Innbudte livvarige medlemmer:
1914 Chr. Grøndahl, stadsingeniør
1914 Hans Grendahl, arkitekt
1920 Jørgen B. Lyshdlm, ingeniør
1920 Gudmund Kårvatn, bonde
1920 Josva Halle, ingeniør
1920 Ola Stugudal, bonde
1929 Effe Magnusson, redaktør
1941 Magnus Kluksdal, bonde
1947 Kristoffer Haugen, bonde
1953 Jon Berggård, altmuligmann

NÅ VET DE AT

— Fremmedboka på Storsylen er kommet til Trondheim -— fulltegnet. Etter å ha ligget oppe i toppvarden på Storsylen fra 1947 til
juli 1952 .— i all salgs vær, harde vinterstormer og regnblaute
somrer, men også i strålende sommerdager, må en si at boka er
i fin form. Dette er en stor honnør til Fridthjof Brun som sørget
for at det ble skaffet en solid og tett jernkasse. Inni denne er
det et sinkfuteral som boka ligger i. Utenpå jernkassen er det
selvsagt sørget for T.T/s vimpel. Kassen er ved en kjetting og
et lite anker gjort fast mellom vardesteinene. •— I løpet av disse
5 år har 2790 personer skrevet sine navn i boka. Av disse er
2572 svensker, 169 nordmenn, 19 briter, 12 dansker, 5 hollendere og 13 av forskjellige nasjoner, bl. a. 2 amerikanere og
l newzealender. Storsylen ligger på norsk side av grensen, men
med lettest adkomst fra Sylstasjonen, så det er naturlig at svenskene er i flertall. Det er allikevel forbausende at så få nordmenn har tatt seg tid til å gå opp på Sylenes høyeste topp. Etter
at det nå er merket rute fra Nedalshytta og helt til topps, håper
vi at flere landsmenn finner veien opp til dette strålende utsiktspunkt.

I gammelhytta på Storerikvollen.
1. rekke: Magne Nypan, Emil Gåtschmann, Thomas Wold, Wilh. Jakobsen.
2. tekke: ?, Aksel Bruun, Emil Rognhaug, Akcel Ovesen, Ola Østby, Mikal Wold.
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— en kjent kontorsjef her fra byen følte seg arbeidsløs da han lå
på Nedalshytta i sommer. Han tok resolutt med seg en øks og
ryddet stien forbi Hånktjønna, — en handling som alle turister
setter pris på, da småbjørk i regnvær er noe vemmelig å gå i.
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det ofte kommer brev til oss om ting som bør rettes på
— vardinger, takdrypp på hyttene, blikkbokser i badekulper
og sinte bikkjer hos privatmenn langs våre fjellruter. Vi er selvsagt takknemlig for alle slike opplysninger, men setter absolutt
mere pris på brev som f. eks. dette: «Jeg vil gjerne få lov å takke
Turistforeningen for all elskverdighet og imøtekommenhet ved
vårt opphold på — — —.. Vi hadde det enestående godt deroppe, og alle var fulle av begeistring og lovord over stellet og
den hyggelige betjening, ikke minst over vertinnen.»
de to firmaer som har hatt annonser i vår årbok siden 1913 er:
Nordenfjeldske Dampskibsselskab og Trondhjems Forsikringsselskab A/S.

Loennechen-bua.

Jøldalshytta.
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Kari Dahl

frå Norske Arkitekters Landsforbunds publikasjon: Byggekunst, nr. 5, 1953 har vi klippet følgende sitat av en artikkel
skrevet av turistdirektør Lars Esmark:
«I Trøndelag har arkitekt Roar Tønseth bygget og ominnredet en rekke turisthytter for Trondhjems Turistforening.
Arkitekten har løst sin oppgave på en fremragende måte fra
byggherrens og turistmannens synspunkt, idet alle hans hytter
er blitt meget rimelige etter.- dagens byggepriser. Plassutnyttingen og planløsningen er god og alle behov som stilles til
hytter av denne art er fylt, og sist men ikke minst har arkitekten skapt en atmosfære ved sin dimensjonering av rommene,
interiører, farger og tekstiler som i all enkelhet og uten store
omkostninger skaper et vakkert miljø hvor alle gjester stortrives. Den koselige, personlige, norske tone som arkitekt
Tønseth har fått inn i sine turisthytte-bygg leter en dessverre
forgjeves etter de fleste andre steder i Norge i hotell- og
turistanlegg.»
Et sitat vi setter overordentlig stor pris på, og nå overlater
vi til våre gjester å se og dømme selv.

Gornelius Jacobsen
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