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Årgang          Best.nr. Pris

1976 9101 Udsolgt
1977 9102 Udsolgt
1978 9103 Kr. 60,-
1979 9104 Kr. 60,-
1980 9105 Udsolgt
1981 9106 Kr. 60,-
1982 9107 Kr. 60,-
1983 9108 Kr. 60,-
1984 9109 Kr. 60,-
1985 9110 Udsolgt
1986 9111 Kr. 60,-
1987 9112 Kr. 60,-
1988 9113 Kr. 60,-
1989 9114 Kr. 75,-
1990 9115 Kr. 75,-
1991 9116 Kr. 100,-
1992 9117 Kr. 100,-
1993 9118 Kr. 150,-
1994 9119 Kr. 180,-
1995 9120 Kr. 180,-
1996 9121 Kr. 180,-
1997 9122 Udsolgt
1998 9123 Kr. 200,-
1999 9124 Kr. 200,-
2000 9125 Kr. 200,-
2001 9126 Kr. 250,-

Ældre årgange af Jernbanen kan købes i Dansk Jernbane-Klubs boghandel –
Jernbanebøger. Ældre numre af Jernbanen sælges kun som hele årgange.
En årgang kan købes billigt – til gengæld tager vi et ekspeditionsgebyr til dækning
af porto ved bestillinger til en værdi af under 300,- kr.
Du kan spare ekspeditionsgebyret ved selv at afhente bladene hos Jernbane-
bøger, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V. Vi har åbent hver mandag kl.
18.00 - 21.00)

Boganmeldelser
På sporet af 2001

Af Jan Forslund
82 sider, stift omslag, rigt illustreret
Forlaget Holsund (men bogen forhandles
af Dansk Jernbane-Klub)
ISBN 87-89385-24-1. Kr. 180,-

I denne årbog har Jan Forslund med en ken-
ders overblik udvalgt 165 farvefotos, der
fortæller historien om året, som gik på de
danske skinner. Jan Forslund udfylder en
god del af det tomrum, Politikens forlag ef-
terlod, da forlaget ophørte med at have et
større tilbagevendende afsnit i årbogen
„Hvem-Hvad-Hvor” om udviklingen inden for
det danske jernbanevæsen. I På sporet af
2001 er der skildret samt beskrevet øje-
blikke og begivenheder fra Hulsig til Ged-

ser. Er man ikke så stærk i den danske
geografi, giver Jan Forslund læseren god
hjælp ved at have markeret på et kort, sidst
i bogen, hvor de enkelte siders billeder er
taget.

Bogens billedmateriale er af en sådan
kvalitet, at man til tider kunne ønske sig, at
bogen havde et større sideformat. Så kunne
billedmaterialet gengives i en størrelse, hvor
det virkelig kunne komme til sin ret.

Men den kritik skal Jan Forslund kun
tage som en kompliment. For hvis han ef-
terlevede den, ville årbogen miste det, som
er den allerstørste kvalitet: Nemlig at være
den af årets jernbanebøger hvor læseren
får mest jernbaneatmosfære og billed-
kvalitet for pengene. Fortsæt med at være
et godt eksempel for de danske bane-
forlæggere.

Jakob Schulze

Efterlysning

Er du en af dem, der tog et jernbanebillede
den 20.02.2002 kl. 20:02 – en situation,
en stemning, en detalje, noget, der på en
eller anden måde har tilknytning til emnet
jernbane – så er Jernbanens redaktion in-
teresseret i at låne billedet.

Vi vil forsøge at gøre status over emnet i
bredeste forstand, sådan som det så ud i
det minut, hvor datoen, årstallet og klokke-
slettet kunne byttes om, uden at det gjorde
nogen forskel.

Har du lyst at bidrage, så send billedet til:
DJK, Jernbanen
Kalvebod Brygge 40
1560  København V

Mærk konvolutten „2002“.

Husk fotografnavn, adresse og tlf.nr. samt
optagelsessted og -tidspunkt på bagsiden
eller på diarammen (uden glas!).

Giv gerne dit billede et par ord med på ve-
jen, så vi kan lave en lille tekst om, hvad
der skete rundt omkring i dette minut.

Redaktionen
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