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KORTB0LGEAMAT0RENEISTAVANGER

Forhistorie, start
og stapp
I tyvearene var radio en meget populrer
hobby, noe bladet «NorskRadio«kan for-
telle om. Det ble bygget og eksperimen-
tert over en lay sko, og mange merkelige
apparater og konstruksjoner sa dagens
lys.

Blant de el{Sperimenterende var det
ogsa mange «radioter», sam deble l~t.

Det var folk sam var interessert i a sende

og motta pA korte bolger, det vii si bolge-

lengder under 100 meter. Det var de fer-
ste kortbolgeamaterene.

I Stavanger duld{et det opp to karer
sam var ivrige kortbolgeamatorer. I

«Norsk Radio» for november 1927 star

det en liste over de radioamaterer sam
hadde tillatelse ill a sende pA korte bolger .

Blant disse var LA1S Tore Mehus, og

LA1X J.O. Berven.

Tore Mehus bar fortalt at ban eksperi-

menterte med radio allerede i 1918. Da

bygget ban og en kamerat en gnistsender

og en mottaker med lcrystalldetektdr.

Hodetelefonen, sam de ogsci hadde laget

selv, veide vel. et kilo og matte surres fast

ill hodet med et torkle! Senderen hadde

en rekkevidde pa noen kvartaler mellom

Nytorget og Pedersgaten. Den braket sa

freit at naboene ringte ill politiet og det ble

sendeforbud.

Pa hesten 1927 fortalte Stavanger Af-

tenblad om stavangeramatoren LA1X

sam hadde batt forbindelse med Jan Ma-

yen (AQS) og hadde formidlet trafikken

ill Tromse etter at hovedantennen var

bIastned i en snestorm.LA1Xkjerte moo

30 watt og hertes moo fin styrke pa Jan

Mayen. Det var ikke den eneste gangen at
a11latorer matte formidle telegramtrafikk
for det offenillge. LA1S fortalte at ban
matte formidle et par russiske telegram-

mer under Roald Amundsens hjelpeek-
spedisjon etter Nobile. Hans lille stasjon

nadde fint frem nordover der hvor de

store stasjonene matte melde pass.

I «Norsk Radio» for 1928 finnes en del

rapporter i kortbolgespalten. Vi tar med
noen smakebiter: «LA1S harhattkontakt

med Italia pA 30 meter». «LA1S bar batt

en rekke kontakter pa 40 meter». «LA1S
hadde kontakt pa 32 meter med skonner-

ten «Bovdoin» i Mac Millians ekspedi-
sjon i Hudson Bay under en real sne-

storm». «LA1X tester pA 20 meter sam nu

er frigitt». Og ill slutt redakterens sukk:

«Stavanger er biltt en clod by for SW-

Stavangergruppens nestor og drivende kraft
Tore Mehus. Her som stolt, ung amator med

hams. LA1X er flyttet fra byen og LA1S

er reist ill sjes».
]a, Stavanger var virkelig en dod by rent
radioamatennessig i 20-30 arene. Vi he-
ref ingenting omkortbolgeamaterene fer
i slutten av 30 arene. I Sandnes var det

riktignok aktive amatorer sam LAB] og

LABM. Men det var liten publisitet om-

kring demo I Stavanger Aftenblad stod det
en liten arti1d<el om sendeamaterer i spal-
ten «RadiokjeIleren»den21. januar 1939
hvor LAB] var intervjuet. Senere kom det I
en byggebeskrivelse over en kortbolge-
sender i dagsavisen Stavangeren den 4.
mars samme ar. Den 7. mars stod det a
lese i Stavanger Aftenblad at det skulle
startes en radioklubb for kortbolgeinte-

resserte, og den B. mars ble Stavanger

Kortbolgelag stiftet pA etmete pA St. Svit-

hun skole. Initiativtager og meteleder var
Tore Mehus, LA1S.

Det konstituerende metet ble holdt i
skolens fysikkrom og det mette opp

10-12 interesserte mennesker. Metet ble

apnet av Tore Mehus sam redegjorde for

kortbolgesaken og radioamatorene. Det
ble valgt et styre bestAende av Tore Me-

fra starten av og tillangt opp i 50 £irene, LA1S
riggen sin i 1927.

hug sam fonnann, T. Thompson (na T.

Sande) sam sekretrer og Kjell Stender

sam kasserer. Kontingenten ble satt ill

kr. 1,25 pro uke, det samme sam en kino-

billett i de dager.
Det ble besluttet a sette i gang morse-

kurs tre kvelder i ul{en med LA1S sam lre-

rer. Tore hadde med seg en tonegenera-

tor og et imponerende horn av en heytta-
let sam ga fra seg en skjrerende lyd oar
han trykket pa nekkelen. Sa ble morseal-
fabetet gjennomgatt og denned vat delta-
kerne i gang med arable oed de mystiske
tegn av streker og prikker. Senere fikk de
besek av LAB] sam holdt et interessant

kAseri om amaterradio.

Pa fysikkrommet sto ogsA skolens kort-
bolgesender, LA2S. En fin TPTG Tx i en
star treramme med et for nybegynnerne
imponerende senderrer. Motta1{er vat
en fin sak bygget inn i en glasskasse slik at
aIle komponenter vat synlige, visstnok et
arbeide utfort av rektor Olden sam selv

varmegetinteressertiradio. Han utgaal-

lerede i 1923 et lite hefte om radioteknikk

pa «Fagbibliotekenes Fri Lresning». Hef-
tefkostet forevrig 45 ere!



-
«Detter er London...» Franz GoUe somtyvlytter med selvbygget mottaker i 1942. .

Interessenjor morsekurset dabbet Doe
avetter hvert, samtidig sam det oppsto fi-
nansielle problemer. Dessuten ble det
sendeforbud for aUe norske amatorer et-
ter krigsutbruddeti 1939. Somenfolgeav
dette, ble Stavanger KortboIgeIag opp-
lest den 15. mars 1940. Ogdet skulle vise
seg a bli en Iang pause pa fern dystre 'dr!

Men det ble snart Idaget over at kurset

ble for dyrt, da leien av lokalet VaT pA kr.

5 pr kveld.
I tillegg kom sa kontingent ill Ligaen.

Etter Dye forhandlinger med vaktmeste-
reo pA skolen, ble leien satt oed ill kr. 3 pr
kveld.

Den 29. mars 1946 ble det innkalt ill
medlemsm0te pA St. Svithun skole for a
diskutere saken og fa valgt et ordinrert
styre og fastsatt medlemskontingent
m.m. LA1S orienterte om de aktuelle sa-

kene, deriblant ogsA om frigivelse av 20

og 40 meter bAndene. Det ble sa valgt nyti

styre. LA1S 0nsket ikke gjenvalg, og som

ny formann ble valgt LA4W A Nils Me-

bus. Gruppen skiftet ogsA navn og ble
Stavangergruppen av NRRL. Gruppe-
kontingenten ble satt ill kr. 1 pr maned
plusskr. 0,25 prmedlempr. kveldilldek-
Ding av lokalleie for morsekurset.

LA1S illbod sa rom i sin forretning ill
morsetreningen og det ble vedtatt a flytte
dit. Treningen ble utvidet ill hver kveld
unntatt 10rdag og s0ndag, fra ld 1830 ill
1930. Samtidig meldte det seg tre Dye
medlemmer, slikattalletnA varoppei 18.

Det ble en anstrengende tid med sa
hard trening og det resulterte i at mange
faIt av lasset. Pa glutteD VaT det bare 6 per-
SODer igjen. De satt pA gamle radioer og
esker pA lageret ill LA1S under trenin-
gene. Samtidig ble det drevet trening
hjemme has andre av deltakeme.

A avholde medlemsmoter VaT ogsA et

stadig problem da de ikke hadde Doe

gruppelokale. Det ble enten avholdt m0-

ter hjemme has noen eller pA en kale. I
glutteD av september 1946 gikk 6 stk. opp
illlisensproven og besto slik at i oktober

samme AT VaT det 6 nybakte amat0rer i

byen: LA4W A Nils Mehus, LA4XA

Enok Meling, LA4Y A Ferdinand Gu-

stavson, LA4ZA Alfred Mrehle, LA5AA

Olav Vetrhus og LA5BA Franz Golle.

Mot glutteD av Aret VaT de fleste pA luften,

enten pA 80 eller pA 40 meter bAndet.

Et sled d vcere

Det VaT i mange av disse arene et stort
problem a finne egnet gruppelokale til
medlemsmoter og gruppestasjon. I 1947
fikk gruppen leie lokale pa VA1and Skole.
sa i 1948 fikk gruppen leie et lite rnotelo-

kale i Stiftelsesgaten, men mistet dette

igjen senere pA aret. Problemet moo eg-

net metelokale ble igjen en av de viktigste
sakene pa styremetene og medlems-
metene.

UtpA hesten 1948lykkedes det sa a fa
leie motelokale i KFUMs bus i Asylgaten.

Lokalet VaT nrermest et kjellerrom, men

det VaT romslig. Det egnet seg likevel ikke

til a arrangere kurs. Det ble derfor gjort

henvendelse til Stavanger Tekniske
Skole. Det strandet pA ekonomiske pro-
blemer. Videre ble det gjort henvendelser

til Stavanger Turistforening om leie av

Valbergtamet. Men ogsa dette strandet

pa ekonomi.
Utover i 1950 arbeidet stylet mye for a

skaffe bedre lokaler. Det ble gjort hen-
vendelse til NUH hvor gruppen ble til-

budt a leie et rom samt et lite bus. Leien

VaT kr. 2,50 pr gang og NUH forbeholdt

seg retten til a heve avtalen etter behov.
Samtlige av gruppens medlernrner matte

dessuten tegne seg sam medlernrner i

NUH. A vtalen ble avvist sam urimelig.

11951 forsoktemanafAleieetgamrnelt

havnebetjenthus, men uten hell. LA2HE
fikk i oppdrag a undersoke mulighetene
for a fa leie noe has Rode Kors pA Ege-
nesveien.

Utover i 1952 ble medlemsrnotene
holdt i SHIPs lokaler inntil det kom brev

Ira Rode Kors om at gruppen kunne fa

leie Rode Kors Ordresal pA Egenesveien

mot at gruppens medlernrner stilte seg til

diposisjon for Rode Kors Hjelpekorps i

pasken. Etter noe diskusjon, ble man

enig om a takke ja til dette tilbudet og det

forste metet i de nye lokalene ble avholdt

den 13. oktober.
Fra hesten 1954 gikk man over til a

holde medlemsmetene i Totalkafeen.

Der hadde gruppen fAtt leie et romslig
bakvrerelse sam ogsA ble leiet ut til andre

foreninger og lag. Her kunne man sitte

uforstyrret og hadde rikelig tilgang pA

Under tit v.: Gruppem8te i Totalen. Fra
venstre LA5AA, LA2EE, LA1S, LA4MC,

LA3SD, LA9CE, LA5BA.

Under: Et av styrene i 50-arene: Foran
Ira. v.:LA7AE, LA3SD, LA2ME, LA3BB,

LA4MC. Bak: LA1S, LA9CE.

Pa ' an igjen

Den 7. desember 1945 ble Stavanger
Kortbolgelag startet opp igjen. Som van-
lig var LA1S ildsjelen i det hele. Apnings-
m0tet ble holdt pA St. Svithun skole og det
m0tte opp 10-15 stykker. LA1S orien-

terte om kortbolgeamat0rene og deres

arbeide for denne hobbyen. Pa motet ble
LA1S gjenvalgt som formann moo

LA4MC Arnfinn Soyland som sekretrer

og LA5AA Olav Vetrhus som kasserer.

Det ble besluttet a starte morsekurs igjen.
Kurset ble fastsatt ill tre ganger i uken,
mandag, onsdag og fredag kl2000 pa St.
Svithun skole. Det ble ogsci besluttet a
melde gruppen inn i Ligaen.

Kurset fikk en bra start moo tre gode
lrerere, LA1S samt telegrafistene Berg og

F0lgesvoll.



velegnet som QTH for gruppestasjonen
og stort nok ill metevirksomheten.

Men lokalitetene kunne ikke uten vi-
dere tas i bruk. Etter en ferste befaring i
mars 1962, tittaler styret: «Masse rotog

rabe, dArlig bevendt moo golv og tak».

Tarnet hadde stArt tomt etter at tyskeme

forlot det i 1945. Fer lrngen hadde det
vrert restaurant. Det hadde sa vrert me-
ningen at Sivilforsvaret ~k1ll1p hn Ikp npt,
men de ombestemte seg

Styret innkalte ill forste dugnad den 2.
mai 1962. Videre kan vi se av styreproto-
kollen at det stort sett var dugnad hver
kveld hele sommeren, og det forste med-
lemsmetet i VaIandstAmet kunne finne
sted den 23. oktohpr 1 qn? mpn ?O mpn
Jpmmpr til~tpnp

Det var god aktivitet. i gruppelokalet pa
Vaulen. Herfra etarbeldsmlJte hvor 3DC og

9CE «kler i fingrene».

kaffe, kakerogsmerbrod. Styremeterble
vanligvis holdt hjemme hog styremed-

lemmene etter tur .
Utoveri 1956 arbeidetman stadigmed

a skaffe mer permanent og velegnet ldub-
blol<ale uten at det ble noe «gjennom-
brudd». Man forsekte igjen a fa leie Val-
bergtftmet, men det forte ild<.e frem. Deri-

mot sa det ut som det lrunne vrere en
muligbet for a fa leie noe hog fru Bore pa
Vaulen, og man avholdt et mete der den
27. november fora rekognosere. Avtale

ble ordnet og den 2. juli 1957 kunne man
sa arrangere det furste medlemsmetet i

de nye lokalene pa Vaulen. Det var et

ganske stort rom moo panel pa veggene

og pen innredning - men noe lavt under
tal{et. Etter forhandlinger moo fru Bore
og etter diskusjoner blant medlemmene,
ble man enig om a betale kr. 200,- pr ar i
leie.

sa omsider i 1962 fikl{ gruppen leie sitt
navrerende gruppelol<ale i ValandstAr-
net. At gruppen fikk illgang ill Valand-

stArnet ma vel sies a vrere noe av det beste

som har hendt i gruppens 50 ange histo-

fie. Der fikk man etlokale som, illtrossfor

bygningsmessig darlig stand, er srerdeles

Med innflyttingen i VaIandstamet, kom

ogsa muligheten ill a fa igang egen grup-
pestasjon.

11963 ble det innkjept en mottaker. Pa
den tiden var det mottakere sam var pro-
blemet, sendere bygget man selv. Den

innkjepte mottaker kostet lu. 500, men

lmssereren hadde bare kr. 400 i kassen og

hapet at han slrulle fa inn resten ved a «gA

pc\» clem som sl<yldte kontingent. Imid-

lertid kom LA2EI ill unnsetning og illbod

segaIAnegruppendemanglendekr.l00.

Senderen besto av en hjemmebygget sa}{

moo Geloso VFO og 813 i PA og kunne
yte 150 watt.

Utover i 1966/67 kom det ensker om
fomyelse av stasjonen og det ble en del
diskusjoner om hvordan. De «eldre» en-

- - sket a kjepe en fersteldasses mottaker
Styret i jubileumsdret 1959. Foran Ira venstr/!: LA7 AE, LA1S, LA4XA. Bak Ira venstre: mens «ungdommen» ville ha det nye i ti-
LA5AA, LA5BA og LA9CE. den - en transceiver. Etter avstemning

) ble det transceiver. Denne viste seg imid-
lertid a ikke vrere robust nok ill formaIet
og man matte relativt snart sldfte den ut

moo noe mer solid. I dag bestAr gruppe-

-' stasjonen av FT -102 og trelementer for

HF og TS- 700 for VHF samt repeateren

LA8SR.

Gruppestasjonen fikl{i 1962 illdeltkal-

lesignalet LA2S. I 1978 sokte gruppen

-~--- ---, omafAovertaogbringevidere Tores kal-

,.' lesignal, LAIS. Dette ble innvilget av

Tore selvog Teledireldoratet.

MedlemsmBter og

kursvirksomhet

-- -- -- Metevirksomhet og lrurser hac alltid
vikt . akt" t r i n Med-

vrert 1ge IVlte e gruppe.

11962 flyttet Stavangergruppen inn i «landets fineste gruppe-QTH», - Vdlandstdrnet.



Stavangergruppen haT i mange ar hatt nt2rt
samarbeid mea Rede Kors og bidratt med
samband i fjellsikringen i pasken.
Til venstre LA9CE pa Fagerstel en gang i
60-arene.

Det er star forskjell pa utstyret dengang og
det sam bte brukt z 1972 (bildet over) da
gruppen Ledet fjellsikringen for hete Ser-
Norge fra Rede Kors hytten pa Sinnes.

ten et relIes byggeprosjekt eller indivi-
duelle arbeider. Fordelen med dette var
selvsagt at da kunne man fa instruksjon
og hjelp hvis man trengte det, samtidig
sam man kunne foreta relIes innkjep av
materiell, noe sam kUnne spare noen
kroner.

Sambandsoppdrag
Meteprotokoller viser at man helt fra
starten var opptatt av a ire stottende ill
nar samfunnet trengte amatereneshjelp.
Allerede i 1947 meldes det om atgruppen
sto for radiooverfering av kapproingene
pci Vagen bade den 1. ogden 17. mai, noe
sam var meget populrert blant publikum.
Disse overferingene var arvisse pa den
tiden.

Senere ble gruppen et fast innslag i sik-
ringstjenesten i pcisken i nrert samarbeide
med Rode Kors Hjelpekorps. Det ble be-
mannet stasjoner rundt i fjellet samtidig
sam man hadde valilijeneste i Stavanger.

Sambandstjenesten i pasken 1953 ble
avviklet ute" problemer. Det oppsto hel-
digvis ingen farlige situasjoner. Det mest
«alvorlige» var en sam hadde fAtt brent
opp stevlene sine og ensket a fa sendt
oppover nye.

Dessuten var det en sam ville ha sendt

oppover mer brennevin fordi de var gatt

lens.

Dette fant man imidlertid ikl{e a kunne
etterkomme da det ble vurdert ill ikke a
komme inn under begrepet «Nodhjelp».

Til a begynne med benyttet man gjeme

sma 10 watt telegrafisett drevet med 12

volts bilakkumulatorer. Senere gikk man
sa over ill a benytte vanlige transceivere

drevet moo 220 volt bensinaggregater og

det ble da benyttet SSE. I nyere rid ble det

illdels benyttet helikopter ill transport av
utstyr nar man skulle ill fjells i pasken for
a delta i redningsberedskapen, men det
ble likevel mange ganger mye tungt slit
med store oppakninger pa ski.

Gruppen har ellers deltatt mOO mel-

Fra Hobbyutstillingen i Kunstforeningens lokaler pd Madlaveien i 1951. Gruppen fikk mye
ros og god avisomtale tor sin utstilling. Her er det LA 4MC som er operator pa stand' en.

lemsmoter bar vrert avholdt mer eller

mindre regelmessig avhengig av om man

hadde tilfredsstillende metelokaler.
Det bar alltid vrert et mal at det skulle

vrere instruktive foredrag eller kAserier
pa medlemsInetene. Likesa bar det i stor
utstrekning vrert arrangert utlodninger
og auksjoner for a skaffe penger ill grup-

pekassen. Det l{an virke som om interes-

sell bar avtatt noe nm man ser at antall

metedeltakere i gjennomsnitt idag er om-

trent det samme som for tredve fir sidell
(ca. 20-25 stl{.) illtross for at medlemstal-
let ermer enn doblet pc} den sammetiden.
Dette bar vel antagelig sammenheng
med at i dag skat man «vrere med pa» sa
mange ting - interessene og gjeremalene
er mer spredt enn i tidligere tider. Likevel

kan man trygt si at gruppemetene frem-

deles bar stor betydning for med-
lemmene.
Radioamaterene bar alltid vrert opptatt
av a hjelpe hverandre savel med materiell
som med kunnskaper. En viktig aktivitet
for gruppen opp gjennom mene, bar der-
for vrert a arrangere kurs for interesserte
blivende amatorer. Det var da ogsA noe
av det forste man tenkte pa da gruppen
ble stiftet. Senere bar det vrert arrangert
kurser mer eller mindre regelmessig. Det
er sAledes i gruppens femtiArige historie
blitt en lang rekke amaterkurs noe som
selvsagt bar vrert medvirkende ill den
gode aktiviteten i og omkring gruppen. I
noen perioder bar man arrangert kur-
sene belt i egen regi, i andre perioder bar
man samarbeidet med andre opplrering-
sorganisasjoner. Kurslrerere bar i stor ut-
strekning vrert amaterer bade i morse og
teori. Gruppen bar ogsA fAtt utarbeidet
treningsprogram i form av morsekasetter
laget av LA7TO og teorisporsmaI ved

LA5SH.

OgsA sAkalte byggekurs bar vrert ar-

rangert - meter hvor man kom sammen

pa bestemte kvelder for a arbeide moo en-
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dingstjenesten i forbindelse moo konkur-
ranger i roing og seiling - noe mange vii
huske sam en tildels vat foreteelse! Det
bar ogsa vrer ytet sammbandstjeneste i
forbindelse med flere andre sportsarran-
gementer i distriktet.

I de seneff arene bar gruppen i samar-
beide med Sandnes og Jrerengruppen
vrert et fast innslag i meldingstjenesten
under skirennet «SesilAmi». Stavanger-
gruppen bar ogsa besorget meldingstje-
nesten i forbindelse moo de arlige TV-
innsamlingene.

LA2UA var toastmaster ved festmiddagen
under generalforsamlingen i 1979.

@Verst: Formannen i 1979, LA3JT, mottar
plakett for LA1S plassering i jubileumste-
sten. Under:LA2UAmottarpokalforbeste
plassering i QRP-klassen i F)'lkestesten, -
han vant lien forevrig 3 ar pa Tad.

Andre aktiviteter
I juni 1947 var Stavangergruppen og

Sandnesgruppen pA besek ombord i slag-
skipet «Duke of York». LA4ZA og

LA5AA hadde senere radiokontakt meq
«Duke of York» pA 116 MHz.

I juli 1947 dro noen av gruppens med-

lemmer ill heis for a undersoke noen

kvartsfelter i Suldalsheiene. Turen ble

l{a}t «Operasjon krystall». De skulle un-

dersoke om kvartsen var brukbar ill kry-

stallfabrikasjon.

Men prevene sam ble sendt ill Dan-
mark for undersokelser, var negative.

K vartsen var ikke fen nok ill slikt formAl.

Men det var en hyggelig tur. LA5BA

medbragte hjemmebygget porta bel sta-

sian for 80 meter, men det ble dessverre
ingen kontakter.

Senere samme Ar ble det arrangert en
VHF-test pa 2,5 meter sammen moo

Sandnesgruppen. Det ble en hyggelig

test, selv om bade ferste og andre plass

gikk ill Sandnes. Senere fild{ gruppen en

overhaling fra flykontrollen pa Sola fordi

de hadde blokkert flyradiotrafikken. Det

viste seg imidlertid at de var i sin gode rett.

De hadde lov ill a bruke de samme fre-

«LA~ OllY Bob» var en kjentogkjter stemme
pa Zu ta i femtiarene. lkke bare pa amater-

ban ene men ogsa over riksnettet var han
en hyppig gjest, bZ.a. som en meget dyktig
imitator.

Den 31. mai 1952 ble Ligaens General-
forsamling avholdt pa Sola Strandhotel.

Metet begynte kl15. 00 og det ble en rolig
og fin avvikling av de vanlige metesa-

kene. Ved valgene ble LA3XA valgt til ny

president. Den tilherende HAM-festen

ble avviklet den pcifolgende dag fra kl.

18.30til23.300gvarmegetvellykket. En
begeistret sekretrer uttalte etterpci: «Det
var et fyrverkeri av hygge, det var aile
enige om!».

Hesten 1952 ble d~ avholdt en militre-

revelse pa Sola. Her deltok bl.a. flystyr-

kerfraRAF. UnderevelsenkomLA5BA

i kontakt med to britiske amatorer,

G3HCJ ogG31JU, somhaninvitertemed
pa medlemsmete i gruppen. Det ble et

hyggelig mete hvor mange av gruppens

medlemmer fild< rikelig anledning til a

preve sine engelskkunnskaper.

Gruppen hadde foreslatt at LAIS

burde tildeles «Den Gyldne Nekkels Or-

den», noe ordenskollegiet aksepterte og

den 17. september 1955 vardetsammen-

kalt til festlig samvrer pa Hotel Alstor i an-

ledning promosjonen. Det var 18 med-

lemmer med darner tilstede i det pent de-

korerte rommet. LA2ME holdt selve

seremonitalen og LA8M ovverrakte

«Den Gyldne Nekkels Orden» til LAIS

med takk for den store innsatsen hall

hadde gjort for Stavangergruppen og

arnatersaken. LA3JB var den selv-

skrevne toastmaster og holdt en munter

og spirituell tale. LA3SD holdt damenes
tale og overralcte blomster til fru Mehus

og takl{et for ridderlig forstaelse for arna-

tersaken.

Ogsa andre av gruppens medlemmer
er blitt tildelt «Den Gyldne Nekkels Or-
den». I forbindelse med Generalforsam-
lingen til NRRL i Bergen i 1980 ble

LA5QK slatt til ridder av ordenen. Og i

forbindelse moo Ligaens Generalforsam-

ling i Sandnes i 1987 ble LA5SH og
LA9CE slatt til riddere.Da LA3DC i 1966 forlot gruppen og

flyttet nordover til Hordaland, fikk hall
overrakt en selvpokal med inskripsjon

som ~ for stor og iherdig innsats for

gruppen gjenriom flere cir.

kvenser som:flykontrollen. Dette er som
kjent blitt endret sidell.

I det hele tart synes aktiviteten a ha
vrert god pa define tiden. De hadde f.eks.
en sAkalt «Nattklubb» bestiende av

LA3JB, LA3SD, LA2ME, LA4MC,
LA5BA m.fl. «!<Iubben» hadde sine me-

ter pa 80 meter om kvelden nar NRI(

hadde sluttet sine sendinger. LA3JB var
det store muntrasjonsrad og det var rene
underholdningen nar hall var tilstede.
«Nattklubben» ble sa kjent pcibyen at det
var samtaleemne. LA3JB var vaktmester

i Norges Bank sam lci like i sentrum med

Brannvakta og avisen Stavangeren som

nrermeste naboer. De som var pa vakt

clef, var ivrige lyttere til «Nattklubben».
Det var rene sorgen hvis LA3JB ikke var

tilstede en kveld. En gang LA3JB Qg
LA5BA sto og s~et sammen utenfor
Brannvakta, dukket en kjent brannkon-
stabel opp. Hans ferste replikk var: «Me
bar 'kje hem deg pa 10M i det siste, An-
dreas. Har du vare syge?».

I oktober 1951 deltok en del av grup-
pens medlemmer i en hobbyutstilling i

Kunstmuseet pa Maldeveien. Blant clem

som deltok, var LA4Y A med sin stasjon

som ble holdt operativ under hele utstil-

tingen. Imidlertid virket den ikke impo-
nerende, noe som skydtes darlig

antenne.

Det var rigget opp en dipol med apen
(600 ohm) feeder. Feederen var umatelig
lang og gikk i alleslags vinkler og kroker
ogsnodde segfrakjellertilloftogut pci ta-
keto LA3BB var en fantastisk antenne-
montor!
Men utstillingen var godt besokt og fikk
pen omtale i byens aviser, noe sam resul-

terte i flere henvendelser fra folk som var

blitt interessert i amaterradio.



I 1983 fikk ~uppen godkjent «100 LA»-
diplomet og pd et medlemsmetet i juni 1984
ble del ferste diplomet i SSB overTake
LA7YX Ira Kvinesdal. Ran ble ogsd over-
rake pokal av diplom-manager LA 7TD.

Omkring 1968 Val det kommet igang

en del RTfY aktiviteti gruppen ogfraok-

toher samme At ble det sendt regelmes-
sige QST-LA sendinger pA RTfY fra

gruppestasjonen. Utstyret som ble brukt,

Val en ART -13 sender og en KWEA Rx.

Terminal unit var hjemmebygget TT/L

Main Line og skriveren Val en Siemens

37G. Dessuten hadde man en reperfora-

tor og en distributer. Den drivende kraft
bak dette prosjektet Val LA4MH som
ogsA hadde bygget den hjemmelagde de-
len av utstyret.

Av metereferatene fremgar det at det

gikk noksa tregt med a fa igang VHF akti-

vitene i gruppen, men omsider kom den

da. LA3JT forteller at ban en hestkveld i
slutten av syttiarene kom opp i gruppelo-
kalet for a hente QSL kort. Der Val det lys
og et bode kom frem fra radiorommet,

det Val LA3EQ. Pa sporsmaI om hvor-
dan forholdene var, fi}d{ ban vite at -3EQ
Val der for a forseke a fa kontakt med Kri-

stiansand pA 2 meter, men at det enda Val

3 min og 15 sek til sked-tiden. Thorleif
kjente litt til de antenner og effekter som

Val til disposisjon samt geografiske ulem-

per sasom jordkrumning og fjell, sa ban

stilte seg noe tvilende til prosjektet.
Dessuten hvorfor angi sked-tid sa til de

grader neyaktig? Svaret kom raslct fra

Tananger i samarbeide med Rogalarld
l<rigsmuseum. Videre ble det deltatt i et
«apent hus» arrangement pit Revheim
skole. Gruppen hadde ogsa to dager
«apent hus» i gruppeIoI{a}et i VAlandstAr-
net, noe sam fild< god omtale i byens avi-
ser og ble beselct av ca 150 mennesker.

I 1986 hadde man igjen en vervekam-
panje med utdeling av brosjyrer, oppset-
ting av plakater, flere besek, apent hug i
TAmet med demonstrasjon, oriente-
rlngsmete for speidere osv. AIt ble godt
beselct og ansett sam veIlykket.

Samme Ar ble en av gruppens medlem-
mer LA5QK foresIatt sam kandidat ill
valget av president ved Ligaens general-

forsamling i l<ristiansand. Han tapte av-

stemningenogLA4RFbIevalgt. LA5QK

ble imidlertid valgt inn sam Hovedstyre-

medlem og har sidell fungert sam vise-

president. I 1987 ble hall ogsci valgt ill
medlem av eksekutivkomiteen i IARU
Region 1.

I forbindelse moo femtiArs jubileet, ble
det gjort radioopptak med tre av grup-

pens medlemmer, LAI WCA, LA3JT og

LA5QK, i gruppelokalet. Dette ble sendt

ut over IMI nrerradio pit formiddagen
den 8. mars 1989, selve fedselsdagen.
Stavanger Aftenblad hadde en artild<eI
omgruppen ogjubileet den 3. mars 1989.

,

Hedersplaketten som tildeles medlemmer
for sterlig fortjenstfuUt arbeid for gruppen
og amatersaken i Stavanger.

Kontingent - fJkonomi

Det Wes ofte om 0konomien i gruppen,
og vi kan gjerne ta med referatet fra en de-

LA3EQ: «I<Iold<a 21:07 skat Braathens

rutetly fra Sola til Kjevik vrere over K vi-

nesheia. Da viI detkunne «sees» fra begge

steder og felgelig vrere en ypperlig re-
tlektor» .

I 1979 var gruppen igjen vertskap for
Ligaens Generalforsamling sam ble av-
vikletpaHotelAlstoritiden 10. til12. au-
gust, altsci noe mer rid enn man behevde
forrige gang! Men sa var det ogsA hele

137 medlemmer tilstede pa Generalfor-

samlingen. 175 gjester deltok i den etter-

felgende HAM-festen, noe sam nesten
sprengte hotellets kapasitet. En del avar-

rangerene matte f.el<s. spise i et siderom.

Men det var like hyggelig denne gangen

sam pa Sola Strandhotel mange ar tid-
ligere.

I 1980 ble Stavangergruppens heders-
plakett instiftet. Den er ment tildelt med-
lemmer sam bar ytet srerlige tjenester for
gruppen og amatorsaken. Ved wrste til-
deling ~ LASSH denne hedersplaket-

ten. Senere er den tildelt LA1ZI, LA9CE

og LASQK.

Det var i 1983 at Stavangergruppen
innstiftet og ~ godkjent diplom~ «100

LA» sam tildeles for kontakt med 100

norske stasjoner.

Hesten 1984 ble det arrangert relIes
busstur til INTERRADIO, en messe for
amatorradio og hobbyelektronikk i Han-
nover i Tyskland. Dette er senere blitt et
nesten Arvisst arrangement.

Samme ar ble det avviklet en demon-
strasjon avamatorutstyr i kjepe-senteret
Kvadrat og det ble deltatt i en utstilling i



LA6IGA Hakon Hagen

LA6LGA Hermann Lutro

LA60J Julius TjaIand
LA6RDA Bjarne Fosse

LA6XDA Bjarne Knutsen

LA7PU Jacob Holst Lid

LA7QCA Guttorm Waldemar

LA7RCA Ingebret Gausland

LA7SCA I<Are Hellstr0m

LA7TO Jan Oliversen

LA7ZN Jan Johannessen

LA8DX Paul Tysland

LA8M Lars Inge Valle
LA8PGA Christian Schmid

LA8TF A Sverre Lofthus

LA8TL Tor S. Kristiansen

LA8UF A Connie Lofthus

LA8ZL John Terje Bredahl

LA9CE Randulf Egeli

LA9CQ Christian Nedland

LA9FK Harald T0nnesen

LA9GL Per K. Hagen

LA9LO Thor Berven Hanssen

LA9NM Arne Rettedal

LA9PK Arne Johnsen

LA9UAA Terje Anfinsen

LA9YFA Per E. Haaland

LAODY Stephen Gradijan

LAOFV Paul Frantz

LB20C Karl-Ivar Ohma
l.B4DC Max Nilsen

LB7EC Johnny StenhArd
Karl Olav Bergesen

Terje Amdal

Stein Knutsen

LAlDZ Palle Pallesen
LAlHDA Grethe Bjering Dirda!

LAlLM Frode Carlsen

LAl WCA Edwin Petersen

LAlZCA Magne Henriksen

LAlZI Klarentze Egeli

IA2ACA Jan A. Edvardsen

LA2IDA Harald Torkelsen

LA2KW Magne Eikil

LA2PO Sigwe Tollefsen

LA2QFA Berge Bomark

LA2UA Odd Hope

LA2WV Rolf Inge Stjemstrem

LA3DC Olaf E. Barstad

LA3FEA Per Johnsen

LA3JT Thorleif Andersen

LA3LT AlfBirkemo
LA3PY Svein Danielsen

LA3RY Age Stangeland
LA4CP 0yvind Egge
LA4EM Haavard B. Olsen

LA4GJ Helge Rasmussen

LA4GW Lars Reianes

LA4HH Einar Nygard
LA41AA Elias Johnsen

LA4JW Tora1fViste

LA4MC Arnfinn Seyland
LA4RJOlaf Strand

LA5BA Franz W. Golle
LA5IP Trygve Sunde

LA5QK Alf Almeda!

LA5SH John Wilhelm Akre
LA5TBA Bernt Erfjord
LA6DG Yngvar Berg
LA6HL Johannes Barosen

batt sam rant sted pA arsmetet i 1966 og
hvor synspunktene synes a ha vrert de
samme sam ved andre lignende debatter:

«Formannen reiste sporsnuilet om kon-

tingentforheyelse, en sak sam hadde

vrert diskutert i stylet, men sam man pA

grunn av stor uenighet ikke hadde kunne
enes om Doe forslag ill. Stylet ba nA om
medlemmenes synspunkter pa en even-
tuelldoblingavkontingentenfrakr.10ill
kr.20.

Medlem A, fra stylet, sa at ban syntes
kr .10 var en passendekontingentogville
beholde den uforandret.

Medlem B syntes at posten «innbetalt

kontingent» Val altfor liten i forhold ill de

faste utgiftene og gikk inn for heving.
Medlem C ville sette sekelyset pA ut-

giftssiden og gjere hva man kunne for a

barbere kostnadene. Det herte f.eks. in-

gen steder hjemme at posten «kaffe ogka-
kef tit medlemsmeter» skulle vise ull-
derskudd.

Medlem 0 Val enig med C og papekte

at det i Arsberetningen Val oppfert 44

medlemmer. Hvis man ganget tit, ville

man finne at posten «innbetalt kontin-
gent» skulle vrert mye heyere. Pa langt
nrer aIle kunne ha betalt kontingenten.
Kassereren opplyste at 32 stykker hadde
betalt.

Medlem E hadde regnet litt og funnet
at kontingenten ikke dekket utgiftene ill
strem og husleie engang. Den matte

heves.

Medlem F etterlyste budsjett. Kasse-
fen opplyste at de faste utgiftene for kom-
mende AT, ville bli pa miDst kr. 1600,-.

Medlem G mente at irigen kan drive

butikk uten at de faste inntektene minst
deld<er de faste utgiftene. Kontingenten
matte opp.

Medlem H, Ira stylet, mente at med-

lemmene matte tenke litt pA stylet ogsa.

Det Val en stor pAkjenning a arbeide moo

sa smAfaste inntekter. Altfor mye arbeide
gikk med ill a finne saker og ting ill utlod-
Dinger og auksjoner.

Medlem I mente det Val bedre moo lav
kontingent og mange medlemmer eon

med hey kontingent og fa medlemmer.
Enhver kontingentekning fulgtes av ut-
meldinger.

Medlem E minnet om at en kontingent
pA kr 20,- illsvarte tre kinobilletter. I for-
hold ill Get fikk man mye for pengene,

nemlig 9-10 medlemsmeter moo fore-

drag, film osv, osv.
Medlem C minnet om at mange Val

medlemmer i flere foreninger. I<r. 10 her

og kr. 10 del - det ble fort mye penger av
det».

Ifelge referatet Val klokken na blitt

23.00 og formannen ba om avstemning.

Av de 37 illsdevrerende, stemte 27 for en

ekning, 10 stemte mot. Tilslutt kan det sa

nevnes at denne kontingenten pA kr. 20
ble stAende uforandret i 10 AT, belt ill

1975.

M edlemstallet

Fra den sperle begynnelse i 1939 med noon ganske fa mteresserte, bar
gruppen vokst jevnt og trott, men ogsa batt tilbakegang enkelte ganger.
Medlemstallene er noe usikre fordi gruppen alltid bar vrert meget liberal
med a stryke medlemmer sam bar «glemt» a betale kontingent. Dessuten

er det sparsomme opplysninger sam fremgar av meteprotokollene fra den

forste tiden, men noen tall finnes. F .eks.:
1953 - viger medlemslisten i overl{allt av 30.
1965 - 40 stykker hadde betalt kontingent.
1966 - 32 betalende
1971- var antall betalende oppe i 55.
1976 - 48 betalende
1977 - var antall betalende medlemmer kommet opp i 68.
1978 - oppe i 81 betalende.
1979 - stadig opppover, 89 betalende i ar .
1980 - belt oppe i 102 betalende.
1981 - nede igjen i 87.
1983'- 88 betalende hvorav 71 med lisens.
1984 - nedover til62 hvorav 56 med lisens.
1985 - opp igjen til67 hvorav 61 moo lisens.
1986 - videre oppover til73 betalende hvorav 64 moo lisens.
1987 - ned igjen til62 betalende. Av disse hadde 57lisens.

Sam man ser ligger medlemstallet nA pA omkring 60-70 hvorav de aller fie-
ste er lisensierte.



 

Gruppeformenn gjennom 50 år 
 
1939    LA1S   Tore Mehus 
1945    LA1S   Tore Mehus 
1946    LA4WA  Nils Mehus 
1947-1948   LA5BA  Franz W. Golle 
1949    LA3CB  Lloyd W. Stadheim 
1950    LA4MC  Arnfinn Søyland 
1951      Gunnar Soland 
1952    LA1S   Tore Mehus 
1953-1954   LA3DC  Olav Barstad 
1955-1956   LA2ME  Sigvart Bore 
1957    LA9CE  Randulf Egeli 
1958-1959   LA1S   Tore Mehus 
1960-1961-1962  LA8DB  Wilmar Landen 
1963-1964-1965  LA4MH  Henrik Lohne 
1966    LA4MC  Arnfinn Søyland 
1967    LA4MH  Henrik Lone 
1968    LA4LJ  Trygve Weibell 
1969    LA4MH  Henrik Lone 
1970-1971   LA2QI  Bjørn Kommedal 
1972    LA4ZL  Ernst Rolf Olsen(l. halvår) 

LA9GJ  Kjell Warsla (2. halvår) 
1973    LA5QK  A1f Almedal 
1974-1975   LA1LM  Frode Carlsen 
1976-1977   LA2QI  Bjørn Kommedal 
1978-1979   LA3JT  Thorleif Andersen 
1980-1981   LA6HL  Johannes Bårdsen 
1982-1983   LA5SH  John Wilhelm Åkre 
1984-1985   LA3JT  Thorleif Andersen 
1986-1987   LA4IAA Elias Johnsen 
1988-1989   LA1WCA Edwin Petersen 
 


