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Litt om oppstarten av Fjellsportgruppa på
slutten av 1970-tallet
Av Roar Nålsund og Erik Stabell
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år er ganske lang tid når en selv befinner
seg i 20-årene. Når vi nærmer oss
pensjonisttilværelsen opplever vi en slik
tidsperiode som ganske overkommelig. Tid blir et
relativt begrep. Den ruller og går og det kommer
alltid ny tid. For å illustrere tidsrommet kan vi se på
hvordan turutstyret har endret seg. Klær og moter
har alltid endret seg, men på den tekniske siden
gikk ikke endringene i forrige århundre i store steg
før vi passerer ca 1970. Det kan se ut som om vi utstyrsmessig går fra en evolusjon til noe som likner
på en revolusjon. Helsport kom med ”Fjellteltet
nylon” på 1960-tallet og tunneltelt med dobbel duk
i 1970. Skandinavisk Høyfjellsutstyr ble etablert
av svensken Tomas Carlström i Hemsedal i 1972
og var nok ikke minst tuftet på sterke frustrasjoner
over den manglende tilgangen på egnet fjellutstyr
i Norge. Et lite apropos er også at Magne Myrmo
fra Rennebu blir i 1974 den siste verdensmester på
treski på 15-km i Falun (et sekund foran Gerhard
Grimmer som gikk på glassfiberski).

F

jellsportgruppeoppstarten kom i en periode
da det ble reist stor motstand mot videre
vannkraftutbygging. Mardalsfossen og
Aurlandsdalen var tapt. Det var mindre enn ti år
etter de tre store kraftutbyggingene i nærfjellene
Sylan og Trollheimen. Nedalen i Sylan var neddemt tross et stort TT-engasjement mot utbygginga, og de to utbyggingene med store inngrep i
Gjevilvass- og Storlidalen og i Folldalen sentralt
i Trollheimen var en realitet i årene rundt 1970.
Inngrepene fra disse utbyggingene bidro nok til å
spore fjellturmiljøet til engasjement da både Alta-

og den mer lokale Innerdalsutbygginga (i Kvikne)
kom i startårene for Fjellsportgruppa. Noen deltok
i Alta og ble aktive mot Innerdalsutbygginga. Det
skjedde mye annet også på denne tiden. Vi sier
litt mer om utstyrsrevolusjonen i artikkelen og
i en egen ramme, men noen burde gjennomgå
dette temaet nøyere. Vi to som har skrevet denne
artikkelen har hatt kontakt med andre som var
aktive i oppstartstida. Men verken Ester Aalbu
Eriksen, Carl S Bjurstedt eller Per Stabell skal
gis skylda verken for det vi skriver eller alt det vi
dessverre ikke får plass til.

Oppstart samtidig med en
utstyrsrevolusjon
Isøksa som er vist på tegningen til Zapffe (1899 1990) fra 1924 er en annen god illustrasjon på utstyrsutviklingen. Våre egne isøkser som ble kjøpt inn 47
år senere ser likedan ut. Her har vi altså en periode på
nærmere 50 år hvor det ikke hadde skjedd så mye på
utstyrsfronten i Norge. Men fra slutten av 1960-tallet
og videre utover begynner det å skje noen endringer.
Den klassiske isøksa lages av nye materialer og
selve øksebladet får litt ulike former ut fra funksjon.
Men den er fortsatt ganske gjenkjennelig. Bildet til
høyre viser dagens utstyr for teknisk isklatring som
er avledet fra den klassiske isøksa. Vinkler, handgrep
og mothaker er nøye utformet så den ser mer ut som
en slange enn en øks. Se gjerne «Climbing Ice» av
Yvon Chouinard fra 1978 som regnes som starten
på moderne isklatring. Den gamle øksa med treskaft
fra 1971 henger nå på museumsveggen i butikken til
Gudmund på Kårvatn gård i Todalen sammen med
håndsmidde stegjern fra samme tid.

Tegningen til venstre er fra artikkelen til Peter Wessel Zapffe “Fire korstog til Piggtind” fra 1924, trykket
i Barske glæder, 1969. Poenget er å vise utseendet til isøksa fra 1924 sammenlignet med den moderne
øksa Grivel machine 3.0 Ice Axe fra 2017 vist i Gear Express produktkatalog
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T.v.: Yvon Chounard med et knippe Hexentrics (nøtter) oppfunnet i
1971 sammen med Tom Frost. Foto: Tom Frost. T.h.: Tunnelteltet
oppfunnet i 1970 av Helsport på Melhus, her på en ekspedisjonstur
i Himalaya samme år under ledelse av Trond Aas, aktiv i NTHIs
tindegruppe. Foto: Helsport.no

å klatreområdet gikk utviklinga raskt videre,
både for utstyr og teknikker. Kiler, muttere og
ekspanderende sikringsmidler hadde overtatt
for bolter og revolusjonerte klatresporten, begrepet
«clean climbing» var introdusert. Tunnelteltet
fra Helsport, som var en verdensnyhet i 1970,
forbedret innekomforten og forholdet mellom
volum og vekt til langt inn i det utenkelige. De
nostalgiske anbefales å lese Arne Næss sin 21
siders artikkel om «Bolteklatring, en veiledning»
i boka Norsk Fjellsport 1948, utgitt ved Norsk
Tindeklubs 40-årsjubileum, og Øistein Røeds
klassiske bok om «Respekt for fjellet» fra 1956.
Begge er fortsatt tilgjengelige hos Antikvariat.net.

S

amtidig er det viktig å si at, om det ikke kom
så store endringer på utstyrssida, så gikk
utviklinga av sikringsteknikker og adferd på
breturer desto raskere. Bregruppa i DNT og miljøet
rundt brekursene bidro fra oppstarten i 1962 til
utvikling av sikre vandringsteknikker og bruk av
tau og sikringsmidler. Mens miljøet knytta til Skandinavisk Høyfjellsutstyr i Hemsedal etter hvert
bidro sterkt til at godt fjellutstyr ble tilgjengelig.

Hvordan vi kom i gang
Dette var noe av bakteppet da Fjellsportgruppa så
dagens lys på slutten av 1970-tallet. Vi som tok
initiativet hadde vel først og fremst et ønske om å få
laget en fastere organisering av en allerede etablert
turvirksomhet, og vi søkte etter flere som var interessert i brevandring og fjellkliving. En viktig del av
rekrutteringsgrunnlaget var et turmiljø av mer eller
mindre avdankede orienteringsløpere med venner
og kjente. O-laget Trønderbom inviterte fortsatt, i

tillegg til fjellturaktiviteter året rundt, til mer eller
mindre absurde orienteringsaktiviteter. Alle delte
interessen for fjellturer både sommer og vinter.
O-laget Trønderbom ble etter hvert til turmiljøet
Bomtur, som fortsatt inviterer til fjellturer.

V

i to som har skrevet artikkelen gjennomførte DNTs brekurs på Finse i 1971. Den
påfølgende uka vandret vi nordover fra
Finse ned den fortsatt ikke utbygde Aurlandsdalen
og gjennom Jotunheimen med bretau på toppen
av sekken, men uten å gå en eneste ny meter på
breis. Flere turkamerater gjennomførte brekurs de
etterfølgende somrene.

I

1975 arrangerte vi den første breturen med
oppmøte på Styggevasshytta øverst i Jostedalen
(som fra 1985 ble erstattet av Sprongdalshytta
ved bygging av Styggevassdammen). Vi vandret
med tunge sekker med fullt breutstyr sørøstover
fra hytte til hytte. Mottoet var «en ny bre hver
dag». 1. dag var det øvingsdag på Austdalsbreen
nord på Jostedalsbreen og vi måtte selvfølgelig
innom breporten den aller første turdagen. Vi
For tau på vanlige
breturer var det ikke så
store krav til elastitet,
så på 1970-tallet var
det 12 mm kordelslått
syntettau som ble brukt.
Mens vi skaffet oss
elastiske klatretau da
det ble behov for sikring
med klatreteknikker
ved blåisklatring og
tinderangling.
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var flere enn 10 stykker, husker ikke helt, og folk
kom fra Skottland, Danmark, Sverige og til og
med Bergen. Vi var allerede den gang et reisende
folk. Det var i løpet av denne turen vi så fordelene
med fast teltleir.

Å

ret etter inviterte det ”gamle” turmiljøet
og den gryende Fjellsportgruppa til en toukers bretur. Navnet Fjellsportgruppa ble
altså tatt i bruk allerede i 1976 da det ble invitert
til tur sammen med O-laget Trønderbom. Breturen
var oppført på Trønderboms turprogram og egen
invitasjon ble sendt ut i posten etter en adresseliste
med vel 20 interesserte. Vi hadde første teltleir
innenfor Spiterstulen. Etter noen dagers lange og
flotte breturer her, etablerte vi oss innenfor Krossbu, fikk gått breer, rygger og topper i Smørstabb
tindan og avsluttet med Nigardsbreen i Jostedalen.
Også denne gangen dro vi hjem med mersmak i
munnen. Vi hadde spurt oss selv om vi ikke skulle
prøve å lage en permanent organisasjon som kunne
stå som offisiell arrangør av turer og arbeidet med
turplanlegging kunne fordeles på flere.

R

oar Nålsund hadde våren 1976 kontaktet
Turkomiteen i Trondhjems Turistforening og
fikk den til å legge fram et forslag for styret i
TT om opprettelse av en «gruppe for eliteturer»(!),
som var TTs Turkomités betegnelse. Turkomiteen i
TT var etablert som et frivilligapparat på 1930-tallet.
Det var den som hadde ansvaret for å arrangere fellesturer for TTs medlemmer. Men breturer var ikke en
del av aktiviteten. 15. juni hadde styret i TT godkjent
forslaget. Men det krevde en liten omorganisering.
Turkomiteen og Gruppe for eliteturer skulle få et
felles styre under navnet Trondhjems Turistforenings
Turgruppe. Dette kom på plass på et møte 22. juni her gikk det fort unna. Det nye opplegget ble endelig
godkjent av TTs styre 9. desember 1976. Nå måtte vi
ha noen til å snekre sammen et turopplegg for første
tursesong og Eva Riiser, Halvor Gåra og Edvin Rian
med Roar Nålsund som leder ble utpekt til å danne
det første lokale gruppestyret. Denne organiseringen
varte i to år. Den 9. januar 1979 etablerte «gruppe for
eliteturer» seg som en selvstendig aktivitet i TT, men
da under navnet Fjellsportgruppa og med eget valgt
styre. Trondhjems Turistforenings Turgruppe gikk
dermed over i historien.

Turkoordinators rolle og ansvar
Helt fra starten av med den første tursesongen i 1977 ønsket vi å gi turene våre en organisatorisk ramme
som skulle ligge så nær opptil en uhøytidelig privat kamerattur som mulig, dvs. i hovedsak gjennomføring uten en offisiell turleder etter modell fra turmiljøet i O-laget Trønderbom. Da Fjellsportgruppa
etablerte seg som selvstendig gruppe i Turistforeningen i 1979 etter et 2-årig samboerskap med TTs
Turkomite var det behov for å skrive ned våre egne vedtekter, inkludert Retningslinjer for Turorganisator (senere omdøpt til turkoordinator), se I H & V nr. 5-1979, nr. 4/5-1980 og nr. 1-1981. I korte trekk
skulle koordinator :
• organisere transporten til og fra og
• lage detaljprogram for turen,
• legge ut påmeldingsskjema på TT-kontoret, • informere deltakerne om deres ansvar under turen.
Samtidig ble den enkelte turdeltakers ansvar nærmere spesifisert, ikke minst felles ansvar for hverandres og gruppas sikkerhet. Denne prosessen pågikk i samarbeid med styret i TT i hele 1979 og 1980
med godkjenning på TTFs årsmøte 20. november 1980. Den viktigste forutsetningen for at dette
skulle fungere på en forsvarlig måte i praksis, var at mange nok deltakere på krevende turer hadde god
fjellturkompetanse. Dette la et stort ansvar på styret for både å drive informasjonsarbeid slik at det ble
rekruttert personer med god kompetanse til turene og å tilby dem som ikke hadde så mye erfaring kurs
i bre- og kliveferdigheter og ferdsel i vinterfjellet. Jo flere fjellvante på turene, desto bedre. Ulykker på
Fjellsportgruppas turer ville sette på prøve denne måten å organisere turene på.
Det kan være på sin plass å minne om den tragiske ulykken under Fjellsportgruppas Snotatur i september 1978. En av deltakerne falt utfor et stup og ble drept. Prinsippet om «lederløse» turer overlevde
diskusjonene i etterkant av ulykken. Det vil stadig være nyttig å repetere hva som skjedde og hva som
eventuelt kunne ha vært gjort annerledes på turer der noe gikk galt eller kunne gått galt. Dette kan jo
ligge som en oppfordring til redaktøren av I H&V. Karl-Johan Pettersens artikkel om Anaris-ulykken
på svensk side av Sylan samme år der 8 av totalt 9 personer frøs i hjel under en snøstorm, kan være et
eksempel på en god gjennomgang etter en ulykke, Se I H&V nr. 2-1981. Folk fra turmiljøet i starten kan
nok bidra med flere eksempler på kritiske turer og situasjoner og gjennomgå hvordan ting utviklet seg.
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Ts styre med formann Karl Henrik Brox
i spissen var hele tiden positiv til å starte
en ny aktivitet. Dette var en vinn-vinn
situasjon. Aktiviteten til Turkomiteen i TT
hadde gått litt på tomgang de siste årene og
TTs styre så for seg at en Fjellsportgruppe
kunne rekruttere turledere til virksomheten,
ja til og med instruktører ved behov. I tillegg
kunne ny aktivitet bidra til flere medlemmer i
moderforeningen. For var det noe TT virkelig
trengte, så var det flere medlemmer etter en
sammenhengende nedgang i medlemstall fra
ca 8000 rundt 1960 til ned mot 6000 på slutten av 1970-tallet. Mens overnattingstallene på
hyttene ikke hadde noen tilsvarende nedgang.
Nedgangen i medlemstall snudde ikke før litt ut
på 1980-tallet. TT hadde på denne tiden bare 2 - 3
ansatte på kontoret. Foreningsvirksomheten, alt
fra fellesturorganisering, vedlikehold av hytte
anleggene, rekruttering for drift av hyttene og
rutearbeid, ble på en helt annen måte enn i dag
basert på innsats fra frivilligapparatet, fra styret,
komiteer, grupper, hyttetilsyn osv.

A

ktiviteten som Fjellsportgruppa sto
for hadde på sin side behov for en fast
adresse, et samlingspunkt, et sted vi
kunne ha utstyrslager og, ikke minst, et sted
for påmelding til turer. Ikke alle hadde telefon.
Televerket, nå Telenor, opererte fortsatt med
ventelister. Bregruppa i Den Norske Turist
forening, som ble stiftet i 1962 og arrangerte
brekurs, var selvsagt en viktig inspirasjon i
oppstartsfasen for Fjellsportgruppa. På samme
måte som for DNTs bregruppe var det et
u tgangspunkt at breturer og lette klatreturer
skulle være kjerneaktiviteter. NTHIs (nå NTNUI)
Tindegruppe organiserte fjellklatring, for øvrig
stiftet i 1959 med Per Vigerust som første leder.
Også klatrere utenfor studentmiljøet kunne være
medlemmer av gruppa.

“Standard turprogram”
I jubileumsnummeret av I H&V summerte
vi opp det som var blitt en slags ”stamme” i
Fjellsportgruppas turprogram i løpet av det
første tiåret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helgeturer på vinteren mest til turisthytter,
dels i telt.
En 4-dagers vinterferie fra hytte til hytte, fast
på en større hytte eller, i senere tid, fast i telt.
Ingen felles påsketur.
Vårskitur i mai (i telt) til breområde eller
høgfjellsområde i 4 - 6 dager.
Brehelg til Vinnufjell ved St. Hans.
Vedlikeholdsdugnader på to av TTs selv
betjeningshytter.
Sommerleir(er) med en eller to ukers varighet
til bre-/kliveområde.
Liten høstaktivitet.
Nyttårsfeiring på turisthytte.

Vinterferieturene var f.eks. gjennomgangs hytte til
hytteturer i Sylan på norsk og svensk side og ned
gjennom Rondane. Vi betjente opp Schulzhytta i
4 døgn i 1984. Vi hadde mange vårskiturer i telt
Josten på langs, men også på tvers, og tre turer til
Hestbrepiggan, en av dem fra Lom til Loen. Vi
hadde to turer til Svartisen, en til Okstindan og
en over Blåmannsisen og forbi Sulisfjella, alle
med nattog-reise opp og ned. Dugnadsturene gikk
til Dindals- og Græsslihytta. Både vinterkurs i
februar og mini-brekurs var fast med på årsprogrammet. Brekurset var med brevandring- og
blåis-praksis fra teltleir i Grasdalen i Vinnufjell
ved Sunndalsøra eller innenfor Spiterstulen. I
Vinnufjell ble praksisen kombinert med St.Hansbreturen dit. Vinterkurset var med snøhule
inngraving i Hammerdalen ved Dindalshytta.

U

tfyllende informasjon om oppstarten av
Fjellsportgruppa er å finne i I Hytt og
Værs Jubileumsnummer, nr. 4 -1987
som skal være gjort tilgjengelig på nettet. Det
inneholder en samling artikler om opplegg,
organiseringog opplevelser gjennom de 10 første
årene. Vi er ikke sikker på om de fire i redaksjons
komiteen av jubileumsskrivet med Randi Berg
i spissen var riktig klar over hvilken flott jobb
de gjorde den gangen. Men 30 år senere framstår innholdet som både nyttig, informativt og
ganske underholdende. De mange sangtekstene
i bladet viser at de ved redigering øste av en
”Zareptas krukke” av overskudd og livskraft
etter ti års drift.

Vi hadde mye godt vær på Vinnufjellturene, men
ofte for lite bar is til blåistrening. Her raster Kjell
Ivar Knutsen t. v. og Egil Skjetne t.h. sammen med
to fra NTHIs tindegruppe på turen i 1982 Foto:
Carl S. Bjurstedt
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M

ange sommerleirer gikk til lett
tilgjengelige steder i Jotunheimen som
innenfor Spiterstulen og Krossbu, nord
for Leirvassbu, oppe i Skagastølsdalen og innen
for Gjendebu. Vi hadde leirer i Urkedalen ved
Hjørundfjorden, i Krundalen i Jostedalen og på
Bødalseter i Loen. Nord-Norge-turen i 1981 varte
i vel tre uker og besto av en ukes telttur fra Rago til
Sulisfjella, sykkeltur i Lofoten, Vestrålen og Senja
og noen dager i Lyngen. Hardangerturen i 1984
gikk over vel to uker med breleirer vest og øst for
Folgefonna, noen dager på Demmevasshytta og en
firedagers fottur på vest-Hardangervidda. Vi hadde
nyttårsfeiringer på Bårdsgarden mange ganger. Vi
fikk også ett år disponere Gjevilvasshytta og drev

den selv ved skift- og vaktordninger. Hytta var
den gang teknisk enklere å ta i bruk og å stenge
av enn den er nå.

V

i reiste mye miljøvennlig, med buss og tog
og båt. At bare noen hadde bil, at buss og
tog var billig og at mange turopplegg var
gjennomgangsturer med bruk av buss og eller tog
som forutsetning, gjorde det enkelt å begrense
bilbruk. Når vi kjørte var det et poeng å være på
tur mange nok dager pr kjørt distanse delt på flest
mulig i bilen. Dette var vel et tiår før fokus ble satt
på klimautviklinga, men få år etter bensinkrisa i
1973/74. Å redusere bilbruk var for lengst blitt
et poeng.

Utgivelse av I Hytt & Vær avgjørende
For 40 år siden var et medlemsblad helt avgjørende for driften av Fjellsportgruppa. Her ble
kommende turer annonsert og det kom referat fra de gjennomførte. I tillegg ble det skrevet om
aktuelle tema og det var diskusjonsinnlegg og innlegg om «nyttige ting». Vi hadde nylig sagt farvel
til stensilmaskina for kopiering. Bladet ble de første to-tre årene laget på dugnad av styret og kalt
Rundskriv, men ble senere et eget ansvars
område for ett av styremedlemmene, en egen
redaktør. Sidene ble redigert med «klipp
og lim»- teknikk. Navnet I Hytt og Vær ble
brukt første gang i nr. 5-1979. Sladrespalta I
Hytt og Pine bakerst i bladet ble introdusert i
nr. 3-1982 og avspeiler at humor og fleip sto
sterkt i gruppa.
Navnet på bladet skulle ikke være så veldig
seriøst. Vi registrerer med tilfredshet at det
ikke har vært behov for navneendringer. Nå
40 år etter oppstarten finnes det andre måter
å kommunisere med medlemmene på som
ikke trenger papir. Men det må være lov å
komme med en aldri så liten oppfordring til
dagens og framtidige redaktører. I NRK het
det tidligere, fritt etter Henrik Ibsen, at «Evig
eies kun det teipte». Vår variant er at hvis du
vil at noe skal tas vare på for framtiden, så
sørg for at det blir trykt på papir. Dette høres
bakstreversk ut. Men f.eks. denne artikkelen
hadde ikke vært mulig å lage hvis vi ikke
hadde hatt tilgang på eldre nummer av I H&V.
Hvor lenge vil den skiftende informasjonen
på Fjellsportgruppas hjemmeside på internett
være tilgjengelig for dem som skal videreføre
og videreutvikle gruppa?Vi står midt oppe i en
digital revolusjon der lagringsmediene stadig
vil bli endret. Hva vil være greit tilgjengelig
av Fjellsportgruppas historie om nye 40 år?
Tenk over det.

Mens skrivene den første tiden ble kalt
rundskriv, ble det femte i 1979 til nummer 5
i 3. årgang av I Hytt og Vær, med håndskrift:
“Nok et forslag til endelig forside på vårt
skriv”
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Videre utvikling

Hva bør leve videre?

Ved hjelp bl.a. av adresselister fra DNTs bregruppe og
søk i turmiljøer vi visste om ble tilslutninga til gruppa
god allerede fra starten. Gruppa og aktiviteten ble kjent
for aktuelle miljøer raskt og personer og turmiljøer
som var interessert i mer krevende turaktiviteter sluttet
seg til. Erfaringsgrunnlag og ideer til turopplegg ble
utvidet. Vi opplevde at Fjellsportgruppa ganske raskt
begynte å fungere som et turmiljø åpent for de som
ville gå litt mer krevende fjellturer. Medlemstallet kom
raskt opp i mer enn 100 og var over 200 en gang på
1980-tallet. At antallet turdeltakelser ikke lå så mye
høyere tydet på at det var en del ”passive” medlemmer,
som var med mest for å følge med i hva som foregikk
og kanskje var med på andre turer enn TTF sine? Se
statistikk i 10-års-jubileumsnummeret av I H&V.

I den første tiden til Fjellsportgruppa ble det utvist
en god del kreativitet i form av turreferater skrevet
på rim med melodi til. Noen av dem er gjengitt i
Jubileumsnummeret til I Hytt og Vær. Som oftest
hadde de mest interesse for deltakerne på turen og
bør forbli det de var ment som, nemlig et kreativt
utformet referat. Men i 1984 dukket det opp en
sang av mer generell interesse og med en stor
porsjon selvironi. Vi synes denne sangen absolutt
bør kunne få leve videre i turmiljøet. Teksten
finnes i Jubileumsnummeret med tittelen T.GO,
men hverken tekstforfatter, komponist eller melodi
var nevnt der. Roar har lett høyt og lavt og fant
følgende: Forfatter er Hilde Sakshaug basert på
en svensk sang foreslått av Ivar Maske, nemlig
«En torsdags kväll i Vedbæk» forfattet av Hasse
Alfredson og Tage Danielsson. Den ble utgitt på
plate i 1962. Hilde skrev for øvrig flere sanger på
denne tiden. Sangen ble urframført på årsmøtet til
TTF på Røroshytta i 1984 av et blandakor opp
rettet for anledningen. Den ble også framført på
TTs høstmøte samme år. Notene til melodien fant
vi etterhvert på en fransk nettside. Her er teksten
til det siste av totalt fire vers.

M

ange som var med fra starten av var aktive
det første tiåret og lenger enn det. Vi opp
levde at Fjellsportgruppa fulgte startsporet
i noen år. Men gruppas aktiviteter har nok gått i litt
ulike retninger. Vi merket vel at brekompetansen og
breaktiviteter ikke var så sentrale etter hvert og at
ambisjonsnivået og varigheten på sommerleirene ble
mindre. Fast teltligging om vinteren ble vanligere enn
hytte- til hytteturer med lange dagsetapper. Vi forsto
ikke hvorfor, men at Kristiansund tf.’s hytter så ut til
å være mer populære for deler av gruppa enn TTs.

D

et var et poeng at Fjellsportgruppa skulle
utvikle seg videre, men ikke likegyldig
hvordan. Både da og nå er det viktig at en
Fjellsportgruppe innenfor Trondhjems Turistforening fungerer som et åpent og attraktivt miljø og gir
turmuligheter for dem som søker litt mer krevende
turer i Midt-Norge, eller som det står øverst på side
28 i jubileumsnummeret av I H&V.: ”Gruppa bør ha
det klart for seg at den skal være den offisielle gruppe
for koordinering av fjellsportgruppeaktiviteter innen
turistforeningssystemet i Trøndelag / Trondheimsområdet.” Det bør også sies at Fjellsportgruppa så det
som viktig og positivt at administrasjon og styre i TT
som moderforening, med styreleder Karl H Brox, var
opptatt og fulgte med i gruppas utvikling. Han skrev
også en hilsen i jubileumsnummeret.

På hjul med hastig fart, der treng vi ikke kart.
Bak rattet i en bil, vi greie flere mil.
På veg til Kristiansand, til Norges badestrand.
Skal sol oss heit og varm, blant pupp og smil
og sjarm
Vi sier nei, nei nei nei nei, Vi sier nei nei nei
nei nei nei nei nei nei
Hva er vel det mot en sexløs natt med TT
En hule i en skavl fremmer ikke slektens avl
En iskald natt i en søkkblaut sovepose
En blautsnøtur blir alltid bedre enn du trur
Originalmelodien er imidlertid fra Frankrike og
komponert av Pierre Perrin og Claude Blondy med
en tekst, Un Clair de Lune á Maubeuge, sunget av
Bourvil, også denne utgitt i 1962.

Gode argumenter for å gå, særlig i fjellet:
….fremfor alt, mist ikke lysten til å gå. Hver dag går jeg meg til velvære og bort fra enhver
sykdom. Jeg har gått meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ingen tanke så tung at man
ikke kan gå den fra seg.
Søren Kierkegaard (1813-1855), dansk teolog, filosof og psykolog

37

38

Planlegging av turer før YR-tiden
Værvarslene var på slutten av 1970-tallet blitt mye bedre enn før. Så vi opplevde selvsagt at vi hadde tilgang
på meget gode værmeldinger ved planlegging av og på turer. Vi ringte til værtjenesten på flyplassen på
Værnes ved tvil om skikkelig styggvær kunne være på veg. Men værmeldingene den gang stemte jo på
langt nær så godt som dagens fra yr.no. På tur var vi avhengig av å få hørt de relativt grove værmeldingene
til bestemte tider. Vi hadde med radio. Styggværsvarsler var ofte oppskrytt! Forhåpninger om at været
kunne bli bra selv med dårlige varsler, gjorde at vi stort sett kom oss på tur. Det gjorde at vi fikk nyttige
erfaringer i dårlig vær. Vi erfarte orientering i usiktbart vær og krevende terreng med kart og kompass.
Det var ikke så ofte, men vi opplevde værfastligging og avbrutte turer. Med høgdemåler i tillegg kom
vi oss gjennom vanskelige passasjer og ned krevende retretter. Skiturer på Jostedalsbreen og Svartisen,
i Rondane og på Dovrefjell viste seg å være rike på opplevelser også i drittvær.

Da det kom gode kart
På slutten av 1970-tallet var vi i sluttfasen for Norges Geografiske Oppmålings (siden 1986 Statens
Kartverk) utgivelse av de nye fotogrammetrisk konstruerte kartene i målestokk 1:50 000. De såkalte
M-711-kartene var en militær kartserie. De første ble til og med konstruert i USA. I praksis var det
M-711-kartene med rutenett som ble solgt som turkart. Fordi de gamle rektangelkartene over bl.a.
Trøndelag, utgitt på slutten av 1800-tallet, var svært dårlige, ble de nye kartene gitt ut tidlig her, allerede
fra slutten av 1960-tallet. Også over Breheimen og i Nordland kom nye kart tidlig. Mens vi på sommer
leiren på Gjendebu i 1978 var henvist til gradteigkart fra 1930-tallet.
For rygg- og toppturer i Jotunheimen forelå det gode beskrivelser i Tindeklubbens klatrefører. Mens
de nye kartene ble ganske avgjørende ved krevende orienteringsutfordringer på Josten-på-langs- og
Svartisenturer. GPS kom mye senere og ble vel for alvor tatt i bruk på turer først etter at den av militære
grunner innlagte feilposisjoneringa ble tatt bort.

For samme område er vist utsnitt av gradteigkartblad ”Gjende”, først utgitt i 1938, som vi brukte
på Gjendebu-sommerleiren i 1978 (oppfotografert fra målestokk 1:100 000 til 1:50000) og
M-711-kartbladet ”Gjende”, utgitt i 1981, som vi brukte på sommerleiren i 1985.
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I en håndverkstid
Tilgangen på egnet fjellutstyr var ikke så stor på 1970-tallet. Dårlig råd og også tidsånden
var vel også viktig for at mange sydde eller sydde om mye fjellutstyr. Vi var etterkrigsbarn,
68-generasjonen og preget av Hippie-kulturen. Vi gikk på strikkekurs og lagde løse høyhalser.
”Hønsestrikk” var et begrep. Vi sprettet opp gode gamle anorakker og gamasjer, laget mønstre
og sydde. Både Nicolay Klinge stoffspesialisten nederst i Nordre og M. Sommer possement
forretning i Thomas Angells gt. hadde god omsetning på stoffer og utstyr til sying av anorakker
og annet vindtøy.
Klatreveteranen Arne Randers Heen sydde rimelige, slitesterke og funksjonelle bomulls fjellnikkerser på bestilling og ”alle” brukte disse. Vi var misfornøyd med tilgjengelig stoff til
vindtøy. Det var bare bomull som var brukbart for fjellbruk. Så Fjellsportgruppa foretok en
større bestilling av bomullstoff fra Grenfell-fabrikken i England. Vi hadde ambisjoner og det
var mange som bestilte titalls meter av stoffet. Jeg tror nok flere av oss fortsatt sitter med et
ikke uanselig lager av ubrukt vindstoff på loftet i fargene rødt, blått og mosegrønt. For stoffet
ble produsert i ulike tykkelser og det tynne stoffet det viste seg at vi hadde bestilt, var av for
tynn kvalitet til å være godt nok egnet til solid og vannavvisende fjellklær. Så mye av det er
nok forblitt ubrukt. Interesserte i dagens Fjellsportgruppe kan ganske sikkert gjøre gode kjøp på
forespørsel. Gore-tex var oppfunnet i løpet av 1970-årene, men plagg av Gore-tex var i praksis
tilgjengelig først utpå 1980-tallet og de var grusomt dyre.
Reinskinn var det eneste brukbare som liggeunderlag på vinterturer fram til begynnelsen av
1970-tallet. Alternativet var en seng av granbar under teltet hvis du befant deg i skogsområder.
Det var nylig kommet bunn i teltene, så det var ikke behov for liggeunderlag på sommerturer.
Hjemmelagde sammenbrettbare underlag med harde isoporplater som isolasjon innsydd i stoff
ble også prøvd ut. Ulempen med hard isopor var selvsagt at de lett brakk i biter. Vi fikk tak i myk
isopor som underlag først på midten av 1970-tallet. Brystseler for klatring og brevandring var for
lengst kommet på markedet, men i tråd med tidens ånd så lagde vi brystselene selv etter å ha vært
hos Axel Bruun og kjøpt tau og bånd i egnete dimensjoner. Roar husker at en klatreselemodell
gikk på rundgang. At vi lagde sele selv, var nok også et resultat av at vi hadde dårlig råd.

For arbeid med fjellutstyr var det nødvendig
med en litt robust symaskin. På en slik
hånddrevet sydde Roar på slutten av 1960-tallet
gamasjer, vindvotter og fór til liggeunderlag.
Bare en type søm var tilgjengelig, men det
var nok.

Firmaet Grenfell Cloth ® i England produserer
stoff til klær og telt. De startet i 1923 og
deres bomullstoff var mye brukt av engelske
ekspedisjoner til områder som Andes, Pamir
(Tadsjikistan), Himalaya og Grønland fra
1930-årene til midt på 1960-tallet. Produksjon
foregår fortsatt i England.
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Midt i en utstyrsrevolusjon
Da Fjellsportgruppa ble etablert opplevde vi selvsagt at vårt utstyr var godt og moderne. Vi hadde
jo det siste vi visste om. Men vi var inne i en periode med store endringer for fjellutstyr, -klær,
kart osv. Det var først når vi så oss tilbake at vi så vi de store forandringene. Sportsbutikkene i
Trondheim førte en del alminnelig fjellutstyr, Axel Bruun også noe utstyr til klatring og breturer.
SportCo i Oslo førte slikt utstyr, mens Skandinavisk Høyfjellsutstyr (SH) som var etablert i
Hemsedal i 1972 ble den viktigste leverandøren. SH sørget for at mye skikkelig fjellutstyr ble
tilgjengelig. De bidro også til utvikling av nytt utstyr, bl.a. i samarbeid med Norrøna, og utga i
mange år en fantastisk god katalog med veiledning om utstyrsbruk. Helliksen sport, etter hvert
Helsport, i Ila og senere på Melhus ble viktig for telt og soveposer. De var åpne for direkte
bestilling av spesialtilpasset utstyr. Noen fikk også kjøpt stoff for egenproduksjon. Nærliggende
var også ryggsekkfabrikken Bjørka på Orkanger som produserte tilpassete ryggsekker for
ekspedisjoner og fjellsportbruk, for eksempel Bjørka Brenva Combi og enklere klatresekker.
I løpet av 1960- og -70-tallet hadde kiler og muttere avløst klatrebolter. Elastiske klatretau var
kommet, mens vi også brukte billigere bretau. Innknytting rundt brystet var for lengst innført.
Vi hadde hjemmelagete brystseler, noen hadde kjøpt klatreseler. Knuter og vandringsteknikker
for brevandring hadde DNTs bregruppe bidratt til å videreutvikle gjennom et par tiår. Isøkser
for brevandring forble som de hadde vært. Men videreutviklinga var i gang for spesialiserte
økser for bre- og isklatring.
Bergans hadde videreutvikla sin Bergans
Meis sekk i kraftig grått bomullsstoff med
kremmerhus-fasong i løpet av 1950-tallet.
Pakkrammesekkene hadde kommet som en
stor forbedring i løpet av 1970-tallet. Bl.a.
hadde både Bergans og Fjällräven utvikla
gode pakkrammesekker. Bjørka Brenva kombi
Bjørka Brenva
ble laget av en lokal virksomhet på Orkanger.
combi var en høy
Det var en pakkrammesekk for tunge bører,
pakkrammesekk for
sydd i blått bomullstoff, utvidbar med lange
bæring av tunge
glidelåser og stor forlengelse på toppen. Selve
bører. Ved å flytte
sekken kunne tas av meisen og fungere som
s k u l d e r re m m e n e
dagstursekk. Toppforlengelsen gjorde at den
fra meisen til selve
kunne fungere som sovepose på lange toppsekken ble den
traverser. Den kunne bestilles direkte i ulike
dagstursekk
varianter. Bjørka laget også enklere dagstur
klatresekker. De første anatomiske sekkene kom vel rundt 1980. De var krevende å pakke og lå
tett til kroppen. Siden er den anatomiske sekken videreutvikla med ulike typer integrerte spile- og
oppstivingssystemer og lettere stofftyper. De er blitt dominerende for fjellbruk. Den er utviklet
også for tunge bører, mens pakkrammesekker fortsatt brukes for de tyngste.
Vi var henvist til lærstøvler for stegjernbruk på breturer på 1970-tallet. De var svære, tunge
og rene gnagsårmaskiner. Mye enklere sko overtok i klatring og det kom gode fottilpassete og
lettere bresko rundt 1980. Det gjaldt også vanlige fjellturstøvler, der lette og fotvennlige Scarpa”joggefjellsko” avløste Kikut-skoene. Roar husker godt de langvarige gnagsårene han fikk med
Kikutsko allerede på startturen fra bussen langs kjørevegen inn til Gjevilvasshytta på begynnelsen
av 1970-tallet. De største forbedringene for fjellsko kom på 1980-tallet, mens utviklinga har gått
videre i ti-årene siden. Støvlene er blitt lette og snille mot beina, uten at det har gått utover stabiliteten. Gore-tex og liknende stoffer har gitt ganske vanntette støvler. Bra vindtøy var i bomull.
Gode og godt synlige anorakker var utvikla. Vi var ti år etter ulykkes-påska i 1967. ”Tenson”
oransje fjellanorakk var lett og enkel og ivaretok alle krav. Den var dessverre tilgjengelig i bare
kort tid. Norrøna-anorakkene som kom etterpå var unødvendig svære. ”Alle” brukte ”Heen”-
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nikkers i bomull fra klatreveteranen Arne Randers Heen. Han drev konfeksjonsfabrikken etter
faren Knut E. Heen på Åndalsnes. Vi kunne bestille spesialvarianter, f.eks. med stor kartlomme.
Fjällräven hadde kommet med vindtøy i sitt G-1000-stoff.
Tilpassinger av nesten-bra-utstyr måtte gjøres. Gode nok gamasjer og lange vindvotter måtte
sys. Det samme gjaldt vindbukser. Noen sydde ”den perfekte anorakk”, andre Dacron-jakker
som ble økonomisk overkommelige når en sydde dem selv. Gore-tex og tilsvarende pustende
vanntett-stoffer var utvikla på 1970-tallet. Men tilbudet av Goretex-klær var begrenset og prisen
veldig høg. Så de var i praksis i vanlig bruk først ut på 1980-tallet. De første modellene fikk
klengenavnet «kramsnø». Stoffet fungerte dårlig på skiturer med stor intensitet når det var kaldt.
Da kondenserte svetten til rim på innsiden av stoffet og samlet seg til snøballer nederst i ermene
og rundt livet. Alle erfarne gikk med ullundertøy innerst på kalde turer og hadde lange innervotter
og luer i ull. Ulltrøyer fantes bare i ubleket hvit farge, stil-longser var blå. Ullklærne var fortsatt
ikke helt kløfri, så også bomullsundertøy var i bruk. ”Superundertøy” i kunstfiber hadde kommet på slutten av 1960-tallet. Våte virket de like farlig nedkjølende som bomull og polvotter og
de begynte å lukte salmiakk allerede etter få dagers bruk uten vask. Kløfri merinoullprodukter
i blå farge kom i løpet av 1980-tallet og fra da ble ”ulltøy innerst” en naturlov i friluftslivet.
Helsport hadde fra 1950-talet og utover på 1960-tallet vært pionerer på utvikling av både telt og
soveposer. ”Fjellteltet Nylon” hadde kommet på 1960-tallet. Helsport kom med det doble tunnel
teltet i 1970. Bøyelige glassfiberstenger kombinert med nyere teltstoffer dannet grunnlag for en
teltrevolusjon. Erik fikk tak i sitt første liggeunderlag i myk hvit skumplast litt utpå 1970-tallet.
Et stort ”flak” på 4,0 x 1,2 meter i tjukkelse ca 5 mm holdt til 4 tynne underlag. Før det var
reinskinn i praksis eneste alternativ på vinter-telt-turer. I telt med bunn brukte vi ikke underlag
på sommerturer. Til Fjellsportgruppas første ”Josten på langs”-tur i 1978 hadde Skandinavisk
Høyfjellsutstyr kommet med sitt komfortable blå liggeunderlag i myk skumplast, 15 mm tjukt,
60 x 180 cm stort og 0,7 kg tungt. Oppblåsbare underlag er siden blitt enerådende og veier gjerne
bare ca halvparten av det en gang vidunderlig gode blå fra SH.
Fjellsportgruppa ble etablert ganske få år etter at glassfiberski i praksis overtok etter treskiene.
Fram til midten av 1970-tallet var det Landsem langrennski i tre med hardvedkant, lette Rottefellabindinger med løs bøyle og relativt spinkle Norrøna skisko som gjaldt også på turer i fjellet.
I ”skogen” av ski utenfor Trollheimshytta en påskeaften var det ikke få som var utstyrt med
reservetupp. Aluminiums- og etter hvert plastreservetupp i rødt eller gult var nødvendig fjellutstyr.
Fischer kom med sine stive grønne glassfiber fjellski med stålkant i 1974. De aller fleste hadde
erstattet treski med glassfiberski i løpet av 1970-tallet. Kraftigere rottefellabindinger hadde også
kommet, og Skandinavisk Høgfjellsutstyr solgte alternativer til de spinkle Norrøna-skiskoene.
Utviklinga var i gang. I årene siden har det vært en voldsom utvikling av skiutstyr tilpasset alle
mulige formål. Noen dukka opp med skifeller fra midten av 1980-tallet, mens det tok noen år
før alle hadde og fellene ble styrende for vegvalg.

Landsem langrennski med hardvedkant var
det som ble brukt på turer i fjellet fram til
glassfiberski ble faset inn fra midten av
1970-tallet. Foto: Harald Fløgstad

Med treski hadde reservetupp vært nødvendig
fjellutstyr. Og den ble fortsatt med i noen år
inntil vi forsto at det ikke var tuppen som brakk
på glassfiberski. Foto: Ragnar H. Nilsen

