Magnus Kluksdal har i over 30 år holdt et gjestfritt og godt
kvarter for foreningens medlemmer og andre turister. Ved siden
herav har han vært vår forening en utmerket tillitsmann på alle
måter. Mange mil har han gjennom disse år gått i fjellet i vårt
ærende. Alle ruter, som går ut fra hans gård og til de forskjellige
hytter og stasjoner i grensetraktene, har han vardet og påført foreningens røde kjennetegn, så turistene kan føle seg på trygg vei
såvel sommer som vinter.
Magnus transporterte også materialene og bygget opp nødherberget i Enadalen, Enadalsstugan, som svenskene kaller den, en
meget søkt hytte under gjennomfart til de forskjellige hytter i
Sylene.

I fjor fikk foreningen
dessverre beskjed fra ham
at han på grunn av fremskreden alder ikke lenger
kunne fortsette som vår
tillitsmann. Hans datter Anne og hennes mann Johan
Krogstad, som nå har overtatt Kluksdalen, har imidlertid stillet seg velvillig, så
foreningen får beholde kvarMagnus/
teret som tidligere. Anne er
vel kjent av turistene som den dyktige og alltid vennlige vertinne.
Når nå Magnus har trukket seg tilbake til et velfortjent otium,
vil vi herigjennom bringe ham foreningens hjertelige takk for
trofast virke. Vi ønsker ham fortsatt en riktig god helse og et
godt humør, og håper vi ennå i mange år får se ham på Kluksdalen. Tankene går ofte tilbake til de koselige kvelder og praten
med fjellkaren Magnus ved peisvarmen. Mangt et godt råd har
han ved slike anledninger gitt fjellvandrerne.

Han har i det hele tatt vært en arbeidets mann, som stadig har
hatt for øye forbedringer og utvidelser. Jeg kan huske første gang
jeg besøkte Kluksdalen påsken 1917. Da holdt han på og bygget
om hovedbygningen, og etter
hvert er alle gamle hus
rasert til fordel for helt ny
bebyggelse. En masse jord
er også med årene lagt under plogen. Han har vært
en fremgangens mann på
alle områder.
Kluksdalens solide matbord og Magnus's store gjestfrihet er vel kjent av alle
fjellvandrere
her oppe og
Magnus blant kjente og glade
venner fra Trondheim.
også av vårt nabofolk.

Fra Storerikvold.

Magnus Kluksdal sier takk for seg men vi takker tifold igjen
Av H. N.
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