LA8LGA Jens, Mjølner
speidergruppe i Elverum og JOTA
jubilerer
LA9DSA Knut Hellwege

Wok til lunch for leirdeltagere og gjester laget på speidervis under 100-årsjubileumet til Mjølner. (Foto: LA9DSA Knut)

JOTA 40 år på rad

Ikke bare fyller det internasjonale JOTA-arrangementet
60 år i år, men LA8LGA Jens feirer et personlig jubileum
i år. Han har vært med Mjølner speidergruppe i Elverum 40 år på rad, hvor av de siste 39 som radioamatør
på deres årlige arrangement på Speiderhytta Borgen på
Nordhue.
Lokalavisen Østlendingen (se faksimile) fikk ikke med
seg alle detaljene helt riktig, men Jens ble satt pris på
med både hederlig omtale i lokalavisa og Mjølnerspeiderne spanderte kake og gode ord for hans deltakelse
i 40 år og radioamatørinnsats gjennom 39 år. Det var
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ikke første gang Jens er fikk hederlig omtale for sin innsats for Mjølnerspeiderne, han ble også bl.a omtalt i
JOTAs «verdensrapport» i 2003:
We had two anniversaries this year, Radio Jens,
LA8LGA of the Mjølner Scouting group, and Håvard
at LA9AMA, both celebrated their 25th anniversary.
This was celebrated on Saturday, with an anniversary cake and presents. Radio Jens was presented the Mjølner Scouting groups special sweater
(finally he has a proper Scouting outfit), and an
invitation to the group’s porridge fest in December.

Jeg veit ikke hvor glad Jens og Mjølnerspeiderne fra 1982
er for å havne på museum allerede, men ved Glomdalsmuseets samlinger (digitaltmuseum.no) finner jeg
et innslag fra den lokale nærtven: NTV/Hedmark Kabel
TV 18.10.1982 som heter «Radioamatører på Nordhue
i Løten 'J O T A'».
En av JOTA-historiene Jens forteller er fra 1987. Det
året var det et forrykende uvær når de skulle opp til
Nordhue. Jens satt på med «bobla» til LA9SGA Morten,
og Jens hadde den lånte Yaesu–HF til LA6YX Kjell i
fanget. Det blåste bokstavelig talt ned trær foran og
bak bilen når de kjørte. Heldigvis hadde Morten med
både motorsag og øks i bilen (alltid beredt!) og de kom
vel frem. Ved ankomst på speiderhytta oppdaget de at
strømmen var borte. Lørdag reiste de ned igjen og lånte
et bensinaggregat på speiderhuset. De rakk dessverre
ikke åpningstalen det året, men de kom da på lufta et
par tre timer etterpå. Det året var det mange JOTA-stasjoner som var uten strøm i hele Østlandsområdet og
kom seg dermed ikke på lufta, mens Mjølnerspeiderne
brukte aggregat hele helga. 10 minutter før de skulle
dra ned over igjen på søndag kom strømmen tilbake på
Speiderhytta.
Som en kuriositet kan det nevnes at i 2007 benyttet
Jens LC8LGA fordi JOTA var 50 år og speiderbevegelsen
var 100 år. Spesielt morsomt er det at det latinske symbolet for 50 er «L», og det latinske symbolet for 100 er
«C», noe som gjorde at «LC» ble det perfekte prefiks
for denne dobbelte feiringen. Jens spøker ofte om at
suffikset LGA står for Lat Gammel Amatør, men det er
absolutt ikke sant. En slik utholdenhet og stayerevne i
JOTA-sammenheng, har så langt jeg har bragt i erfaring, kun et fåtall radioamatører i Norge.
Her er et knippe av personer med lengre fartstid på
JOTA enn Jens: LA9PF Cato, som i henhold til forordet til
den internasjonale JOTA-JOTI rapporten i 2016 feiret 70
år som speider, og har nesten 60 år med JOTA bak seg.
LA5CH Nic har vært med på alle JOTA siden 1961, og
LA4LN Tom deltok på sin første JOTA i 1969, og deltok
fra 1970 som radioamatør, og har deltatt hvert år siden
det. Det er sikkert også flere enn de ovennevnte på
landsbasis, men uansett om Jens ikke kom på seierspallen, er det etter min mening en stor bragd å delta på
JOTA 40 år.

Mjølner Speidergruppe – 100 år i år

Den 5. november 1917 ble guttelaget «L.S.V.», som
stod for Luft, Sol og Vann, stiftet. Helt fra stiftelsesdatoen sto det i guttelagets §1: «Foreningens formål er
ved utflukter, speiderøvelser og møter å utdanne medlemmene til patruljeførere for et speiderkorps …». Det
spesielle til tross for formålsparagrafen er at gruppen
først i 1926 ble meldt inn i Norsk Speidergutt forbund.
Speiderhytta Borgen på Nordhue ble bygd i 1886–1891
av Helge Væringsaasen for å gi hans tuberkuloserammede datter Inger, et rekreasjonssted. Etter hvert ble
imidlertid «Borgen» mer et jaktslott for Væringsaasen
og hans venner. Hytta er en testamentarisk gave etter
Helge Væringsaasen i 1919.

Faksimile fra Østlendingen 22. oktober 2017.
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Mjølner speidergruppe laget i forbindelse med 100-årsjubileet en jubileumsspeiderleir på idrettsplassen
«Fylken» i Elverum sentrum, helgen 3.–5. november
2017. De fikk besøk av flere speidergrupper denne
helgen, blant annet fra både Danmark og Sverige. Et
flott arrangement med en teltleir på idrettsplassen rett
ved siden av speiderhuset. 12 lammelår ble tilberedt i
kokegroper(!) til festmiddag, deretter leirbål og festfyrverkeri og mer til som skal til for å feire en sprek 100åring på speidervis.

Mjølner med 47 år lange JOTA-tradisjoner

Mjølner speidergruppe i Elverum har en meget lang og
sterk tradisjon med å delta på JOTA. Årets JOTA er ikke
det 40. året i rekken, som lokalavisen beskriver, men
det er dokumentert den 47. JOTAen, muligens også den
48.
LA5CH Nic sier følgende: «Mjølner speidergruppes fartstid i JOTA ikke er 40 år, men hele 48 år (riktignok med
et fravær i 1971). Uansett, her snakker vi sannsynligvis
om en av de mest aktive og utholdende pionerene blant
norske JOTA speidergrupper.»

40 års deltakelse på JOTA for LA8LGA Jens, her foran antenneanlegget til Nordkring på Nordhue. (Foto: LA1KUA Kim)

Den nasjonale rapporten fra 1969 lyder bl.a:
LA3HI – Elverum
14 speidere fra Mjølner fikk for første gang stifte
bekjentskap med radiospeiding da de deltok i Jamboree-on- the-air 1969 fra amatørstasjonen til Rolf
Nilsen, LA3HI. Det ble i alt 17 kontakter før guttene måtte gi seg, og da hadde alle fått slippe til
ved mikrofonen. Troppslederen Tore Lund skriver
i sin rapport om deltakelsen: Flere fattet interesse
for amatørsending, og varlig kontakt er opprettet med amatøren LA3HI—som vil gi videre assistanse—samt hjelpe til ved neste JOTA og utvide
deltakelsen herfra.
I 1970 forteller den nasjonale rapporten bl.a «… Guttene hadde også en interessant kontakt med LA2TM,
Slemdal. Det viste seg at guttene der hadde samme
speiderbil som guttene i Mjølner». For egen del må det
her bemerkes at den tiden en speidergruppe kan eie
en Dodge tre-kvarting (Dodge WC54) nok dessverre er
forbi – for det var tider!
Her er en liste med de ansvarlige radioamatørene som
har bidratt for Mjølner så langt jeg har greid å finne
frem til:
• LA3HI Rolf (SK), 1969–1970, 1972–1974 med
meget god bistand av Tore Skjefstad med flere i
1973–1974, se også anekdote under.
• LA8GT Tore, 1975–1977
• LA3WQ Claus, 1978
• LA8LGA Jens, 1979–dd
I mange år har det vært flere enn den ansvarlige
radioamatøren tilstede under JOTA-helga, her er den
listen: LA8LGA Jens (1978), LA6YX Kjell (1979–1980),
LA3HI Rolf (SK) (1979, 1981, 1987–1988), LA6ACA
Trond (SK) (1982–1986), LA9SGA Morten (1987,
1991–1992), LA1SP Hans Petter (1995), LA5CH Nicolai
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Fra LA JOTA-rapport 1969.

«Dette går best uten innblanding av meg.» Sitat fra LA1KUA. (Foto: LA1KUA Kim)

Fra LA JOTA-rapport 1970 og 1973.
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Til venstre: Speiderhytta Ingerstua med Elverum i midten og til høyre i bildet. Til høgre: Speiderhytta Borgen. (Foto: LA1KUA
Kim)

(1995), LA5LJA Lars (1995), LA5YJA Thomas (2010),
LB5MG Ketil (2015), LA1KUA Kim (2015–dd).
Mjølner speidergruppe har også ofte invitert med andre
speidergrupper til JOTA på Borgen på Nordhue som
f.eks Brumunddalspeidere i 2005, Tynset KFUK/KFUM
i 2010, og 1. Vang - 2. Romedal i 2014, 2. Romedal
speidergruppe og Brumunddal speidergruppe i 2015.
Mjølner Speidergruppe har også tre ganger hatt LA1JAM
som kallesignal under JOTA, henholdsvis i 1991, 1992
og 1995.

Rekruttering til radioamatørhobbyen

Jeg våger den påstand at en rekke personer som har
deltatt på JOTA i Mjølner-regi har blitt inspirert, eller
enda mer inspirert, til å selv ta radioamatørlisens. Som
LA8LGA Jens så treffende beskriver det: «Vi skylder
selvfølgelig Mjølner speidergruppe en stor takk for
inspirasjonen det gav oss til å ta radioamatørlisens
selv».

JOTA 2017

Årets JOTA ble som alle årene fra 2015, kjørt med to
komplette stasjoner. I år var bemanningen slik: én stasjon på hovedhytta «Borgen» med LA8LGA Jens og én
stasjon på Ingerstua bemannet med LA1KUA Kim, og
nå for første gang med Østerdalsgruppa sitt LA4D som
kallesignal på JOTA.

Anekdotene

I forbindelse med 100-årsjubileet til Mjølner samles det
inn historier og anekdoter fra speidergruppens historie.
Følgende anekdote er hentet fra Facebookgruppen «100
år Mjølner speidergruppe» og forfattere er Knut Hellwege / Tore Skjefstad.
En radioamatør med mageonde?
Radioamatøren Rolf Nilsen (LA3HI) som i den tiden
drev Elverum Trykk, var Mjølner sin radioamatør
under Jamboree On The Air (JOTA) i mange år.
JOTA er at speiderne snakker sammen over radiosendere på kortbølgenettet. Det kreves en egen
autorisasjon for å kunne bruke en slik radio, så
vi måtte samarbeide med en radioamatør. Det
hadde seg slik at i 1973 var en gjeng Mjølnerspeidere med Tore Skjefstad i spissen, godt på vei til
å ta amatørradiosertifikat, men hadde ennå ikke
blitt lisensiert som radioamatører. Tore Skjesftad
hadde vært i Oslo hos Norsk Radio Supply og brukt
opp konfirmasjonspengene sine på en FT250 fra
Sommerkamp dette året, og Sturla Mæhre hadde
med en annen radio (Heathkit SB101).

Følgende liste står selvfølgelig for min regning, men jeg
tror at hos disse radioamatørene har JOTA i Mjølner-regi
en helt spesiell plass og jeg antar at de i perioder, og
alle fall i JOTA-tider, har betraktet speiderhytta på Nordhue som sitt annet hjem:
•
•
•
•
•
•
•
•

LA8GT Tore
LA6ACA Trond(SK)
LA8LGA Jens
LA9SGA Morten
PY6ZEV Eystein (LA1EUA, ex.LC4GAT)
LA9DSA Knut
LA9ZRA Jens-Tore
LB5MG Kjetil

Rolf lånte denne JOTAen ut sitt personlige kallesignal(!), med en tydelig melding om at dersom
noen spurte etter han var han ute et «nødvendig
ærend». Rolf var altså i Elverum, mens Tore og de
andre snart blivende radioamatører satt på Nordhue på JOTA med Rolf sitt kallesignal. Tore og de
andre gjorde som Rolf hadde sagt, fortalte hver
gang noen spurte hvor Rolf var «at han var ute i
«et nødvendig ærend for øyeblikket». Jeg husker

Det er helt sikkert også flere som har hatt tilknytning til Mjølner speidergruppe, Nordhue og JOTA som
er blitt radioamatører gjennom tidene, de får ha meg
unnskyldt og ta gjerne kontakt slik at jeg kan komplettere listen.
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LA1KUA Kim var klar for en radioaktiv dag med Mjølnerspeiderene allerede fra soloppgang! (Foto: LA1KUA Kim)

svært godt han som kalte oss opp og i en forholdsvis spøkefull tone sa at «Nå har jeg lyttet på dere
i to dager – og kan ikke skjønne annet enn at Rolf
må være veldig dårlig i magen siden han har vært
ute i et nødvendig ærend i hele to dager».
Siden dette ikke var «helt etter boka», var det nok
flere enn meg tilstede som fikk et lite støkk da …
Var noen av dere lesere der da? PS. Tore fikk i
1974 sin første radioamatørlisens LB2S. I 1975
gikk han opp til ny prøve og fikk A-lisens med kallesignal LA8GT.

Epilog

Andre kilder

https://www.scoutnet.de/fileadmin/user_upload/
funk/46jota.pdf. The story of the world-wide 46th Jamboree On The Air 18 - 19 October 2003, side 33
LA1JAM: http://www.qsl.net/la1ss/la1jam-historisk.html
Museum: https://digitaltmuseum.no/011113951690/
gm-ntv-024 og innslaget kan sees her:
https://youtu.be/zlq25gPEx8c
Mjølners 100års arrangement: http://www.magiskeoyeblikk.no/hamar/utgaver/2017/nr-5-2017/
item/258-mjolner-speidergruppe-100-ar
LC-kallesignal: https://www.qrz.com/db/lc1v
Nasjonale JOTA-rapporter fra LA5CH Nic
Fra LA JOTA-rprt 1969

Jeg har snakket med og tilskrevet mange personer for
å skrive denne artikkelen. Alle feil og mangler i denne
artikkelen tar jeg ene og alene ansvar for, men tar gjerne
imot korrigeringer slik at historien blir så korrekt som
mulig. Mine nye og gamle speider-, og radioamatørvenner er mange, og de må takkes for bidragene. Først og
fremst LA8GT Tore som i 1973 introduserte meg for hobbyen på min første JOTA, og som villig vekk deler sin fornøyelige JOTA-historie. LA8LGA Jens med sin sylskarpe
hukommelse og som også har stupt ned i sine logger for
å verifisere «husken» sin for å være helt sikker! Historieentusiasten LA9LT Hans med et stort og varmt hjerte
for Elverum, speider- og radioamatør saken – og som
ikke gir seg før dokumentasjonen foreligger. LA4LN Tom
som jeg hadde som radiospeiderkursleder sannsynligvis
på slutten av 1970-tallet og som ca 40 år etter hjelper
meg på rett vei igjen. Ikke minst LA5CH Nic som graver
frem nasjonale JOTA-rapporter og dokumenterer Mjølner
sin JOTA-deltakelse helt fra 1969, tre år tidligere enn de
vi hadde selv. Mange andre har også bidratt med små og
store innspill – en felles og stor takk til disse.
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Fra LA JOTA-rprt 1970
Fra LA JOTA-rprt 1973
JOTA LA-stns 1969
JOTA LA-stns 1970
JOTA LA-stns 1972
JOTA LA-stns 1973

