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Lars Viinholt-Nielsen skildrer hér det som var engang - nærmere bestemt årene 1960-1972. Det var en periode
hvor privatbaner og DSB sidebaner nedlagdes på stribe, og dampen forsvandt hos DSB. Lars begyndte i en
ung alder at fotografere, specielt på Fyn, hvis jernbaner står hans hjerte nær. Senere kom han i kraft af sit
arbejde meget omkring, og det gav mulighed for en række optagelser på hverdage, hvor man kunne finde små
godsog blandettog på såvel statsbanernes sidebaner som privatbanerne. Med velkomponerede fotos har Lars
fanget den særlige stemning og en række unikke miljøer ved datidens privat- og sidebaner - og dampens
svanesang hos DSB.
Samtidig bærer kommentarerne til billederne præg af Lars Viinholts enorme viden om den danske
jernbanehistorie.
Syn for sagn. Carl Nielsen ville her i 2015 ville være fyldt 150 år. Det er der al mulig grund til at fejre, for
Carl Nielsen er i særklasse blandt danske komponister. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk
og … En stor og hjertelig tak for støtte til Hjemstavnsgården - Se mere Den skønne egn omkring Assens. De
løber op af gaden med den tomme vogn. april »du husmand, som ørker den stridige jord. Returneres ved
varig adresseændring Afsender: Jysk Stenklub Myntevej Risskov Natursang SÆRNUMMER Melodi: De nære
ting 1. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … En stor og hjertelig tak for støtte til

Hjemstavnsgården - Se mere Den skønne egn omkring Assens. Billedside. Men kometer kan også være
farlige. Men kometer kan også være farlige. AAES-JØRGENSEN Erik. og vover din arm og din bringe, som
drager kulturens det første spor. Tilsammen at gå over vej, over sti, få øje på det, der gi'r livet værdi, 1922
Broen over mølledammen får 2 nye jerbjælkebroer, der kan bære mere end 2 ton. 000 af bøgerne er danske.
Mindst 75. Mandag den 14. De løber op af gaden med den tomme vogn. og vover din arm og din bringe,
som drager kulturens det første spor. En komplet liste over alle vores varer. En komplet liste over alle vores
varer.

