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Erik Martin giftet seg med Anne-Karin i 1972.
I Trondheim bodde de i Konrad Dahls vei på
Byåsen. De fikk barna Øystein, Marte og
Kjersti og barnebarna Henrik og Sigurd. 
Hele familien hadde stor glede av hytta på
Rugldalen og Erik Martin la ned et stort arbeid
med å restaurere og utvide hytta. Han var også
aktivt med på planleggingen av leiligheten på
Nyborg, men sykdommen forhindret han i å
være med på flyttingen til deres nye leilighet. 

Ja-mennesket Erik-Martin var en viktig del 
av dugnadskulturen i foreningen. Både han 
og hans nærmeste familie var genuint opptatt
av å bidra til beste for turistforeningen både 
i ledelsen og i det praktiske arbeidet i fjellet.
En opplisting av Erik Martins ulike verv 
i foreningen blir imponerende både i lengde 
og bredde: leder av byggekomiteen, medlem
og formann i TTs styre, tilsyn for Jøldalshytta,
turleder, dugnadsarbeider, aktiv deltaker i 
en rekke komiteer og arbeidsgrupper og helt 

til det siste medlem av byggekomiteen og 
ordfører for TTs råd. I tillegg hadde han flere
sentrale verv i landsforeningen DNT. Alt dette
og mer til uten noen annen form for honorar
enn tilfredsstillelsen av å se at foreningen
utviklet seg positivt. Ikke å undres over at han
ble beæret med foreningens hedersbevisning
”Reinrosa” for 5 år siden.

Som styreformann bidro Erik Martin til en
positiv utvikling av TT. Han var opptatt av 
å profesjonalisere foreningen og var aktiv
pådriver både med å styrke foreningens 
administrasjon og bedre kontorlokalene 
med flyttingen til Sandgata. I Erik Martins 
formannsperiode opplevde foreningen en sterk
økning av antall medlemmer. Han var levende
opptatt av å skape større bredde i turistfor-
eningens tilbud og var aktiv pådriver for å
opprette ”Barnas Turlag” og ”Veteranan”,
grupper som i dag representerer viktige og
populære aktivitetstilbud for foreningen. 
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En av Trondhjems Turistforenings mest 
sentrale støttespillere gjennom de siste 20
årene er ikke lenger blant oss. Etter Erik
Martins altfor tidlige bortgang 20.09.2007,
bare 61 år gammel, føler mange at en av turist-
forenings viktigste merkesteiner er borte.

Erik Martin ble født 23.06.46 i Oslo. Han var
hele livet en ihuga friluftsmann. Erik Martin
vokste opp med mye turliv og han tok ofte 
initiativ til turer med venner både i marka 
og til fjells, med kano, på bre eller på snø-
huleturer.

Han ble utdannet ingeniørgeolog ved Norges
tekniske høyskole i 1973. Etter endt utdanning
jobbet Erik Martin som rådgivende ingeniør i
Noteby, både i Oslo og i Bergen. Fra 1977 har
han og familien hatt base i Trondheim. Erik
Martin jobben først noen år som anleggsleder i
Cementstøberiet og siden først på 80-tallet
som ingeniørgeolog hos Kummeneje (senere
Rambøll Norge A/S). Han har i perioder hatt
oppdrag bl.a. i Zimbabwe, på Grønland og han
pendlet i flere år til Øygarden som rådgiver for
tunnell-arbeider i forbindelse med ilandføring
av gass fra Trollfeltet i Nordsjøen.

Erik Martin Braathen til minne

På Mellomfjell med Snota i
bakgrunnen, sommeren 2006.
Foto: Anne Karin Braathen

Erik Martin, sammen med kona Anne Karin, på Prekestolen i forbindelse med Landsmøtet i Rogaland.
Foto: Privat
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Erik Martin fikk på landsmøtet på Hamar
overrakt  ”Forgubbingsbekjempelsesprisen” 
av ungdomsorganisasjonen i DNT for 
TTs arbeid for barn og unge. Han var også 
opptatt av å videreutvikle TTs tilbud i fjellet. 
Nye kjøkken både på Storerikvollen og på
Jøldalshytta, oppgradering av Kjølihytta og 
ny selvbetjeningshytte på Storerikvollen er
eksempler på dette. Erik Martin la også 
grunnlaget for utvidelsen av Jøldalshytta 
i sin formannstid. Det var derfor spesielt 
hyggelig at feiringa av hans 60-årsdag på
Jøldalshytta sammen med familie og venner
ble så vellykket.

Vi som samarbeidet mye med Erik Martin vil
huske han som en målbevisst, kunnskapsrik 
og bunn ærlig person med en utrolig arbeids-
kapasitet både praktisk og teoretisk. Han var
alltid lett å samarbeide med, for han opererte
aldri med skjult agenda eller vikarierende

motiver. Hans pågangsmot og engasjement 
til beste for turistforeningen vil for alltid være
en inspirasjon for oss andre.

Våre tanker går til Erik Martins kone, 
Anne-Karin og den nærmeste familie. 
Vi setter utrolig pris på det du, Anne-Karin 
og dine har gjort for foreningen, ikke bare 
ved å støtte Erik Martins engasjement, men
også ved selv å yte en innsats langt ut over 
det normale. Vi håper at dere i den tunge 
tiden dere nå er inne i vil støtte dere til det
nettverket dere har i foreningen og ta imot
hjelp og støtte tilbake for alt dere har gitt 
til Trondhjems Turistforening.

Randi Wiggen, Sven Kolstad, Frode Bergrem
og Torgeir Gunleiksrud

Erik Martin Braathen, født 23.06.46, død 20.09.07. 

Utdannet som ingeniørgeolog 
fra Norges Tekniske Høyskole i 1973

Ansatt i Noteby, Cementstøberiet 
og Kummeneje/Rambøll

Gift med Anne-Karin, barn Øystein, Marte 
og Kjersti og barnebarn Henrik og Sigurd

Medlem av turistforeningen siden 1950-tallet

Medlem av TTs byggekomite fra 1989 til 2007

Medlem av TTs styre fra 1989, 
styreformann fra 1996 til 2002

Ordfører i TTs råd fra 2002 til 2007 

Tilsyn på Jøldalshytta fra 2003 til 2005

Medlem av TTs lovendringskomite 1997 til 1998 

Tildelt TTs æresbevisning 
"Reinrosa med eikekrans" i 2002

Leder av arrangementskomiteen for 
landsmøtet på Røros i 2004

Medlem av landsstyret i DNT fra 1993 til 1999, 
deretter medlem av DNTs valgkomite

Medlem i DNTs økonomikomite fra 1993 til 1997

Mugg-gruva, Rugeldalen påska 2007. Foto: Privat Erik Martin, med barnebarnet
Sigurd i bæremeis, på vei til
Rønningen i Leinstrandmarka.
Foto: Anne Karin Braathen

Erik Martin hadde
en sentral rolle 
med Landsmøtet 
til DNT på Røros 
i 2004. Her til 
høyre sammen med
Anne-Brit Wavold,
Sven Kolstad (også
tidligere styreleder 
i TT) og Frode 
Støre Bergrem, 
daglig leder i TT. 
Foto: Anne Karin
Braathen
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