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As t r i d Ol s e n t i l m i n n e
7. november døde Trondhjems Turistforenings eldste æresmedlem og "grand old 
lady" Astrid Olsen, vel 92 år gammel. Alderen forteller at hun fikk et langt liv, og 
vi som kjente henne vet at det også var innholdsrikt.
 Astrid var født i Trondheim 7. august 1908 og vokste opp som den nest eldste 
i en søskenflokk på fem. Etter eksamen ved handelsgymnaset arbeidet hun først en 
tid i firma Carl P. Amundsen og deretter ved et advokatkontor. Derfra gikk veien til 
Sivilforsvaret, hvor hun fikk sin lengste arbeidsdag og var ansatt som sekretær 
frem til hun gikk av med pensjon.
Allerede i unge år begynte Astrid å dra ut på turer i skog og mark. Til å begynne 
med gikk turene til Bymarka, som hun var meget glad i gjennom hele livet. Etter 
hvert kom også andre deler av byens utfartsterreng og  - ikke minst  - fjellet med 
på hennes turprogram, og vel 20 år gammel hadde hun gjennomført sine første 
langturer i fjellet. Dette førte til at hun i 1933, 25 år gammel, ble medlem av 
Trondhjems Turistforening. Der skulle hun komme til å sette tydelige spor etter 
seg.
 Fra 1961 til 1969 var Astrid Olsen medlem av foreningens styre, og fra 
1977 og helt frem til helsen sa stopp i 1998 var hun et selvsagt medlem av rådet. 
Men dette var bare toppen av isfjellet. Ved siden av disse vervene var Astrid i for-
skjellige perioder og til dels samtidig også medlem av møte- og informasjonskomi-
teen, provianteringsutvalget, publikasjonsfondet, valgkomiteen, syforeningen (som 
i mange år sto for reparasjon av sengetøy, gardiner osv.), to byggekomiteer (for 
Nedalshytta og Ramsjøhytta) og ikke minst utstyrskomiteen, som hun også lenge 
var leder av. Med dette vervet kom Astrid til å sette sitt preg på hyttenes miljø, 
interiør og inventar, og disse sporene etter henne vil vises lenge.
  Nevnes må det også at hun tok på seg det ansvarsfulle vervet det er å være til-
syn ved tre av hyttene (Orkelsjøhytta, Græslihytta og Ramsjøhytta), og at ingen av 
hyttene led noen vanskjebne av den grunn. Utvidelsen av Ramsjøhytta på 
1980-tallet var hun også sterkt engasjert og delaktig i.
 For sin innsats for foreningen og fjellturistenes beste ble Astrid i 1967 tildelt 
foreningens hederstegn Reinrosa med gull eikekrans. Åtte år senere, i 1975, ble 
hun utnevnt til æresmedlem.
 TTs tidligere sekretær og mangeårige årbokredaktør Magne Haave pleide å gi 
uttrykk for at et «turmenneske også skal være et kulturmenneske». Det mottoet 
fulgte Astrid. Hun var meget glad i både litteratur, billedkunst og musikk, og gikk 
ofte på konserter. Hun spilte også fiolin selv, og var i unge år med i byens 
studentorkester. 
 Ingen lever evig, og når man har passert de 90 i fin stil, kan man vanskelig 
kreve mer. Det er like fullt vemodig når et aktivt og engasjert menneske legger 
vandringsstaven ned for godt. Trondhjems Turistforening vil takke Astrid Olsen 
for hennes innsats og hennes gode humør. 
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