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Forord
På 1900-lallets siste nyttårsfeiring ble hundrevis av vardebål tent på bergknauser, åskammer og fjelltopper over hele landet for å hilse det nye året,
århundret og årtusenet velkommen. Trondhjems Turistforening gikk inn i
sitt tredje århundre og markerte dette ved arrangementet omkring varden
på Vattakammen i Trondheim. Her, som i årboka trakk ilden også linjer
langt tilbake i del årtusenet som tok slutt denne kvelden. Forfatteren av
artikkelen, "Vardebål i tusen år", tar deg med på en historisk vandring
blant varder i brann, en mer enn tusenårig tradisjon i Norge som varsel om
krig og ufred.
Når du nå begir deg ut på tur med TT-årboka som veileder, skulle det være
noe for en hver smak, enten du er liten eller stor. Årboka tar deg med både
i velkjente spor og i avstikkere langt fra opptråkkede sfier og leder i vei til
nye steder inn i ukjent terreng.
Ekspedisjonene som er beskrevet i artiklene "Skitur øst for den store bre"
og "Så gikk de gande hjem" er veldig forskjellige, men beski'iver begge
gleden, spenningen og utfordringen ved å planlegge og gjennomføre
lengre turer. Neste artikkel, "How to learn english - while walking on the
moors", får du være med en norsk familie på deres tur til England, hvor de
kombinerte 'Tjelltur" og "engelskkurs".
Barnefamiliene er i ferd med å "invadere" den midt-norske fjellheimen.
TT merker at det stadig er en økning i besøket av barnefamilier på de hyttene som er lettestfilgjengelig.Og som barnefamiliene på hyttene, så årboka vår Du får være med Audun, som er 4 1/2 år gammel og neslen like
lang som skiene sine, til Barnas Naturverden. En skitur som tydeligvis
har gjort inntrykk på et åpent barnesinn.
I neste "barneartikkel" deler to erfarne veiledere i Barnas Turiag sine
erfaringer med barn på tur i skog og fjell. Her kan det være el og annet
nyttig tips å la med seg for å gjøre turen "lettere" og morsommere for Uten
og stor
Beveren er også en liten krabat som setter tydelige spor etter seg. Og spor
har han satt såvel i årboka som i Bymarka. "Beverspor i Bymarka" er en
arfikkel som viser at dette er en akfiv kar som slett ikke bor langt borte.
Under vignetten "Gammel årgang" har vi hentet artikkelen "En skitur i
Syltraktene påsken 1927" av Axel Guldahl, fra "På skidor", organ for
"Foreningen for Skidlopningens framjande i Sverige" fra 1928. Dette er

