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Længe var jeg af den overbevisning at "CW Kejseren" næsten kunne køre på egen benzin alene!! 
 
Men Så opdagede jeg i forbindelse med nogen helt anden gravejournalistisk aktivitet at ”CW Kejseren” er 
blevet tanket så RIGELIGT gennem årene af en ”Mand” med en lille benzindunk. En mand der ifølge 
sagnfortællingen engang kom for skade at sælge "CW Kejseren" et hæfte af en eller anden art! Et salg der 
senere har givet en helvedes ballade i EDR og det omkringliggende amatørsamfund. 
 
Et af tegnene på hvad ”Manden med benzinbøtten” har haft gang i faldt jeg pladask over, da jeg via gode 
kilder fik adgang til en smule logfil fra en DX-cluster server med hjemsted nede i Europa. 
 
Her er det der sved i mine øjne: 

 
Grunden til at jeg spærrede øjnene op var mit kendskab til IP adresse tabeller 78.156.x.x er et IP område 
tildelt danske TDC og et opslag med de værktøjer der nok så nysseligt viser hvor en IP adresse bor, gav det 
resultat der ses med rødt. 
 
Adressen 78.156.119.131 var på logningstidspunktet en TDC-central i Skive, med TDCs private internet 
kunder i området!! Altså ikke noget der matcher de ”rapporterendes” position overhovedet. Ergo er cluster 
data en fake, der pludseligt ganske fint forklarer OZ1OXQ spots med lidet kønne kommentarer – Altså 
cikane mod OZ1OXQ, som også er set adskillige gange selv i nyere tid.. 
 
Nu er radioamatører i Skive og omegn jo ikke ligefrem et flertal af TDCs abonnenter på disse kanter, og slet 
ikke radioamatører med hvem "CW Kejseren" har været i kamp med… Men det skal jo nok vise sig at der er 
en ”benzinbøtte” indblandet. 
 
Jeg vil undlade at sætte ”Navn” på her i det offentlige rum, men nøjes med at gøre mine tanker, især når 
jeg erindre informationer, om udtalelser der grænser til bagtalelse. Dette er sket på Agerskov Marked og 
senest på Silkeborgs loppemarked, begge steder af ”Manden med Benzinbøtten” han ynder vist at gå i 
træsko!! 
 
At komme helt ind til sandheden vil kræve adgang til logfiler fra TDC, den slags skal godkendes af en 
dommer, så dette kommer næppe på tale.. 
 
Så nu vil jeg lade det være op til læserne at gætte og måske tage deres forholdsregler 
Vy 73 de OZ5WU/Michael 
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