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Informationsbrev november
Decembogpakken omfatter 3 bøger som udkommer ca. medio december 2019

”På sporet af  2019” - årbog om danske jernbaner
Redaktion og tilrettelæggelse  
Dansk Jernbane-Klub 
Forlag: Dansk Jernbane-Klub
100 sider rigt illustreret
Format 24,4 x 24,6 cm i stift bind 
med 198 illustrationer i farver
 
Udkommer i december 2019

Bogklubpris kr. 186,- plus fragt-
Normalpris  kr. 249,-

Bestillingsnummer 591 

Det forløbne år har været særde-
les begivenhedsrigt for den dan-
ske jernbane. Desværre ikke kun 
af den positive slags. Kort inde i 
det nye år skete den forfærdelige 
ulykke på lavbroen over Storebælt, 
som kostede 8 mennesker livet.
Det blev et endegyldigt farvel til 
de aldrende MR togsæt, mens 
der var to indvielser og en genind-
vielse, højhastighedsbanen mel-
lem København og Ringsted, den 
københavnske metro blev udvidet 
med Cityringen, mens Grenaaba-
nen blev genindviet i form af en 
letbane efter flere års lukning. 
Det nye signalsystem på fjernba-
nen kom omsider i gang i Vendsys-
sel på strækningen mellem Lind-
holm og Frederikshavn.

John Christensen



Fra S-tog til sporvogn

Forfatter: Bent Jørgensen 
64 sider med mange illustrationer 
i sort/hvid og farver:
Format Stående A 5 i blødt omslag
Udgivet i  2019 på
Forlag: Sporvejshistorisk Selskab 

Bogklubpris kr. 146,- plus fragt-
Normalpris  kr. 195,-

Bestillingsnummer 2146

Bogen skildrer forfatterens fascina-
tion af først S-tog, siden de køben-
havnske sporvogne. Bogen er ikke 
kronologisk, men er bygget op om 
forfatterens interessefelter inden for 
det store område Københavns Spor-
veje. Herunder holdes forfatterens 
holdning til specielt nedlæggelsen 
af det københavnske sporvejsnet 
ikke skjult. Bogen er rigt illustreret 
med optagelser, som i et stort om-
fang er forfatterens egne.

 



Hvis du ønsker at afbestille bogen/bøgerne, så send en e-mail herom til

banebogklubben@jernbaneklub.dk

med tydelig angivelse af navn og bogklub-medlemsnummer 
senest 1. december 2019!

Forfatter: Kaj Hansen 
96 sider med mange illustrationer 
i sort/hvid og farver:
Format Stående A 5 i blødt omslag
Udgivet i  2019 på
Forlag: Sporvejshistorisk Selskab 

Bogklubpris kr. 168,- plus fragt-
Normalpris  kr. 225,-

Bestillingsnummer 2147

Bogen skildrer – som titlen viser 
– forfatterens oplevelser med spor-
vogne lige fra fem års alderen. Han 
har givet barnet i dets forskellige 
aldre mæle, men supplerer ind i 
mellem med den viden, han senere 
har opnået. Bogen er strengt krono-
logisk og slutter med »katastrofen« 
i 1972, men trækker dog tråde frem 
til i dag. Der er 100 illustrationer, 
hvoraf nogle enkelte er forfatterens 
egne optagelser

Mit liv med sporvogne


