Årets store udsalg af
arkivalier, bøger m.m.
med relation til jernbaner

Kom til udsalg hos Jernbanebøger,
lørdag den 25. november 2017, kl. 10-15

Jernbanebøger inviterer til den årlige klubdag
i Dansk Jernbane-Klub’s domicil i Herlev for
DJK-ere og andre jernbanefans.
Vi har igen frasorteret en del arkivalier, køreplaner, billetter, tidsskrifter, bøger m.m. fra dødsboer, hvor DJK har været “arving” m.m. Mange
spændende sager - også modeltog!
I år vil der også være en del nyere bøger, let
brugte til nedsatte priser.

Vi giver denne dag 10% på alle nye bøger og
DVD’er. Undtaget er bøger, der er udkommet
efter 1. juli 2017. Denne rabat opnås dog kun
mod kontant, MobilePay eller dankortbetaling på
selve udsalgsdagen.
På gensyn
Jernbanebøger

På udsalgsdagen kan du desuden købe følgende nedsatte bøger:

Struer Station

0053 Marianne fra fjord til Hede, (smudset omslag) - Før 419,- NU 150,- kr.
0583 På sporet af 2011 - Før 219,- NU 80,- kr.
1113 Signalhuse - Før 299,- Nu 100,- Kr.
1118 Struer station - fra rangerhest til udlicitation - Før 180,- NU 100,- kr.
1120 Med jernbane gennem hverdag og arbejde (papirfejl) - Før 275,- NU 150,- kr.
1148 Povl Hjelt og DSB - Før 299,- Nu 200,- Kr.
1448 Elektrische Lokomotiven made in Europe - Før 350,- NU 259,- kr.
1449 Elektrische Lokomotiven made in Europe 2 - Før 395- NU 259,- kr.
1451 TGOJ lok og vagnar - Før 299,- NU 200,- kr.
1464 Die schönsten Eisenbahnen Deutschlands - Før 150- NU 75,- kr.
1467 Längs spåret 2015i - Før 295,- NU 150,- kr.
Så længe lager haves.
Ole Edvard Mogensen

I denne bog fortæller Ole Edvard Mogensen om jernbanens snart 150 årige historie i Struer.
Hovedvægten er lagt på det tyvende århundrede, hvor DSB var en meget stor arbejdsplads i
byen og hvor jernbanen befordrede både rejsende, gods og post. Bogen fortæller i store træk om
jernbanens udvikling gennem tiderne samt om de mange forskellige funktioner, der har været i
Struer.
Forfatteren fortæller videre om den store omlægning af jernbanesektoren i Danmark, som har
fundet sted siden 1990’erne. Banenettet, som også kaldes infrastrukturen, blev adskilt fra trafikken
med togene og der er kommet nye virksomheder på banen.

De ovennævnte udsalgsvarer kan også bestilles pr. e-mail:
jernbog@jernbaneklub.dk.
Jernbanebøgers nyhedsbrev
Juni 2014
Kun mail, der er sendt Povl
den
25.
november 2017, accepteres som udsalgskøb.
Hjelt og DSB Ved forsendelse tillægges regningen beløb for porto.
Husk navn og adresse, hvortil bøgerne skal sendes.
Overskuddet fra salget af bogen går til istandsættelse af den gamle DSB Godsekspedition, som
Struer Museum ejer og agter at indrette til museumsformål.

ISBN:978-87-991676-5-4
978-87-991676-5-4
ISBN

9 788799 167654

en rejse i tiden

af Lars Bjarke Christensen
288 sider, rigt illustreret
Format: 23,5 x 23,5 i stift bind
Udgives på Syddansk universitetsforlag

Bestillingsnummer: 1148
Pris. kr. 299,-

NB. Banebogklubbens medlemmer tilbydes denne bog på et senere tidspunkt

Da de første intercitytog rullede ud fra Københavns Hovedbanegård den 26. maj 1974, var der tale om en trafikrevolution. Nye tog, ny køreplan, nyt design. Intercitytogene var
en vigtig brik i udviklingen af DSB under generaldirektør
Povl Hjelt, hvor DSB gik fra at være en støvet jernbaneetat,
der havde udviklingen imod sig, til en moderne, kundeorienteret servicevirksomhed med fingeren på pulsen. I bogen
fortæller Povl Hjelt og folk omkring ham for første gang om
de hektiske år i 1970’ernes DSB. Om overvejelser og muligheder, om samarbejde og modsætninger for at skabe en
dynamisk virksomhed med fokus på de rejsende. Bogen er
rigt illustreret med billeder, der ikke tidligere har været vist.

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Jernbanebøger, Marielundvej 35, 2730 Herlev

Struer Station
– fra rangerhest til udlicitering
Ole Edvard Mogensen

