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fremgang. Hvilke bogstaver det drejer sig om varierer meget fra elev til elev. Fem-kolonnes 
kopiering som beskrevet nedenfor tjener til at hjælpe med finde ud af hvilke der er vanskelige, og 
kræver mere øvelse. 
 
Hvor lange bør lektioner være, og hvordan fordeles de over tid? 
Han citerede B. Jost’s undersøgelser, der fandt at folk lærte hurtigere og huskede det længere 
gennem en given indlæringstid, når lektionsperioderne er kortere og mere adskilte i tid. Fx for en 
total på 24 lektionsperioder  (der altid indbefatter gennemgange): at planlægge fire lektionsperioder 
om dagen i seks dage er fire gange mere effektivt end at planlægge otte lektionsperioder om dagen i 
tre dage, og at planlægge to lektionsperioder om dagen i 12 dage er otte gange mere effektivt. Dvs. 
spred lektionerne ud over tid. 
 
Hvad er den ideelle længde på en lektionsperiode? Koch fandt ved forsøg ud af, at have en lang 
morgen lektion, og efter en tilsvarende lang hvileperiode, at fortsætte om eftermiddagen, krævede 
for megen intens koncentration. Eleverne blev for hurtigt trætte og repetitionsøvelser var ikke så 
effektive som de burde være. Efter undersøgelser besluttede han at halvtimes lektionsperioder var 
omkring det optimale. (Selv en 45 minutter lang periode begyndte at vise formindsket 
tilbagevending). Han anbefalede til slut to halvtimes perioder, én om morgenen og én om  
eftermiddagen som det optimale. 
 
Flere kurser blev afholdt, med afveksling i disse principper. Han havde imidlertid, på tidspunktet 
for denne rapport, ikke haft klasser hvor han kunne kombinere alle de optimale test forhold. 
Eleverne han fik var folk der var interesserede, men dog ikke primært efter professionelle formål. 
Yderligere var de ansat til fuldtids arbejde om dagen, og var ofte trætte hen mod klasse tidspunktet, 
som han havde planlagt til om aftenen. Han kunne også kun planlægge én, to eller tre halvtimes 
lektionsperioder pr. uge. Næppe ideelt. 
 
Til trods for det gik forløbet godt, og man kom ikke ud for vanskeligheder. Mellem  tre og fem 
bogstaver blev præsenteret og lært under den første halvtimes periode. Han sigtede efter mange 
gentagelser under hver lektion, aldrig mindre end ti gentagelser af hvert tegn under en given 
lektionsperiode, selv efter at hele alfabetet var blevet introduceret. Hver efterfølgende periode 
begyndte med en livlig gentagelse af det der var blevet lært indtil da. 
 
Ny filosofi for indlæring 

• Det er en misforståelses at lade eleven se kodetegnene i nogen som helst visuelt form, da det 
visuelle indtryk er så stærkt, at det næsten uundgåeligt vil lede til analyse af prikker og 
streger, og således nedbryde dens enheder. 

• Hvert Morse tegn skal huskes som dens karakteristiske natur, dens akustiske helhed, hele 
tiden. Dette lettes ved: 

o Afsendelse med en hastighed på mindst 12 wpm (60 bogstaver i minuttet) helt fra 
begyndelsen. Dette vil fremme følelsen af akustisk enhed og komplet forhindre 
modløsheden ved 10 wpm platformen. 

o Start med at fremhæve den melodiske natur for kodemønstrene, som en lille melodi, 
ved at bruge én tone til prikker og en lidt forskellig tone for stregerne. Disse toner 
skal så efterhånden bringes nærmere på hinanden, således at omkring midtpunktet i 
programmet er de identiske, og fortsætter derfra som en enkelt tone. 
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• Helt fra begyndelsen skal øvelser ske i fembogstavs grupper, med normal afstand mellem 
bogstaver og tal-tekster, men med betydelig længere pauser mellem grupperne. Dette har et 
dobbelt formål: 

o Ikke at give tid til bevidst tænkning eller oversættelser mellem bogstaverne, og skal 
således kræve direkte overgang fra lydmønstret til selve bogstavet, og 

o Således at eleven øjeblikkeligt bliver vant til at høre bogstaver i grupper som i 
normal kommunikation, og ikke som isolerede bogstaver. 

 
Konstruer et effektivt indlæringsprogram 
1) Den første øvelse er at lære eleven at høre, og blive vant til at høre de forskellige rytmer af lyd 

og tavshed: 
 

a) Bogstavsrytmen: Bogstav – mellemrum – bogstav – mellemrum … 
b) Grupperytme: Bogstavsgruppe – mellemrum – bogstavsgruppe – mellemrum … 

Lad eleven helt fra begyndelsen blive vant til rytmerne, giv ham kopieringssider med 
flere sæt femkolonners grupper i små firkanter på grafisk papir, som vist nedenfor. De 
vil også kunne bruges til alle efterfølgende regulære kopieringsøvelser. 
____ ___ ___ ___ ___         ___ ___  ___ ___ ___          ___ ___  ___ ___  ___ 
!___!___!___!___!___!      !___!___!___!___!___!       !___!___!___!___!___! 
!___!___!___!___!___!      !___!___!___!___!___!       !___!___!___!___!___! 
!___!___!___!___!___!      !___!___!___!___!___!       !___!___!___!___!___! 
!___!___!___!___!___!      !___!___!___!___!___!       !___!___!___!___!___! 

 
Tilfældige fembogstavs grupper skal så sendes. I begyndelsen vil de alle bestå af 
ukendte bogstaver. Når han hører hvert akustisk mønster for et bogstav i en 
fembogstavsgruppe skal han sætte en prik i firkanten der svarer til positionen på dette 
lydmønster indenfor denne gruppe. 

 
På den måde kører han tværs igennem fem-rums linien, bliver vant til at høre mønsteret for hvert 
bogstavsrytme, og så sætte en prik i den tilsvarende firkant. (På dette trin genkender han kun 
lydmønstre som enheder, ikke andet). Han kører videre i linien nedenunder efterhånden som hver 
ny gruppe høres. På den måde begyndere øvelsen med at fokusere på: 

a) sammenhængen i de akustiske forme og 
b) på de tilknyttede rytmer, bogstav for bogstav, og markering i firkanterne, og 
c) genkendelse af pauserne efter hver gruppe. 

 
En relativ kort begyndelsesperiode (omkring 10 minutter) vil starte med at vænne ham til disse 
detaljerede lydmønstre som enheder. 
 
2) Den anden øvelse er at bringe ham på vej  

a) til at genkende forskellen i rytmemønsteret mellem to helt forskelligt lydende bogstaver  
b) blive familiær med lydmønstrene for hvert bogstav, og blive vant til dem (Al afsendelse 

skal ske via maskine, så det er nøjagtigt). 
 

A) Dette begynder med at introducere de første to bogstaver bare som lydmønstre 
– uden at identificere hvilke bogstaver de dækker. De skal sendes separat og 
tilfældigt indtil eleven afgør genkendelsen og skelner mellem deres 
individuelle mønstre (mønster et eller mønster to, eller hvad end man kalder 
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dem). På dette tidspunkt er de endnu ikke identificeret med deres printede 
bogstaver: de er simpelthen genkendte som forskellige lydmønstre. 

B) Først efter at han er blevet vant til at skelne de første to bogstavers mønstre fra 
hver andre, og til rytmegrupperne som de er, og skrive en prik i den lille 
firkant, skal han have fortalt navnene på disse første to bogstaver. Han burde 
fra da af ikke have vanskeligheder med at skrive deres bogstaver ned i de små 
firkanter når han hører dem. 

 
Dette er for at træne ham under disse tidlige trin og senere i, at han kan genkende og reagere på 
tilstedeværelsen af hvert eneste akustiske mønster, enten ved at identificere det eller ved at sætte en 
prik i firkanten, og efter større grupperinger af bogstaver at identificere dem ved den længere 
mellemrum. 
Det er indlysende, specielt i indlæringstrinnene, at der vil være akustiske mønstre der falder fra, 
hvilke han ikke er i stand til at genkende øjeblikkeligt og automatisk. Han skal vænnes til disse 
signaler uden at tænke over det (bortset fra at sætte en prik i firkanten), således at han uden 
forvirring er opmærksom på det næste lydmønster. 
 
Ellers, under de alt-for-korte pauser efter hvert signal, som han ikke øjeblikkeligt identificerer, og 
før det næste høres, prøver han at tænke på hvilket signal det var. Men medens han tænker på det 
kommer det næste signal, og det har tendens til at forstyrre ham og få ham til at tabe 
rytmestrømmen. Denne afbrydelse skal stoppes helt fra starten. Hans lærer skal insistere på at hvis 
eleven ikke øjeblikkeligt og automatisk genkender lydmønsteret, skal han blot sætte en prik i den 
tilsvarende firkant, og derefter øjeblikkeligt gå videre, og fortsætte med rytmen. Denne handling 
skal blive en vane, og denne teknik skal være udtænkt helt fra starten. 
 
Når han nu identificerer de akustiske mønstre vil han skrive de tilsvarende bogstaver i de små 
firkanter. Hvis læreren vælger at blande signaler ind i fembogstavs grupperne, som eleven endnu 
ikke har lært, bør der sættes prikker i de firkanter der svarer til dem. 
Efter én eller to korte øvelsesperioder på denne måde (omkring 10 minutter), skulle forholdet 
mellem de akustiske indtryk og bogstaverne de repræsenterer blive så tæt knyttet til hinanden, at der 
er en øjeblikkelig overgang fra det akustiske lydmønster til bogstavet (eller en prik). Først når dette 
punkt er nået skal det tredje bogstav lægges til de to første. 
 
3) Der skal kun introduceres ét nyt bogstav ad gangen, til de der allerede kendes i forvejen. 

Kriteriet for at addere et nyt bogstav er: når mindst 90% af bogstaverne allerede er godt kendt 
og korrekt identificerede. Hvert nyt bogstav adderes til gruppen af allerede kendte lydmønstre, 
på samme måde som de første to blev: først ved simpel genkendelse af mønsteret uden at vide 
hvilket bogstav det er, i modsætning til de tidligere kendte, og først når han klart genkender det 
individuelle lydmønster skal han have at vide hvilket bogstav det er. 

 
Som et eksempel på introduktion af bogstaverne og de brugte fembogstavs grupper, hvis 
rækkefølgen af de lærte bogstaver var H – F – A – G – osv.: var starten på to-bogstavs 
lektionen: 

1) hfhhf  fhfhfh  … 
2) næste bogstav: aahfh  fahfh  … 
3) næste: gghaf  ghfah  … 
4) næste: ccgaf  gcafh  …, osv. (I dette eksempel begyndte han ikke med de 

mere hyppige ’vanskelige’ bogstaver). 
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Kapitel 30. Candler Systemet 
 
Ingen afhandling om kode indlæring ville være komplet uden en opsummering og diskussion 
om dette berømte og tidligere længe reklamerede kursus. 
 
Baggrund 
I 1904 havde Waltere H. Candler lært American Morse koden, og arbejdede to år som telegrafist. 
Han havde praktiseret omhyggeligt, og følge sig kvalificeret til at ansøge om et job som kommerciel 
transmissions operatør i Western Union kontoret i Atlanta, GA. Men der klarede han ikke engang 
én dag, og måtte tage et nat job som telegrafoperatør i en lille bys jernbanestation. Han var dybt 
såret og forlegen. Hvad var årsagen? Hvilke mystiske ingredienser manglede han? 
 
Som sædvanen var hos de bedste telegrafskoler, havde han visuelt lært Morse koden fra en printet 
tabel med prikker og streger, og øvede og øvede. (Denne ’standard’ procedure blev bekræftet af en 
tidligere lærer ved det velkendte Dodge’s Institute – det har ingen forbindelse til den senere C. K. 
Dodge ’Radio Shortkut’). En nat på jobbet, helt ved et tilfælde, opdagede han at når han engang 
imellem døsede ved operatørbordet, kunne han læse den hurtigste kode der kom over linien til hans 
sounder. Dog, når han var vågen og opmærksom kunne han kun opfatte et ord her og der. 
 
Da var det at han begyndte at realisere at telegrafi primært er en mental proces, og at den såkaldte 
’underbevidste hjerne’ må tage en væsentlig del af det. (På det tidspunkt var der en del populære 
skrifter omkring den ’underbevidste hjerne’, som uden tvivl hjalp ham til at bringe det hele 
sammen). Han begyndte at eksperimentere indtil han havde løst hans eget problem, og selv 
mestrede koden, og med tiden blev han kvalificeret til også at lære andre hvordan man gør det. I 
1911 havde han etableret hans egen ’skole’ i Chicago til indlæring af ’The Candler System’, og 
flyttede senere til Asheville, NC. 
 
Skønt han døde den 23. April 1940, fortsatte hans hustru, (der allerede selv var en erfaring 
telegrafist da de blev gift i 1924, og havde arbejdet sammen med ham siden), med at afvikle 
kurserne gennem mange år. (Kurset blev sidst annonceret i QST i 1959). 
 
Kurset 
Oprindeligt blev hans ’High Speed’ kursus designet til operatører der allerede ’kendte’ American 
Morse, men blev lagt på lidt for lav hastighed. Senere tog han International koden med i den, og 
dækkede begge koder. Endnu senere kom der et nyt kursus, kaldet ’Den videnskabelige kode 
kursus’, designet til succesfuldt at blive brugt af begyndere der arbejde alene, og den blev skabt ud 
fra den regulære ’High Speed’ kursus, ved at ændre den, så begynderne fik hjælp fra starten. 
(Således kom det til at indeholde alt det ’High Speed’ kurset indeholdt). Dette nye kursus blev 
senere omdøbt til ’Junior kode kurset’, og var det jeg bestod i oktober 1939, og lavede omfattende 
notater om. 
 
Skønt det væsentlige var stærkt og flot, er det bevist at detaljerne gennem årene varierede på mindre 
måder. Hans basis filosofi kan erklæres som: ’Dette system træner dig til at bruge din HJERNE’ til 
’videnskabeligt at udvikle din koordination, koncentration og fortrolighed’ – og din modtagelighed. 
Kurset bestod af ti lektioner plus betydelige værdifulde supplerende materiale, mest som bogstaver. 
Det bliver opsummeret nedenfor. 
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De væsentlige principper 
Da Candler med denne træning var interesseret i at danne kommercielle operatører, lagde han først 
og fremmest vægt på vigtigheden af et sundt liv: spisning, øvelser, åndedrag osv. Denne 
fremhævelse var nødvendig i disse dage, fordi den typiske city operatør arbejdede mange timer i 
usunde røgfyldte, mørke, overbefolkede og dårligt ventilerede kontorer. 
 

1) Udvikl ’LYD BEVIDSTHEDEN’ – I Lektion 7 skrev han: ”Ved indlæring af koden er det 
nødvendigt bevidst at tælle prikker og streger i forskellige signaler, både under afsendelse 
og modtagelse. Ved gentagelse overtager den underbevidste hjerne efterhånden byrden ved 
optællingen. Så længe du bevidst tæller dem virker det langsomt, men efterhånden som 
underbevidstheden overtager dem går det hurtigere og hurtigere”. ”Efterhånden som det 
går fremad” skrev han et andet sted, ”Begynd at reagere mere klart på lydmønstrene end på 
de visuelle tegn: Lær at skifte fra hvad du mentalt ser til hvad du hører. Så længe du bevidst 
husker dig selv på, at så og så mange prikker og streger ’står’ for et bestemt tegn, lærer du 
ikke koden”. Så, ”når du hører didah, sig ikke længere til dig selv at ’didah står for A’. I 
stedet, når du hører didah, hør et A. Oversæt ikke”. ”Under indlæring af koden skal du ikke 
genlære ord, men du skal ændre fremgangen fra det visuelle til det hørbare… Når først du 
mestrer dette bevidst, vil din underbevidsthed behandle denne detalje, og gør et hurtigere og 
bedre job end din bevidste hjerne på nogen måde kan”. 

 
Kritik: Vi skal huske at han og de fleste af hans elever allerede havde ’lært’ visuelt, og nu skulle det 
ERSTATTES af direkte hørbare genkendelser. Her var den virkelige grund til at de hang fast i en 
langsom hastighed. Denne traditionelle fremgangsmåde må have forblændet hans tanker, således at 
han ikke tænkte START BEGYNDEREN MED LYD ALENE, og dermed frelste begynderen fra at 
have krydset denne besværlige forhindring med dens modløshed. 
 

2) Din underhjerne vil kun gøre hvad du bevidst har trænet den til. Derfor, lær det på den 
’RIGTIGE MÅDE’ og ’DEN SAMME MÅDE’ helt fra begyndelsen. Tænk og ager 
POSITIVT: (’Jeg kan gøre det’ holdningen). Hvis du vedligeholder en positiv holdning når 
du tænker og øver konsekvent, vil underhjernen overtage opgaven hurtigere, og det vil blive 
lettere hver gang du gør det. Bevidst anstrengelse er nødvendigt indtil det bliver automatisk. 
Først lærer du ved bevidst at bruge principperne i dine regulære daglige øvelser. Hvis du 
øver som anbefalet vil din underhjerne gradvist overtage arbejdet med mindre og mindre 
bevidst anstrengelse, og du vil få en god fremgang. 

 
3) At lære at LÆSE KODEN, at MODTAGE, er det vigtigste. Det vil sige, at forstå det uden at 

skulle skrive det ned. Læsning betyder at lytte og forstå hvad der er blevet sagt, just som ved 
læsning af almindelig skrift eller når du lytter til nogen der taler. At læse koden må aldrig 
afhænge af kopiering. Så snart du har lært alle bogstaverne, så start med at lytte til god kode 
på din modtager (eller nu om dage, øvelses tapes osv.) i 5, 10, 15 minutter ad gangen, eller 
indtil du bliver træt – selv om du ikke kan få de sammenhængende signaler til at udforme 
ord. Bliv ved, og snart vil du fange små ord og derefter længere ord. Men øv ikke for længe 
ad gangen – og aldrig når du er udmattet.  

 
”Jeg opnår nu evnen til at læse ordene ubevidst. Når jeg læser koden ved jeg, så snart et ord 
er blevet sendt, hvad ordet er, skønt jeg ikke bevidst staver det for mig selv efterhånden som 
det kom”, skrev en elev. 
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4) DU KAN IKKE SKRIVE NED HVAD DU IKKE KAN LÆSE (MODTAGE). Dette er trin 
to efter at du har lært at modtage. At skrive ned hvad du modtager er en rutine sag, som vil 
gå helt ad sig selv hvis du er godt trænet. I start trinnene i indlæring af alfabetet og tallene, 
osv., må du naturligvis kopiere bogstav for bogstav, langsomt, just som du har lært at læse 
på den måde. Efter dette trin, så stop indtil: Når du når frem til at du kan lytte til koden og 
læse den med 15 til 25 wpm uden at kopiere, så må du begynde at kopiere noget under hver 
øvelsesperiode. Begynd på denne måde: kopier hver dag i 10 – 15 minutter, stræb efter at 
kopiere ét eller flere signaler bagud, brug derefter en tilsvarende periode med bare at lytte til 
god kode uden at skrive ned. 

 
5) Når du kopierer, så lær at KOPIERE BAGUD. Hvis du har kopieret bogstav for bogstav må 

du systematisk begynde at få bugt med det, og den bedste måde er at lytte til god kode og 
danne en vane for læsning af det uden at kopiere. Efterhånden som du ved daglig øvelse 
opnår en vane for kode læsning, vil du finde det lettere at falde nogle få signaler bagud, 
uden forvirring eller frygt for at miste noget af det du kopierer. Du skal bryde den dårlige 
vane med kopiering bogstav for bogstav. Bliv vant til at bære bogstaverne i din hjerne, 
forme dem sammenhængende til ord og sætninger, uden at skrive dem ned. 

 
”Da jeg fandt ud af at jeg kunne begynde at læse små ord lige så let ved lyd som ved syn, 
frydede jeg mig. Jeg lærte snart at læse ord ’i mit hoved’. Efter det var kopiering med en 
blyant let. Tidligere havde jeg skrevet ordene ned bogtstav-for-bogstav: Det var forkert!” 
skrev en elev. 

 
6) Øv klogt: på den RIGTIGE måde, dagligt, regulært, indenfor korte og godt afgrænsede 

perioder, målbevidst. Øv ikke fejlagtigt. Øvelse under træthed er ikke en effektiv brug af 
tiden. En god planlægning er 30 minutter dagligt, 15 minutter om morgenen og 15 minutter 
om eftermiddagen eller aftenen. Tiden mellem øvelsesperioderne er vigtig – brug den til at 
forberede dig på at være modtagelig ved at dyrke en positiv holdning til dig selv, og hvad du 
prøver at lave. DE TI LEKTIONER med disse erklæringer som basis principper i hjernen, så 
lad os se på lektionerne for begynderen. Bemærk at hver ny gruppe af kode bogstaver blev 
præsenteret på den gamle visuelle prik og streg måde, men eleven blev bedt om at TÆNKE 
på bogstaverne i termer af ’dits’ og ’dahs’ som de lød. Han synes at have foregrebet at den 
typiske elev ville bruge en uge eller to på at afslutte hver lektion. 

 
LEKTION ÉT: Læg vægt på lydenhederne. Den første gruppe var  E I S H , der blev sendt jævnt og 
med nøjagtig timing, til eleven med hans nøgle, og udtalte prikkerne efterhånden som han tastede 
dem. Candler anbefalede at to eller flere begyndere arbejdede sammen, så hver kunne sende til og 
modtage fra den anden. Så snart han let kunne genkende dem, og sende dem jævnt, skulle han 
udforme ord, så som ’he, is, see, his, she’. Dernæst tog han bogstaverne  T M O , og gjorde det på 
samme måde, udtalte stregerne efterhånden som han sendte dem, og lavede så som før små ord der 
brugte begge slags bogstaver. Til sidst bogstaverne  A N W G . Derefter øvedes små ord, inklusiv 
mange af de 100 mest almindelige ord der kan udformes med disse elleve bogstaver. På et tidspunkt 
supplerede eller anbefalede Candler brugen af mekaniske sendere, så som Teleplex, under kurser 
for elever der lærte alene. Dette ville give en nøjagtig følsomhed for timing, så vel som god hørings 
øvelser. Med en maskine eller en kammerat ville han være i stand til at lytte, og under denne 
startperiode, at kopiere bogstav for bogstav eftersom han hørte hvert tegn. 
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LEKTION TO: Igen vægt på at tænke på bogstaverne i termer af dits og dahs som de lyder, ikke 
som de ser ud med prikker og streger. Grupper af nye bogstaver blev lært på den samme måde:  D 
U V J B ;  R K L F ;  P X Z C Y Q . Ord der skulle øves omfattede resten af de 100 korte 
almindelige ord. Vægten på nøjagtighed og timing, og disse gentagelser opbygger vaner (hvad 
enten godt eller skidt). 
 
LEKTION TRE: Vægten lægges på at vide at du er korrekt, og fortsætter så med at gøre det til en 
vane at gentage øvelser. Analyse af bogstaverne i kode, nøjagtighed af signaler, mellemrum og 
hastighed: præcision. Bliv vant til øjeblikkeligt at genkende hvert eneste bogstav når du hører det, 
uden at skulle stoppe og tænke: automatisk tilknytning af hvert signal til dets bogstav. Lær nu også 
tal og de almindeligste interpunktionstegn. Når du har lært bogstaverne, således at du ikke skal 
’stoppe og tænke’ på hvilket tegns kombination der præsenteres af prikker og streger, begynd så 
regelmæssigt at lytte til god kode hver dag uden at kopiere, selv om det kun er 5 minutter ad 
gangen. (Radioen var hans favorit kilde for god kode: kommerciel presse og regeringsstationer 
kørte 24 timer om dagen. Nu har vi ARRL kode øvelser, tapes, osv.). Fang alt hvad du kan når du 
lytter. Du får ikke fat på meget i begyndelsen, men bliv ved med at prøve, og du vil snart begynde 
at høre bogstaver og ord. 
 
LEKTION FIRE: Tænk at koden er let at lære. Tro på at din underbevidsthed kan gøre arbejdet. 
Gennemgå og øv, specielt ethvert tegn du har tendens til at miste eller blive forvirret ved, indtil de 
kommer automatisk. Hver tegn skal stå på dets egne fødder. Øv på de 100 mest almindelige ord, 
både modtagelse og afsendelse. Begynd at bruge ’to-kolonne øvelser’, hvor du stiller to parallelle 
kolonner med tre eller fire-bogstavs ord, der hver har det samme antal bogstaver; gå så ned gennem 
kolonnerne og stav så højt ordet i første kolonne, medens du samtidigt skriver det ned i den anden 
kolonne. Gør så det samme med omvendte kolonner. (Se Kapitel 8, ’Overvind frygten for at miste’, 
tredje afsnit). Disse er de første lette øvelser på at lære at kopiere et ord eller to bagud. 
 
LEKTION FEM: Øv hvert bogstav og tegn indtil du kender dem alle godt – hvad enten under 
modtagelse eller afsendelse – så du slet ikke skal stoppe og tænke på dem. Gør det samme med de 
100 mest almindelige ord. Fortsæt med to-kolonne øvelserne der startede i Lektion 4, idet du 
fortsætter med ord med nogle få flere bogstaver, indtil du finder det let. Dette vil HJÆLPE MED 
AT BEFRI DIG FOR BEVIDST OPMÆRKSOMHED for den særegne funktion af 
underbevidstheden, så den uhindret kan udføre sit arbejde. Lær at tro på det ved at fortsætte den 
slags øvelser, indtil det bliver let. Det er en højst succesfuld metode for træning, at skifte 
anstrengelsen fra bevidst til automatisk, det vil sige underbevidst, som gør det til en brugbar vane. 
 
LEKTION SEKS: Udvikling af dygtigheden er udvikling af koordinationen, hvor alt kører roligt. 
Det begynder med konstante øvelser, lytning til, og konsekvent afsendelse med perfekt formede 
kodetegn, at lære at kende hvert kodesignal øjeblikkeligt, lære at læse det hele let, og under 
kopiering at skrive det ned med en ensartet, enkel håndskrift stil. Vær på vagt for ethvert trin hvor 
der er tøven eller spørgsmål, og klar at komme gennem hele denne blok. Giv det din 
opmærksomhed, og giv tid til at udvikle det indtil det bliver automatisk og vanemæssigt. Dette er 
den videnskabelige metode. Kør nogle øvelser med kopiering af blandede fem-bogstavs grupper, 
men skriv ikke bogstaverne i gruppen ned inden hele gruppen er blevet sendt. Hav lange nok 
afstande mellem grupperne til at gøre det muligt at skrive det ned inden næste gruppe starter. (Hans 
hovedvægt på hele kurset er at modtage og kopiere normalt engelsk, ikke chifferskrift grupper). 
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LEKTION SYV: Vægten lægges på korrekt timing under afsendelse. Start med at sende en serie 
E’er med brede mellemrum, først med seks enheder mellem bogstaverne, reducer så gradvist 
mellemrummene til den normale bogstavsmellemrum. Gør så det samme med  S, T, H, O, osv. 
 
LEKTION OTTE: En diskussion om ’glas arm’, eller telegrafi krampe, og at modvirke det med 
visse øvelser, afslapninger og gode opvarmninger. Fortsættelse af de fundamentale øvelser. 
 
LEKTION NI: Hindringer for fremskridt, listet som: 

• Mangel på øvelser, 
• Visuel tænkning i stedet for lyd, 
• Tøve omkring dårligt lærte signaler, forårsagende tab af de følgende, 
• At kigge tilbage på det kopierede medens man stadig kopierer, 
• Negative holdninger. Man må tvinge sig selv til at gradvist at kopiere bagud. 

 
LEKTION TI: Lær at overføre ord til din hjerne, medens du fortsat kopierer bagud. Lær at skrive 
hurtigt og tydeligt som en hjælp til modtagelse. Lær at kopiere på skrivemaskine (han havde 
separate kurser specielt til det). Lær at gøre det hele, indtil det bliver fuldstændig naturligt. 
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Kapitel 31. Den såkaldte ”Farnsworth” eller Spacing Metoden 
 
Denne metode (i hvilken mellemrum, spacing, mellem bogstaver og ord er forlænget for at 
lette genkendelsen af karakter mønstre og ord under de tidlige indlæringstrin) er virkelig 
fortræffelig. 
 
Dette er virkelig en gammel procedure, brugt af mange lærere længe før Farnsworth, der gjorde det 
populært. Det viser sig at den første klare omtale er fra Thomas Edison, selv en meget dygtig 
telegrafist i 1902. Han ramte sømmet på hovedet, da han skrev følgende om hans såkaldte kursus 
med hullede papir tapes ”Audio Alphabets”, (af Frederick J. Drake & Co.) for indlæring af 
American Morse kode: ”Det er ikke hastigheden, med hvilken et bogstav lyder, der forvirrer eleven, 
men den hurtige rækkefølge de kommer i”. 
 
Nogle få elever havde følt midlertidige problemer med rytme genkendelsen, på den måde denne 
metode blev brugt af nogle lærere, efterhånden som hastigheden blev øget ved at forkorte 
mellemrummene, hvilket syntes at få bogstaverne til løbe sammen. De må have følg sig lidt 
frustreret, men det er let at undgå. 
 
Denne effekt synes at være mest mærkbar når der bruges en hastighed på omkring 13 wpm, og er en 
af grundene til, hvorfor det anbefales helt fra begyndelsen at bruge karakter hastigheder mellem 18 
og 25 wpm. Disse højere hastigheder gør det også lettere at koncentrere sig om tegnene som en 
enhed af lyd, uden risiko for at tælle eller analysere dem som en samling af korte og lange. (Efter 
indlæring af koden er det selvfølgelig nødvendigt at blive vant til at høre ved forskellige 
hastigheder, inklusiv de der er langsommere end vores starthastighed ved indlæringen. Én af 
grundene: operatørens licensprøve vil ske med langsommere hastighed). 
 
Denne metode starter med at lade begynderen høre hvert karakter helt fra begyndelsen, med en 
hastighed høj nok til at blive opfattet som en enhed af lyd (hvilket betyder mindst 12 eller flere 
wpm), i stedet for at sammensætte dem af prikker og streger. Det fremhæver opfattelsen at separere 
bogstaverne og ordene, i begyndelsen med lange mellemrum, der giver eleven tid til at genkende 
hver karakter, og knytte det til det printede bogstav, eller tal, osv., og efterhånden som eleven får 
fremgang afkortes mellemrummene gradvist til normal længde. Det er blevet bekræftet ved 
psykologiske eksperimenter, som har bevist at hvis en stimulans kan holdes fast som en enkelt 
enhed, vil indlæringen som helhed ske med en hurtig rate. Og med respekt for hvordan dette kursus 
håndteres tilføjede han: ”Den principielle egenskab ved Audio Alphabets er graderingen af 
pauserne mellem bogstaverne. Ved at begynde med en optagelse i hvilken karaktererne er vidt 
separeret, og derefter ændringer til mindre og mindre intervaller, så når eleven gradvist frem til de 
normale telegraf mellemrum”. 
 
Spacing metoden er måske den mest indlysende og effektive måde, at fokusere begynderens 
bevidste opmærksomhed på den individuelle kode form for hvert bogstav. Det får bogstav 
mønstrene til at fremstå tydeligt og giver ham tid til at knytte det til det tilsvarende printede 
bogstav, med et minimum af forstyrrelse og forvirring fra alle andre karakterer. 
 
Så det er egentlig en gammel procedure, baseret på erfaringer fra mange lærere længe før Russ 
Farnsworth (W6TTB), hvis navn tilsyneladende blev knyttet til det på grund af hans Epsilon 
Records kode kursus, der bestod af 3 LP fonograf skiver i et album der blev udgivet i 1959. I dette 
kursus blev karaktererne helt fra starten sendt med 13 wpm, med stor spacing (mellemrum), og 
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afstanden mellem dem blev gradvist reduceret, efterhånden som eleven blev dygtigere. Det næste vi 
fandt var to bulletiner, udgivet i 1917 og 1918 af Federal Board of Education, som anbefalede at 
sende hvert tegn med en rate på 20 wpm, med temmelig lange pauser mellem dem. 
 
I kapitel 11 i ”RADIO SIMPLIFIED”, en populær bog fra 1922-23, hvor forfatterne var Kendall og 
Koehler, respektive instruktør og direktør for YMCA Radio and Technical Schools i Philadelphia. 
De skrev om indlæring af koden: ”Til at begynde med skal novicen ikke gå i gang med at indprente 
antallet og ordenen af prikker og streger i sin hukommelse, for de forskellige bogstaver og tal i 
koden, som for eksempel at ’streg-prik-streg-prik’ svarer til ”C”. Meget af den energi det kræver 
vil være spildt. Radio operatøren genkender ikke bogstaver som så mange prikker og så mange 
streger, og han oversætter heller ikke signalerne på den måde. Operatøren hører og lærer at 
genkende hvert bogstav som en kombination af lyde ”dah-de-dah-de” [sic.] som bogstavet ”C”, 
”de-dah-de” som ”R”, ”dah-de-dah” som ”K”, osv., på samme måde som børn i de tidlige skoleår 
lærer at læse ord ud fra lyde, i stedet for at lære at stave dem”. 
 
Skønt de ikke nævner spacing metoden direkte, antyder de det ved sammenligning med hvordan 
børn lærte at læse dengang, ved at genkende bogstavsformene og stave ordene fra begyndelsen. 
Dette omfattede dengang at det at lære om mellemrummene var en naturlig del af indlæringen, uden 
at være specielt opmærksom på det. I 1940, i hans disputats ”Teaching Radio by Radio” 
opsummerede Marshall Ensor hans meget succesfulde kode indlærings metoder (som begyndte 
omkring 1929 i Olathe KS). Han brugte klart hans lære om mellemrums metoden til at lære 
hundreder af elever under hans én-times lektioner dagligt på 160 meter telefoni ’broadcasts’. Hver 
lektion lærte skiftevis om koden, teorien og regulativer. (Se Kapitel 12). 
 
I 1945 tilbød Ted McElroy printede kopier af hans gratis ”Morse” kode kursus, der sagdes at 
indeholde ”alt hvad han har lært under 30 års operatør erfaringer”. Han påstod at ”Antag at 
gennemsnits personen vil øve adskillige timer den første dag, så kan vi sige dig … at du kan kopiere 
DEN ALLERFØRSTE DAG, ord og sætninger i en rate af 20 wpm. … Du kan ikke kopiere 20 fulde 
ord på ét minut. Men hvert bogstav du skriver vil ramme dine ører med fulde 20 wpm, og 
mellemrummet mellem bogstaverne bliver kortere efterhånden som kurset fortsætter”. 
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Kapitel 32. Andre Alfabeter 
 
Jeg kan ikke garantere at oversættelsen af Kapitel 32 er korrekt, idet visse tegn der er vist i 
originalen ikke nødvendigvis findes i mit danske Word. 
Jeg har downloaded kapitlet, og forsøgt at oversætte direkte i det downloadede. 
/ OZ1CAR 
 
Det ville ikke være komplet uden at nævne nogle ikke-engelske alfabeter. 
 
Andre sprog kræver visse diakritiske mærker, eller yderligere bogstaver, eller symboler for 
almindelige tvetegn (enkelte lyde repræsenteret ved to bogstaver i skrift, som Engelske th). 
 
Her skal vi inkludere Germanske grupper, Fransk, Spansk, og Polsk, Ungarsk, Tyrkisk, alle der 
bruger Latin alfabetet, og Græsk, Russisk, Hebræisk og Arabisk, som bruger forskellige alfabeter. 
 
Japansk har ikke et alfabet, men bruger en stavelsedeling (stavemåder med udtale stavelse for 
stavelse i stedet for enkelte lyde), og kræver 73 – 78 karakterer.  
 
Bogstaver der repræsenterer lyde mere eller mindre identiske til Engelsk er repræsenteret ved de 
samme kode signaler som i Engelsk. For eksempel, B, D, F, G (hård)*, K, L, M, N, P, R, S*, T.   
 
”A” repræsenterer bogstavet ”A” i Europæiske sprog, inklusiv Russisk, og Alpha i Græsk, Aleph i 
Hebræisk og Alif i Arabisk. 
 
”C” repræsenterer skrevet ”C” i Europæiske sprog og Polsk, men é i Græsk, thE i Arabisk, samech i 
Hebræisk, og tseh i Russisk. 
 
“E” repræsenterer “E” i Europæiske sprog, Græsk og både yeh og eh Russisk, men vav i Hebræisk, 
og hamza i Arabisk. 
 
“G” repræsenterer ghain i Arabisk, ikke jåm. 
 
“H” repræsenterer “H” i Europæiske sprog, ”H” i Græsk (en vokal), ”X” i Russisk, HeT i Hebræisk 
og strubelyd HÉ i Arabisk. 
 
“I” repræsenterer det samme bogstav i Europæiske sprog og Græsk, i og i-ratkoyi i Russisk, yod i 
Hebræisk og yÉ i Arabisk. 
 
“J” repræsenterer dette bogstav i Europæiske sprog, diftong ”Yi” i Græsk, ayin i Hebræisk og jåm i 
Arabisk. 
 
“O” repræsenterer dette bogstav i Europæiske sprog, men He i Hebræisk og khÉ i Arabisk. 
 
“Q” repræsenterer dette bogstav i de fleste Europæiske sprog, men Psi i Græsk, shcha i Russisk, qof 
i Hebræisk og qÉf i Arabisk. 
 
“S” repræsenterer også shån i Hebræisk, såvel som sån. 
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“U” repræsenterer dette bogstav i Europæiske sprog, “Y” i Russisk, tvetegnet ”OY” i Græsk, Tet i 
Hebræisk og TÈ i Arabisk. 
 
“V” repræsenterer dette bogstav i de fleste Europæiske sprog, prikket z i Polsk, zheh i Russisk, 
diftong ”HY” i Græsk, og DÉd i Arabisk. 
 
“W” repræsenterer dette bogstav i Europæiske sprog, “B” i Russisk, ê i Græsk, tsade i Hebræisk og 
waw i Arabisk. 
 
”X” repræsenterer dette bogstav i de fleste Europæiske sprog, ”hårdt” L i Polsk, Xi i Græsk, både 
tvyordy znak og myakhky znak i Russisk og SEd i Arabisk. 
 
“Y” repræsenterer dette bogstav i Europæiske sprog, “Y” i Græsk, yerih i Russisk og ZÉ i Arabisk. 
 
“Z” repræsenterer Z overalt undtagen Arabisk dhÉl. 
 
“8” tjener også til at repræsentere diftong “Oi” I Græsk. 
 
 
Yderligere kode tegn er nødvendige eller bruges til transmission i andre sprog. 
Sådanne tegn er: 
(Noget af nedenstående er ikke korrekt eller mangler, sorry  /OZ1CAR) 
 
didahdidah:     Polsk nasal a, Græsk diftong Ai, Russisk ya, Arabisk 3ayin.   
 
didahdahdidah:    ??? 
 
dididahdidit:   Polsk nasal e, Arabisk final hÉ.   
 
dahdahdahdit:   ", Polsk tvetegn cz, Græsk diftong "îY", Russisk cheh,  Arabisk zÉi.   
 
dididahdah: ,  Polsk ziet, Græsk diftong "AY", Russisk yu.   
 
dahdahdahdah:   tvetegn ch, Greek X, Russisk sha, Arabisk  shån, Tyrkisk sh-lyd.   
 
dahdahdidahdah: ¤, og Ungarsk ny.   
 
didahdidahdit:  Polsk ¢.   
 
dahdidahdidah:  Polsk tvetegn sz.   
 
didahdahdidah:  Polsk cie.   
 
dahdidahdidit:  Turkish ???   
 
Ungarske vokaler markeret med “ har samme Morse tegn som de der har dobbeltprikker. 
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Kapitel 33. En kort historie om USA’s Operatør Licenskrav og 
Militær træning 
 
I begyndelsen 
Før 1912 var der ikke nogen som helst licenskrav, hverken for stationer eller amatør operatører. En 
amatør kunne imidlertid sende ansøgning til Marine Ministeriet (Navy Department), som kunne 
udstede et ”Certificate of Skill”, altså et slags ’dygtighedscertifikat’. Dette erklærede blot at den 
succesfulde ansøger var ”kyndig i koden”. Det havde ingen lovlig værdi eller nødvendighed. 
 
De første love, 1912 til 1927 
I 1912 vedtog Kongressen den første lov der krævede licens til trådløse operatører og stationer hvis 
signaler ville: 

a) støde sammen med regeringens eller ægte kommercielle stationer (der var åbne for offentlig 
brug) eller 

b) krydse stats linierne. 
Dette betød at virkelig mange ”små” stationer og deres operatører ikke behøvede licenser. 
”Små” omfattede ofte selv de der var oppe på én kilowatt, hvilket var maksimum for enhver 
licenseret station. Det var fordi de ”passive” (for det meste krystal detektorer) modtagere i 
disse tidlige dage var så ufølsomme, at modtagelse over landområder, over omkring 
hundrede miles, var usædvanlig. Ordet ”amatør” er ikke nævnt i disse regulativer, men er 
dækket af udtrykket ”eksperimental”. [I modsætning til det var licens et krav i England, selv 
for de der ejede modtagelses udstyr]. 

 
Fra 1912 og indtil 1933 blev der separat udstedt operatør og stationslicenser, som var imponerende 
diplomlignende dokumenter omkring 8 gange 11 tommer. De skulle hænges op på stationen og blev 
normalt indrammet af operatøren. I starten var der to licensklasser, med identiske kvalifikationer. 
Amatør af første grad blev eksamineret af regerings censorer, og dækkede: radio love, regulativer, 
korrekt justering og operation af udstyret, sammen med afsendelses og modtagelses tests med 5 
wpm i International Morse kode. For de der boede for langt væk til at kunne komme til personlig 
eksamen var der en Amatør af anden grad, hvis ansøgning via post skulle bevidne at han kunne 
klare de tilsvarende krav. I august 1919 blev den krævede hastighed øget til 10 wpm. 
 
Da USA gik ind i Første Verdenskrig blev al radioaktivitet, modtagelse så vel som afsendelse, 
forbudt, bortset fra det der specifikt blev autoriseret af militæret. Al udstyr, inklusiv alle antenner, 
skulle enten demonteres eller forsegles. Dette begyndte den 17. april 1917, og fortsatte indtil 12. 
april 1919, da modtagelse igen blev tilladt, og endeligt blev amatør afsendelser igen tilladt den 1. 
oktober 1919. 
I 1923 blev der skabt en ny Extra First Grade licens, der krævede mindst to års erfaring som 
licenseret operatør. 
 
En ny skriftlig eksamen omfattede krav til ansøgeren, at han kunne tegne diagrammer for sender og 
modtager og forklare principperne for deres brug, plus en kode hastigheds test på 20 wpm 
(hastigheden der krævedes for en kommerciel førsteklasses operatør). Licensen blev printet på 
lyserødt papir! Sådanne operatører var kvalificeret til ’Specielle’ stationslicenser, som bibragte CW 
privilegier på visse bølgelængder længere end 200 meter, og også gav dem karakteristiske 
kaldesignaler, som gjorde det muligt at skelne dem fra andre individer af samme slags. Efterhånden 
som kortere bølgelængder blev taget i brug mistede denne licens grad sin popularitet. I de tidlige 
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1920’ere begyndte licenserede amatører at blive urolige ved at arbejde med ulicenserede stationer 
(med deres selvopfundne kaldesignaler), inklusiv ”små drenge med gnist spoler”. (De var ofte til 
stort besvær og kilder til forstyrrelser). Handels Departementet synes imidlertid kun at have taget 
sig lidt af det, medmindre de forårsagede alvorlige forstyrrelser. 
 
Radioloven af 1927 
De fleste ulicenserede stationer var allerede forsvundet fra æteren, da Radioloven af 1927 erstattede 
Radioloven af 1912, og bragte for første gang alle radio transmissioner under regulativer. 
(Retsgyldige doktriner betød på dette tidspunkt at Kongressen havde magt til at regulere inden-
statlige aktiviteter, hvor deres totale hensigter reagerede på mellemstatlige aktiviteter).  
Dagene med ’små ulicenserede stationer’ var ovre.  
1927: ”Specielle” stationslicenser. ”Amatør Første grad” blev omdøbt til ”Amatør klasse”. ”Amatør 
Anden Grad” blev omdøbt til ”Midlertidig Amatør Grad” og var kun gyldig for ét år, men kunne 
fornyes. 
1928: ”Specielle” licenser genindsattes under nogle forskellige termer, og blev kaldt ”Ekstra Første 
Klasse” operatør. 
1929: 20 meter båndet blev åbnet for telefoni, og ”Ekstra Første Klasse” licenser blev udvidet med 
en påtegning ”for ubegrænset radiotelefoni privilegier” på dette bånd. 
??1932: ”Ekstra Første Klasse” blev omdøbt til Klasse A, Amatør Klasse blev omdøbt til Klasse B, 
og Midlertidig Amatør Grad blev omdøbt til Klasse C.  
Ti wpm hastighed krævedes til alle klasserne. 
 
Operatør og stationslicenser blev kombineret på et kort der passede til tegnebogen. De specielle 
påtegninger (fra 1929) blev tilgængelige for alle amatører med mindst ét års erfaring, ved beståelse 
af specielle prøver om radiotelefoni emner. Denne påtegning blev nu også udvidet til at omfatte 
brugen af telefoni på 75 meter. 
 
1933 og senere 
I 1933, efter oprettelsen af ”the Federal Radio Commission”, blev amatør regulativerne komplet 
reviderede, og operatør og stations licenser blev kombineret på et enkelt, tegnebogs størrelses kort, 
gældende i tre år. Ekstra Første Klasse licensen ville ikke længere blive brugt. En minimums kode 
hastighed på 10 wpm blev krævet for alle tre licens klasser: A, B og C.  
Klasse A (avanceret) krævede ét års erfaring, en skriftlig eksamen om både telefoni og telegrafi 
teori og regulativer, og bibragte eksklusiv telefoni brug på 20 og 75 meter, og kunne fornys ved 
ansøgning.  
Klasse B (den generelle) eksamenen dækkede mindre om telefoni operation, og tildelte alle 
privilegier der ikke var reserveret til Klasse A, men krævede gen-eksaminering for fornyelse.  
Klasse C, en midlertidig licens for de der boede 125 miles eller mere fra en FRC eksamens sted 
(administreret af klasse A eller B amatører), afveg kun fra Klasse B ved at blive ordnet via post.  
I 1936 blev kode hastigheden øget for alle klasser fra 10 til 13 wpm. 
 
1951 og senere 
1951: Hele strukturen for amatør licenser blev revideret: Ekstra Klasse (ny og tilgængelig 1. januar  
1952), 20 wpm, ingen eksklusive privilegier, to års Avanceret Klasse (tidligere Klasse A), 13 wpm 
Generelle Klasse (tidligere Klasse B) 13 wpm, Betinget Klasse (tidligere Klasse C, via post, 125 
miles eller mere), 13 wpm. Teknisk Klasse (ny, tilgængelig 1. juli 1951), 5 wpm. 5-års Novice 
Klasse (ny), 5 wpm, kunne ikke fornys. 
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1952: Amatør licenser fra før maj 1917 blev valgbare som Ekstra Klasse uden eksaminering. 
 
1953: Der blev ikke udstedt en ny Avanceret Klasse. 
 
1954: Novice og Teknisk tilgængelige via post først efter 10. januar, hvis der var over 75 miles til 
eksamineringspunktet. 
 
1964: Den 17 marts blev der pålagt 4 dollars afgift for nye eller fornyede licenser, undtagen for 
novice. 
 
1967: Opgraderende licenser blev antaget. Avanceret Klasse blev reaktiveret og givet større 
spektrum end General Klasse, men mindre end Ekstra Klasse. Novice Klasse licenser blev sat til to 
år. 
 
1968: Avanceret og Ekstra blev gjort tilgængelige for visse, og Teknisk Klasse blev valgbar for 
Novice. 
 
1970: Afgifter blev øget til 9 dollars, fem-års varighed. 
 
1976: Krævede at ny Teknisk Klasse skulle testes af FCC censor. 
 
Frivillige censorer 
1983 ’Volunteer Examiner’ (VE), frivillige censorer blev brugt til at lede Teknisk og Generel 
Klasse i december. 
 
Forskellige militære træningskrav 
Ved udbruddet af Første Verdenskrig behøvede US Militærstyrkerne desperat at få fat i trådløse 
operatører og udstyr. Mange amatører meldte sig frivilligt som operatører og lærere. Træningen i 
alle faser var minimal, og ’operatører’ blev sædvanligvis gradueret uden at have nogen ’hands-on’ 
erfaring med det aktuelle udstyr eller operative procedurer. (Absolut radiotavshed var den generelle 
regel, undtagen for de mest ekstreme nødstilfælde på havet). 
 
For operatører under Anden Verdenskrigs perioden var kravene for Signal Korpsenes graduering: 
25 wpm i klart sprog, 20 wpm i kodegrupper med blyant eller skrivemaskine, modtagelse, og 25 
wpm under afsendelse. Kvalifikationer for felt operatører 20 wpm blyantskopiering og perfekt 
afsendelse med 15 wpm. For faste base operatører 35 wpm ved kopiering på skrivemaskine. 
 
For Marine Korpsene var gradueringen: 20 – 23 wpm klart sprog, 15 – 18 wpm kodegrupper, 17 
wpm perfekt afsendelse af klart sprog. Træningen under Anden Verdenskrig varierede meget 
mellem forskellige skoler, men omfattede aktuelle operations procedurer via linie-QSO’er mellem 
de der trænede, for at klare begyndernes ’start feber’, og at få dem sat i gang som operatører. 
 
Reelle radio forstyrrelser – at lære at kopiere med QRM og støj – blev adderet, og det blev højere 
efterhånden som eleven gik frem. Avancerede elever øvede også med skrivemaskine. For 
højhastigheds træning var der rum hvor højhastigheds presseudsendelser kunne kopieres som 
øvelser. 
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I 1988 krævedes for US Specialstyrkerne at operatører kunne klare 18 fem-tegns grupper i minuttet 
(fx QY9/Z   6G.J4   X5,B7, osv.). 
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Kapitel 34. Eksempler der illustrerer den virkelige dygtigheds natur 
 
Følgende er eksempler hentet fra litteraturen, som viser forskellige evner operatører har 
opnået. 
 
De illustrerer klart den automatiske, underbevidste natur for virkelige evner indenfor telegrafi, som 
er en vanemæssig form for adfærd, udført uden bevidst intervention eller anstrengelse. De viser 
også hvad der kan gøres, ved hjælp af det der allerede er gjort. Folk der gør ting godt kæmper ikke 
med dem: de nyder dem. Det kan ses at der er en rangorden for evnernes vaner, der går fra de lave 
til de allerhøjeste grader af dygtighed, og hvert trin leder til større frihed for handling end før. 
 
Modtagelse af kode medens man laver noget andet 
Både før og nu er der mange eksempler på afsendelse og modtagelse, medens der tales til andre 
eller der udføres andet på samme tid. Gamle land-linje operatører kunne typisk gøre det under 
hastigheder op til 35 – 40 wpm. Nogle amatører kan i dag ofte gøre det samme. 
 
Afsende og skrive samtidigt: 
Næsten alle gamle Morse operatører udviklede i nogen grad den slags evner, og var normalt i stand 
til at sende med den ene hånd, medens de med den anden hånd noterede meddelelsens nummer, 
tidspunkt, dato osv. På et travlt kontor kunne arbejdspresset næsten kræve det. 
 
Sende og modtage samtidigt: 
En regulær jernbane operatør i en lille by nær Salina, KS, blev set sende en stak jernbane 
erklæringer (lister med detaljer om fragt og stykgods), medens han blev kaldt over på en anden 
linie. Uden pause åbnede han nøglen med den anden hånd, sendte en bekræftelse, lukkede nøglens 
kontakt, lagde en telegramblanket i skrivemaskinen, kørte den i position, og fortsatte med at kopiere 
meddelelsen med én finger på hans venstre hånd, medens han fortsatte med at sende erklæringerne 
med hans højre hånd. Det var slet ikke ualmindeligt for en regulær operatør: der findes mange 
eksempler. Et lidt andet eksempel var jernbane operatører der modtog indkommende meddelelser 
med den ene hånd, og samtidigt sendte dem videre på andre linier med den anden hånd. 
 
Modtagelse af to eller flere meddelelser på samme tid: 
En skibsoperatør ud for Californien havde en sjov erfaring med samtidigt at modtage identiske 
meddelelser til ham fra to forskellige kyststationer, KPH og KPJ. Begge kaldte ham på samme 
tidspunkt, og han bad den ene gå i gang, men i stedet begyndte begge at sende. Han prøvede at 
kopiere dem begge. Det blev meget let da han opdagede at de begge sendte den samme meddelelse. 
Klimaks kom senere, da begge afregnede ham for den samme meddelelse!  
I 1924 på Boston Post Telegrafkontoret påstod chefen at han samtidigt kunne kopiere en meddelelse 
på fransk med den ene hånd, og en anden på engelsk med den anden hånd. Hans chefoperatør tog 
udfordringen op, gik straks ud og snuppede meddelelser på hvert deres sprog, hentede blyanter og 
blokke til chefen, og fik de to meddelelser sendt til ham samtidigt med den sædvanlig hastighed. 
Chefen klarede det fint, og fik lavet perfekte kopier af begge meddelelser, medens alle andre 
operatører på kontoret så til. 
 
En tidligere operatør fra Marinen påstod, at medens han kopierede én meddelelse, kunne han ofte 
mentalt notere andre meddelelser ned, som forstyrrede modtagelsen af den han kopierede, og gjorde 
det nøjagtigt nok til at skrive dem ned senere. Han sagde, at specielt når han kopierede noget 
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uinteressant materiale, var han altid bevidst på indholdet af meddelelser han på samme tid hørte på 
nærliggende frekvenser, der indeholdt fratrædelser, betalinger, eller andre interessante aspekter. 
 
En ekspert operatør i San Francisco er beæret for at have modtaget tre separate afsendelser på 
samme tid, og bagefter skrev hver af dem korrekt ud efter hukommelsen. Det virker lidt hårdt!  
At bruge både American Morse og Morse International koder samtidigt: Robert (Dick) Johnstone 
fra den gamle kyststation KPH, var en fænomenal operatør, og sagdes at være én af de bedste i hans 
dage. Han kunne sende en meddelelse i International Morse, medens han samtidigt sendte en anden 
meddelelse i American Morse med hans anden hånd. Tilsvarende påstande er også hændt for andre. 
 
Sammenligning med andre mentale funktioner og diskussioner. 
Kan vi ikke i et vist omfang sammenligne dette med andre vanemæssige aktiviteter, såsom køre bil 
medens man tænker på noget helt andet? (Og senere undre sig over om man stoppede op eller kørte 
videre). Eller som stenografen der ser på hendes notater efter at have modtaget diktat, og blev 
forundret over at hun også havde skrevet en vittighed ned, som blev fortalt af en anden, samtidigt 
med at hun stenograferede diktatet? 
 
At lave to ting samtidigt, én ubevidst eller automatisk og den anden bevidst, er relativt 
hverdagsagtigt. For eksempel kan jeg læse højt fra noget skrevet materiale, medens jeg bevidst 
tænker på noget helt andet, og stadig læser så det lyder meningsfuldt – men bagefter har jeg kun lidt 
eller intet i hukommelsen om det jeg havde læst højt (og sommetider undrer jeg mig over om jeg 
har inkluderet noget af det jeg havde tænkt på samme tid). 
 
Som for operatørerne der kunne kopiere to meddelelser samtidigt, er det så muligt at begge 
aktiviteter var automatiske? Hørte de én med højre øre og skrev den ned med venstre hånd, medens 
de hørte den anden meddelelse med venstre øre, og skrev den ned med højre hånd, eller hvordan? 
Eller var den ene automatisk og den anden bevidst, skønt hørt med rimelig høj hastighed? Hvis 
begge var automatiske, var de så fri for at tænke eller høre noget helt forskelligt på samme tid? Det 
synes muligt efter erfaringer fra nogle få, som har sagt at de fulgte med i begge meddelelser, og dog 
hørte fremtrædende punkter fra en helt tredje, eller stemmer i deres omgivelser. Eller er det som en 
slags ’sandwich’ operation med en stor computer hvor hver af flere forskellige folk synes at gøre 
deres arbejde hver for sig, medens computeren tilsyneladende behandler dem samtidigt. Dog gør 
computeren det ved at opdele arbejdet i dele som er planlagt og behandles på en blandet måde udfra 
systemers brug af computerfunktioner, tidsdeling og kontrol af at holde delene adskilt, og dermed 
synes at give hver af operatørerne deres egne kontroller.  
For et menneskeligt eksempel, hvordan foretager trafik kontrol officeren i en lufthavn 
opmærksomhed på ankomst og afgang for mange flyvere på samme tid, det synes som om han giver 
hver en samtidig opmærksomhed? Meget interessant, ikke? 
 
Hastigheder 
I 1933 blev der skrevet at en god kommerciel operatør kan og bruger 40 wpm gennemsnitligt 
gennem en 8-timers vagt, behandler alt fra almindelige nyheder til planlagte sager. Hånd afsendelse 
var absolut regelmæssigt, rytmisk og lige, fine tegn og mellemrum, en fornøjelse at lytte til. På 
hoved trafik årerne fra Associated Press lå hastighederne oppe i 60 - 70 wpm området, og sagdes 
ikke at være ualmindeligt. I 1937 havde WCK to presse køreplaner, én omkring 45 wpm der skulle 
kopieres med øret, og en anden meget hurtigere til automatisk optagelse og visuelle tape optagelser. 
Dog kunne Marine operatørerne Pete Pettit og Paul Magarris kopiere den høje hastighed fint, og 
andre fulgte efter. Ralph Graham, W8KPE, en land-linje telegrafist, demonstrerede overfor ti 
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vidner, hos Smithsonian under en AWA konference, kopiering med 79,4 wpm. George Batterson, 
W2GB, (første AWA præsident) kunne i en alder på 94 stadig kopiere med 50 wpm, men klagede 
over at hans afsendelses hastighed var blevet langsommere, helt ned til 35 wpm. Mike Popella, 
KA3HIE, kunne på papir kopiere 45 wpm med hånden. 
 
Jim Farrior, W4FOK, skrev følgende: ”Da jeg var en dreng på 13 boede jeg i en lille by i AL. 
Jernbane telegrafkontoret var én af de få ting i byen der interesserede mig. Én af de tre telegrafister 
gav mig hans sounder og telegrafnøgle. Nat operatøren havde normalt mindre arbejde at lave, og 
hjalp ofte med at sende til mig og fortælle mig om operatør procedurerne osv. Sounderen var 
næsten altid aktiv, og jeg blev gradvist i stand til at kopiere direkte fra tråden. Jeg tror jeg lærte det 
temmelig meget på samme måde som at tale, for jeg ikke kan huske at jeg prøvede at lære det. Jeg 
fik fortalt at det virkelig var meget let, og jeg mener jeg troede på det. Jeg havde det bare sjovt, og 
drømte om at jeg en dag kunne blive telegrafist”. 
 
Nogle interessante eksempler på dygtige unge operatører i fortiden 
I 1856 afleverede den syv år gamle John O’Brian telegrammer for hans bror, Richard, som i en 
alder af 15 var telegrafist på det lokale jernbane kontor. Efter to år med det bad John hans bror om 
at lære ham hvordan man kører. Så da John stadig kun var ni år gammel blev han en god operatør, 
og var ivrig efter at få sit eget job. Jernbanen tilbød ham en stilling i en nærtliggende by, og det tog 
han imod. Folk var i disse dage vant til at se unge telegrafister, men ikke så unge! Meget hurtigt 
blev de dog så glade ved hans arbejde, at der ikke blev stillet flere spørgsmål. 
 
Disse unge mennesker var motiverede og hurtige til at lære. Da Borgerkrigen begyndte meldte han 
sig frivilligt sammen med mange andre, og blev deres yngste operatør, og tidligt i 1862 var han 
allerede assistent operatør på den vigtige militær station i Ft. Monroe, VA, og blev betragtet som 
ekspert. Da kommandanten, General Wool, så ham første gang blev han forbløffet. Under en senere 
militær overdragelse til Norfolk, VA, kradsede John på et tidspunkt to indkommende meddelelser 
ned, medens han faktisk sov, og skrev dem i en bog han havde læst i. (Borgerkrigens operatører 
arbejdede ofte alt for mange timer under vanskelige eller farlige forhold på slagmarken, og når 
tingene lettede lidt, faldt de let hen i en lille blund). 
 
James H. Bunnell blev operatør i en alder på 13 år. Han var så lille at han måtte sidde på en taburet 
for at nå telegraf instrumenterne. I en alder på 16 var han én af de bedste operatører i landet, og blev 
noteret for hans hastighed på 38 wpm (ved optælling af ord). Disse er bare to eksempler på mange, 
mange drenge der hurtigt blev øvede telegrafister midt i 1800-tallene. 
 
Eksempler på effektiv kode indlæring 
På det laveste niveau: Fire år gammel, kun i stand til at skrive blokbogstaver, var han i stand til at 
bestå kode testen. Hvor mange af os er villige til at tillade en fireårig til at overgå os? 
 
Betragt så disse dygtighedsniveauer: I 1909-10 lærte Don C. Wallace koden hos en ven, John Cook, 
og med hjælp fra operatører på den kommercielle station PJ i San Pedro, CA. I 1910 opstillede han 
sin første station. I 1915 bestod han testen til første klasses licens for kommercielle operatører, og 
sagdes at have krævet demonstrationsevne til at klare 25 wpm i Continental kode og 30 wpm i 
American Morse kode. Senere spillede han et spil sammen med Tony Gerhardt, som de kaldte 
”burnout”. Den ene skulle sende så hurtigt han kunne med en bug, medens den anden kopierede på 
en skrivemaskine, og idéen var at se hvem der var hurtigst. Dette fortsatte uanset hvor de var, indtil 
Don kunne sende over 45 wpm, og modtage omkring 55 wpm. 
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Senere havde han behov for en stab på 35 assistent operatører, med evner omkring hans egen 
hastighed. Indenfor kort tid fandt han dem blandt Marine personel, hvor han var stationeret, og 
gjorde det på denne måde: ved at sende hans spørgsmål med disse hastigheder, og se hvem der 
svarede på det han havde sendt. Her var der mindst tre dusin mænd med høje hastighedsevner inden 
1920. De var mænd der nød koden så meget at de opnåede de høje mål.  
Morale: Hvis du ønsker det kan du formentligt gøre det. 
 
Arnie´s far var chef telegraf operatør på en jernbane station, og havde engang vundet en 60 wpm 
pris under en contest for jernbane operatører. Hans søn Arnie, 8 år gammel, brugte al hans fritid på 
stationen. Han fortalte ikke hvordan, men han lærte selv Morse, og havde snart lært at sende og 
modtage med omkring 25 wpm. Når faderen var ude kopierede han tog ordrerne til ham. Han 
ønskede et job som operatør. Efter mange anmodninger sagde hans far, at han kunne køre stationen 
helt for sig selv, når han nåede hans 9-års fødselsdag. Det gjorde han, hele dagen, medens hans far 
så ham over skulderen og smilte en gang eller to. Arnie bad jernbanen om at lade ham blive 
operatør på skift, efter skoletid og i weekender, for 50 cents i timen. Det blev krævet at han bestod 
en opkogt speciel kvalifikationstest: at sende en tog ordre med 25 wpm, med nøglen i hans venstre 
hånd skulle han taste han stregerne, og med en anden nøgle i hans højre hånd skulle han taste 
prikkerne. Han klarede det nogle måneder senere, og blev til slut ene-operatør  på skift hele 
sommeren. 
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Appendix – Materiale kilder 
 
Kun visse ting i dette appendix har jeg oversat, og ikke fx henvisninger til bladenes udgaver og 
sidenumre. Disse ting er direkte kopieret fra den amerikanske udgave af appendixet. 
/ OZ1CAR 
 
Indhold 
 
Følgende er hovedkilderne for indholdet i bogen 
 
Kun få af dem er citeret ordret, men når de er det, er de normalt sat mellem anførelsestegn. 
(Referencerne henviser normalt kun til den første side i artiklen). 
 

QST: 1923 Jl p52; 1925 Mr p45; 1929 De pI, 1933 Fe p76,  No p39 -- 1935 My p68 -- 1937 Au p7, 
No p26 -- 1939 Ap 6  --  1940 Oc p9, 73, De p90 -- 1941 Ja p45, Fe p48, Jn p66, Jl p44, Au p51, Se 
p35, Oc p44 1942 My p66, Se p23  (Au p40, Oc p28 -- 1943 Ja p17, Fe p13, Ap p13, My p14, Jn 
p40, p50,  Jl p9, Au-p9 – Disse emner angår militære skoler --  1944(?) Ja p34, Mr p19, Oc p30 -- 
1949 Oc p100  -- 1951 Fe p54; 1952 Ja p49 -- 1972 My p101, Au p58 -- 1975 Au p100-- 1976 Se 
p53 -- 1978 Jn p48 -- 1979 Jn p51, Au p58 --  1982 De p55 -- 1983 Ja p76, p77Au p45, Oc p30; 
1985, Au p49; -- 1989 Ja p9 -- 1991 Oc p60, p66; 1992 Mr  p 51  

Ham Radio: 1988 Ja p10, p35, p36  

73 Magazine:  1971 De p83; 1972 Fe p  , Jl p120; 1978 Ja p8  CQ:  1959 Fe p63; 1963 Ja p47; 
1970 De p35; 1972 Mr p45; 1973 Mr p28; 1987 Oc p106; De p56  

Worldradio  1987 No p24; 1989 Fe p7,42; 1991 Au p56  

"BREAK-IN" NZART’s officielle journal, "Morseman" kolonnen (af Gary Bold), forskellige 
udgaver.  

Radio  1935:  How Telegraph Operators are Made,  3 parts -- McElroy Ja, Fe, My  (Related article 
in Radio News  No 1939)  

KEY NOTE CW Fists Club – forskellige udgaver.  

Dots and Dashes, (Morse Telegraph Society) – forskellige udgaver.  

LEARNING THE RADIOTELEGRAPH CODE.  John Huntoon, ARRL  1942  

YOUR INTRODUCTION TO MORSE CODE  ARRL 19  ARRL National Educational 
Workshop: #1, #2, #3  

"Conquer the Code with Rhythm", artikel, kilde ukendt pp. 17-21  

OLD WIRES AND NEW WAVES,  Alvin Harlow 1936.  
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Army Technical Manual  TM-11-459, TO 31-3-16  

Sparks Journal, forskellige udgaver  

Morsum Magnificat, Engelsk udgave, forskellige udgaver  

RADIO HANDBOOK, Bill Orr  21st Ed.  

RADIO SIMPLIFIED – Hvad er det – Hvordan bygger og bruger man apparaterne, af Lewis F 
Kendall og Robert P. Koehler, John C WindstonCo. 1922  

PSYCHOLOGICAL REVIEW Vol. IV (1897) p27-53, Vol. VI (1899) p345-375.  

JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY XXXIII (1943) "The Relative Difficulty of 
Morse Code Alphabet Characters Learned by the Whole Method"  S.D. S. Spragg p108-114.  

JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 1943 "New Method of Teaching Code Reception at 
Columbia U. p407-415;  "Errors Made in Telegraphy" p504-509;  1944 "Errors, History p254-266;  
1945 "Second Level Training in Reception" p161-3;  1946 "Effect of Phonetic Equivalents" p265-
270.  

MEMORY:  SURPRISING NEW INSIGHTS INTO HOW WE REMEMBER AND WHY 
WE FORGET  - Elizabeth Loftus, 1980  Zeitschrift f�r angewandte Psychologie und 
Charakterkunde. Feb. 1936, pp. 1 - 70,  Ludwig Koch  "Arbeitspsychologische Untersuchung der 
T„tigkeit...f�r Funker"  

THE CANDLER SYSTEM, Junior kursus.  Walter Candler  1939 edition.  

BOOK OF FACTS ABOUT THE CANDLER SYSTEM.  1939 ed.  

THE AMERICAN TELEGRAPHER - A Social History  1860- 1900.  Edwin Gabler 1988.  
BRASS POUNDERS  Young Telegraphers of the Civil War.  Alvin F. Harlow  1962.  

THE MILITARY TELEGRAPH DURING THE CIVIL WAR, 2 vol. William R. Plum.  1882.  

PEAK PERFORMANCE.  David R. Krauss.  1984  

THE PSYCHOLOGY OF SKILL.   William Frederick Book.  

YOUR FIRST YEAR OF TEACHING SHORTHAND AND TRANSCRIPTION.  Marion M.  
Lamb.  

GESCHICHTE DER TELEGRAPHIE, Th. Karasss, Brauschweig. 1909 p.347-350  

GESCHICHTE DER NACHRICHTENTECHNIK, V. Aschoff.  Band 2 p. 198-208  

THE STORY OF TELECOMMUNICATIONS af George P. Oslin, 1992 Mercer University 
Press.    Chapter 2.  
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THE AMERICAN LEONARDO,  Carlton Mabee 1943, New York  

SAMUEL F. B. MORSE, LETTERS AND JOURNALS  

STUDENTS' MANUAL for the Practical Instruction of Learners of Telegraphy, J. H. Bunnell & 
Co. 1884, genoptrykt af L. A. Bailey  

THE EDISON ALBUM, Lawrence A. Frost  1969, Seattle  

CYCLOPEDIA OF TELEPHONY AND TELEGRAPHY Vol. IV American ATechnical 
Society, 1911 & 1919  

Personlig korrespondance fra:  R. J. Miller, Teleplex Co.  22 Oc. 1942 Raymond K. White, Dodge 
Telegraph School L. R. McDonald, high speed contestant Ivan S. Coggeshall, Western Union, 
contests and misc.  John F. Rhilinger, KC1MI, high speed code Donald K. deNeuf, WA1SPM, 
various aspects old and new George Hart, W1NJM, high speed code Tony Smith, G4FAI, general 
and historical L. A. Bailey, American Morse operator William K. Dunbar, K9IMV, AD9E, 
American Morse operator Verle D. Francis, W0SZF, American Morse operator Charles Bender, 
W1WPR,  former chief operator W1AW ARRL Station Cecil Langdoc, Elkhart, IN, American 
Morse tapes James S. Farrior, W4FOK, computer programs both codes,  Warren L. Hart, AA5YI, 
general Steven D. Katz WB2WIK, general Tom Perera K2DCY, general Louise Moreau, W3WRE, 
general Loraine McCarthy, N6CIO, general Carl Chaplain, W7QO, general Gary E. J. Bold, 
ZL1AN, and probably several others.  

Personlige diskussioner med et antal CW operatører:  George Marshall, amateur 9AER, 9CX, 
commercial first class from 1915-6, and Navy to about 1945; Quido Schultise, amateur 9NX and 
commercial from 1919, K6TK, K5OJ; Alvin B. Unruh, 9BIO from 1923, (W)9AWP, commercial, 
and W0AWP; and others later, including Clarence Wallace (W)9ABJ, min bror P.  Kenneth 
Pierpont, KF4OW frivillig instruktør; alle af disse har bidraget med ting af værdi (inklusiv nogle 
materialer).  Da disse materialer er blevet samlet gennem en periode helt fra omkring 1930, kan 
nogle få kilder være anbragt forkert, eller være tabt.         

With the Psalmist we may well say:  "I will praise Thee; for I am fearfully and wonderfully made. 
Marvelous are Thy works,   and that my soul knoweth right well."  
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