BANEBOGKLUBBEN

Informationsbrev
Juni 2021

Juni bogpakken omfatter følgende 3 bøger.

Tog – Fra daggry til skumring
Forfatter:
Forlag:
Sprog:
Sider:
Format:

Søren Jacobsen
Lycka till Förlag
Dansk og engelsk
164
21 x 29,7 cm (Stående A4)
Hardback

Bogklubpris:
Normalpris:

280,00 kr. + fragt
349,00 kr.

Bestillingsnummer: 1560
I 2004 anskaffede den unge togentusiast, Søren
Jakobsen, sit første kamera, og begyndte at
forevige specielle tog og togture rundt om i
Danmark og resten af Europa. Gennem årene
har Søren Jakobsen udviklet sin billedstil til at
omfatte en sikker sans for kompositionen.
Årstiderne, vejret og lysforhold indgår som
aktører i Sørens fotografier.
Bogens billeder er en kærlighedserklæring til
den europæiske jernbanehistorie, og viser
eksempler på mange af de forskellige typer
lokomotiver, der har trukket utallige tog,
mennesker og gods i gennem tiden. Mange af
bogens billeder er taget i døgnets første og
sidste lyse timer, andre er taget på Europas
banegårde – ofte efter mørkets frembrud.
Afbestillingsfristen er d. 30/6-2021.
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Linie 1
Forfatter:
Forlag:
Sprog:
Sider:
Format:

Per Vadmand
Sporvejshistorisk Selskab
Dansk
64
14,7 x 21 cm (Stående A5)
Hæftet
Billedhæftet om den københavnske Linie 1 har
været udsolgt i nogle år. Dette er en ny
revideret udgave. Næsten alle fotos er nye.
Bogklubpris:
Normalpris:

096,00 kr. + fragt
120,00 kr.

Bestillingsnummer: 2152
I Sporvejshistorisk Selskabs bogserie om
danske sporvognslinier er der udkommet bøger
om næsten alle linier. Derudover er der udgivet
en
serie
billedhæfter
for
hver
af
de
københavnske sporvognslinier, samt for de to
aarhusianske sporvognslinier samlet i et hæfte.
Opbygningen af hæftet er som i de øvrige
hæfter i serien:
 Først gives en kort historisk gennemgang
med samtidige billeder.
 Herefter føres læseren med på en tur
med Linie 1 fra Vanløse til Hellerup med
brug af mange billeder fra især de sidste
ca.
15
år
af
liniens
eksistens.
Fotografierne er dog taget i begge
retninger!
 Til slut vises billeder fra liniens remiser
og af kørslen til/fra remiserne.
For Linie 1’s vedkommende lå Svanemølle Remise lige ved siden af linien, mens Valby Remise gav en
meget lang remisetur ad Søndre Fasanvej–Valby Langgade og senere Allégade-Valby Langgade.
Der fortælles om vognene og vogntyperne. Ved mange af billederne fortælles også om byens og
bygningernes historie.
Afbestillingsfristen er d. 30/6-2021.
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Så vidt jeg husker....
Sporvognserindringer fra Danmark og omegn.
Forfatter:
Forlag:
Sprog:
Sider:
Format:

Per Vadmand
Sporvejshistorisk Selskab
Dansk
84
14,7 x 21 cm (Stående A5)
Paperback

Bogklubpris:
Normalpris:

168,00 kr. + fragt
210,00 kr.

Bestillingsnummer: 2153
Sporvejshistorisk Selskab har for en del år siden
påbegyndt udgivelsen af en serie erindringer.
Hidtil er udkommet tre bind. Det første bind
blev skrevet af Ejnar Storgaard, som i mange år
var
ansat
i Københavns
Sporveje og
efterhånden steg i graderne til trafikkontrollør.
Efter
sin
pensionering
virkede
han
ved Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, bl.a. med
godkendelsen af nye vognstyrere. De to næste
bøger
blev
skrevet
af
sporvejsentusiasterne Bent
Jørgensen og Kaj
Hansen. Alle tre bøger har været tilbudt gennem
Jernbanebøger.
Nu er Per Vadmands erindringer udkommet.
Han har været sporvognsentusiast i mange år.
Hans professionelle virke som forfatter og
oversætter
garanterer
en
spændende
fremstilling i et let læst sprog. Titlen »Så vidt
jeg husker . . . . « rummer en fin antydning af
den humor, der kendetegner personen og dermed hans værk. Bliver man i tvivl, kan man bare tage
undertitlen med »Sporvognserindringer fra Danmark og omegn«!
Vadmand fortæller levende om barnets måde at opleve på, hyppigt suppleret med hans senere opnåede
større viden om pågældende emne. Han fortsætter med ungdomsårene, med sporvejsnedlæggelserne og
beretter om sit engagement i SHS. I et større afsnit beskrives nogle af de mange udenlandske sporveje,
han har besøgt, både privat og som trofast deltager i SHS’s rejser.
Afbestillingsfristen er d. 30/6-2021.
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