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Astrid Olsen - en veteran runder 90 
Av Kristine Furan 

Å være glad i fjellet er det mange av oss som er. Men få av oss vier sitt liv til fjellet. 
Om Astrid Olsen må vi få lov lil å si at det har hun gjort. Og del er ikke snakk om få 
år; Astrid fyller 90 i 1998, og er fremdeles levende interessert i det som foregår i Ijel
let. Fra tidlige barneår av ble hun tatt med ut i skog og mark, sommer som vinter Det 
ga grunnlaget, og siden ble gleden over å ferdes ute bare større og større. 
Turistforeningens hytter og stier fanget tidlig hennes interesse. Alle ferier ble brukt i 
fjellet, og lurene gikk lil forskjellige områder. De aller fleste av de merkete rutene i 
Norges fjell har Astrid gått, med eller ulen ski. Nesten uansett hvilken hylle eller rute 
det snakkes om, så kan Astrid fornøyelig fortelle i detaljer om sine opplevelser akku
rat der. Overalt skaffet hun seg nye venner, sosial som hun er. 

Trollheimen, men aller mest Sylene på svensk og norsk side, ble etterhvert de kjæres
te traktene. Her ble Astrid et kjent ansikt for alle fjellvandrere. Tidlig kom hun med i 
Trondhjems Turistforenings arbeide. Der har hun gjennom mange år lagt ned arbeid 

Gjennom mange år har Astrid Olsen tatt imot store og små i fjellet. Et av høydepunktene 
var dronning Margrethes besøk sammen med daværende kronprinsesse Sonja og Claus 
Helberg på Nedalshytta i 1987. Foto H. K. II. dronning Sonja. 

I 
Astrid Olsen - en veteran runder 90 •-pSfHif^'-

på alle plan. Engasjementet har vært uvanlig stort. Ingen oppgave har vært for liten og 
ingen for stor. Utallige er de oppgavene hun har tatt på seg, i styre, i utstyrskomiteen 
i en årrekke med ansvar for å skaffe utstyr av alle slag lil de forskjellige hyttene, i 
byggekomiteer, sonaitilsyn for hyttene i Sylene, og hun har latt sin tørn i den daglige 
driften på hyttene når del har værl nødvendig. 

Sin arbeidskapasitet og sitt organisasjonstalent fikk hun brukt lil det beste i turistfore
ningens arbeid. Astrid ble hørt og respektert av alle, og hun hadde evnen til å kom
munisere like godt med bygdefolk som med "nikkersadelen". Nøyaktig planlegging 
og slå-på-vilje har vært hennes varemerke. Da Ramsjøhytta sto ferdig i 1967, hadde 
Astrid vært primus motor i forarbeidet og i byggeprosessen, Ved innvielsen av hytta 
ble hun tildelt turistforeningens hedersbevisning, reinrosa, for sin innsats. 
God helse, godt humør og fjcllglede har nok vært de beste drivkreftene i alle disse år 
Selv om alderen etterhvert krever sitt og setter begrensninger for uteaktivitetene, be
varer hun kjæriighelen til fjellet, hyttene og turistforeningen. Et ungdommelig sinn 
gjør at hun omgås yngre like godt som sine jevngamle. Del er ikke mange år tilbake 
siden hun var den selvskrevne vertinne som tok i mot vår daværende kronprinsesse og 
hennes følge på deres forskjellige fjellturer i Trollheimen og Sylene. Astrid er æres
medlem i Trondhjems Turistforening, og hun er fremdeles medlem av rådet i fore
ningen. Gratulerer med 90-årsdagen i 1998 med hilsen fra fjellet, stiene og hyttene 
som duer så glad i. 

Små spor etter de mange u.synlige hender. Foto Per ChrisTumsei 
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