FoaøC på ovesigr over nunnererinsen af
Ronanblad€t. (l en periode med title.: Det ny

Man shal være opn&rksom på, al der af og iil
er trykfej I i årsdgs betegneke^ i sær i åig 7,
3, 9 og l0 ses dei on€ Me. der lorekomner

Nr I

udko6 23 august I 940
Årgangsbetegehem€følserikle kalen-

deråret, nen eår rl og med l8 årjrans (197677) liå prino seplenber iil ultino augusl
Derelier ændr€des period€n v€d hjælp al en
kon årgmg 39 (30 hæier) (aug 1977 nans

DeL giver følsende prcvisoiske oveBiel
(benøk de k tte t0. .E I L dreaDse):

1

1973)

412. Fortløbende l. - 9 årgog (2318/r940-1949)
r-19 l0 årga.g ( l/9/49-5ll /50)

Eeer&lgende årsanse sår fn n€dio nal1s til
nedio narts, antagelig så længeChrifireus/
Arks forlas stod for udgivehe..
Antallet afhæfter pr årgang i de første l0
årgange vrierd Det skyldes en blanding af
kon6eog læ.gere udgivehesiftervaller,
ligesom papimangel sjorde ar forlaser afog
til måtte spnnse en udgiv€hesdas over

l-s2 l2 &gang(1950 5l)
I 52. Il. &gang(l95l-52)
152 14. &sane(1952-53)
l-52. l5 åreång (1953-s,l)
I-500 Foniøbende 16 -25
(m sepl 1954-26/3/1964)
I - s00 ronløbende 25. :r5

l9-53

ll

åJgang(12ll ll/8/50)

(.2/ 4 | 1 9 6 4

Hæfteme i de ni fø6te årgalge blev
nunnddeL fodløbende. Derefro tul$e fen
år8mge m€d numnereringårgangsvis.
Ira I6. årgang (efterår€t I954) er nunmercringen fonløbende indtilca midt i25 åry g

H€r startede mn lorlra med nr I i en ny
lortløbende €kka der køfrerillidt iid i
årgMg15 (25. oklober l97l), igenrl nr 500
På ny stanede man forlia ned nr I (årgang
l5 L november 1973). os den numnenæk!€
fo'lsafte under de skiftende udgivere, der kon
€ftd Arks rodag, indtil 1995, hvor nr

llrl

t de følgende år til oC ned 2005, hvor bladet
lukkede, udkon 26 nunr€ om årct. som
nummerered€s l-26 årgalgsvh
Udgiv€r al

Nr

.103,

r

sm

3s2 (24.7.30) var stadig Arks
er udatere! er udgivet

af

sn

Wångels lorlag A/S (der siadiF slår
udgiver i tu 609lia 1985).
Senere stod Wi.thds Fonae lor udgiveken
Blad€t blev i 200s udgiver alAshehoug

I I l3l
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årgmg
åJgang
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Fortløbendeiia15 årgang

0nt/l9?i,1995).

(Årsa"eenswlvne ophofle ned årga]g 1l
j l93a I M 32it (7ta0) et de sta.ligatfo
(1 t. åtg.), hot j D. 352 (21/7/aq
lindes .ldt
Ira oe ned 1996 til 2005 nr 1-26ihver1år
(Udkon i2005 hver2 lodag)

a

F a forårel 1975 til
somneren 1930 har
blad€ne dobbeltnunnerering, son består al
det fonløbe nde iun ner siden staften al
num(erekken tulgt af bladets nummer i
kalenderåret. F.eks nr. 290/20 (= blad tr 290
siden nr I i 1973, ogblad r.20 ikalendeF

