NYTT KVARTER I S T O R L I D A L E N
Av sekretæren
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om det vil være kjent har styret i lengere tid vært oppmerksom
på at innmarsjlinjen til Trollheimen over Storli i Lønset har
vært sprengt. De kjente overganger fra Innerdalen og Todalen til
Storli, de mindre kjente overganger fra Sundalen tij Storli og ikke
minst den vakre bygda seiv gjør det nødvendig med mere enn 6
plasser for gjennomgangstrafikken. Dette har vært litt av et problem å få ordnet, og styret slo derfor straks til da det åpnet seg

Nils Skarland
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en mulighet for fast kvarter på Kasa. Eieren av gården, Ivar Vassli,
hadde hittil leiet bort husene til faste gjester, men lot siste sommer

TURISTENS VENN - REISEHANDBOKA
Av Magne Haave

T. T. leie dem. Som vertinne ble ansatt frk. Kristine Nerhoel. Stedet
er jo som skapt for hyttedrift, og frk. Nerhoel har sørget for at
Kasa har fått et godt ord på seg for rent og godt stell og hygge. Det

er jo også et ønskested for ferierende slik det ligger ved et vakkert
fiskevatn med den flotte badestranda, rett mot sola i nordhellinga,
vakker bygd på flere kanter og det hele kranset av imponerende
fjell.
Adkomsten til Kasa er lettest fra Lønset i Oppdal. Ellers er en

henvist til fjellveiene fra Sundalen (Gruguskaret), Innerdalen, Todalen, Trollheimshytta og Gjevilvasshytta.

J. Geelmuyden

Hvor mange?
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llerede i juni 1889 ga Trondhjems Turistforening ut: Reisehåndbog for Trondhjem og Omegn. Vår forenings stifter
og første formann, senere direktør Carl Schulz, var sjelen i dette
som i så mange av de andre verdifulle tiltak som foreningen satte
i sving. Boka var meget smakfullt utstyrt med 2 oversiktskarter og
mange bilder. Den innledes med «Vink til turister tilfods» og «Særlige vink for kvindelige turister». Fornøyelig er også «Takster for
land- og vandskyds» og «Takster for beværtning». Selve rutebeskrivelsene vitner om inngående kjennskap til natur og folk, og
uten tvil vil boka alltid ha en hegnet plass i enhver fjellvandrers
bokhylle.
Like etter århundreskiftet ga vår forening ut: Reisehåndbok I og
II. Disse kom i nye opplag igjen i 1916 og 1917. Vår forenings
formann, rektor Axel Sommerfeldt, utførte et stort og fortjenstfullt
arbeid med disse bøker som siden har vært noe av en nødvendighet
for enhver fjellvandrer i Trøndelag. De er fremdeles å få kjøpt i
bokhandelen.
Når jeg såvidt inngående har omtalt disse bøker, så er det for
å komme over til den bok som idag regnes som en absolutt nødvendighet for enhver fjellvandrer i vårt land —• «Tilfots» av h.r.advokat
Nils Onsager og ingeniør N. Rustad. Boka kom ut første gang i
1924 og hadde titelen: Reisebok for Norge — Til Fots. Forfatterne
sier i forordet: «Bokens hensikt er å øke interessen for fotturer og
især å virke til at disse — langt mere enn nå er tilfelle •— kan
komme til å omfatte det hele land».
Vi har mottatt siste utgave av boka for å gi den en omtale i vår
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