årbok, og la det da være sagt med en gang at boka var ventet med
lengsel. Ikke bare av dem som var nye i fjellet, men også av de
eldre årganger, idet nye ruter og opplysninger var tatt med. At
forfatternes hensikt å få øket interessen for fotturer over det hele
land er oppnådd, kan vi allerede konstatere som et faktum, og litt
av æren for dette tilfaller da også «private vandrere og lokale turistforeninger» — «ingen nevnt og ingen glemt» som forfatterne sier
i sin takk i forordet.
Skal en tur bli vellykket, tilsjøs, tillands, i lufta og ikke minst
tilfjells, så må en ha skaffet seg fyldigst mulige opplysninger om
de strøk turen går i. Utbyttet blir da så uendelig meget rikere, og
her er vi nettopp inne på den store betydning «Til fots» har hatt
og forhåpentlig alltid vil ha. Stoffet er greit ordnet i 19 områder
av vårt land. Hele Norge sør for en linje Trondheim^-Meråker er
tatt med i utgaven av 1949, og en mere konsentrert viten om land
og folk skal en lete lenge etter. Foran hvert område er det utarbeidet
en kort topografi, litt orientering i området, endel om kommunikasjoner, litteratur og karter over det. Alt sammen små perler av
opplysninger som vil gjøre turene interéssantere og lettere å gjennomføre. Den siste utgave er utgitt av Den Norske Turistforening,
som det står under forordet, men vi tror ikke vi tar meget feil når
vi sier at vi bak arbeidet aner herrene Andreas Backer og Gunnar
Raabe. Boka har fått en sammentrengt, men oversiktlig utforming
og gir med sine mange greie oversiktskarter en fortrinlig hjelp i det
hyggelige forarbeide foran enhver fjelltur-planlegging i de lange
vinterkvelder.
Måtte det, om ikke altfor lenge, være mulig å få en utvidelse av
«Til fots» slik at også våre nordligste landsdeler kommer med. Det
vil høyne boka, og først når det hele land er kommet med, kan en
si at «Til fots» er blitt alle norske fjellvandreres oppslagsbok og
dermed deres kjæreste lekture.
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