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Informationsbrev april 2022. 
 

 
April bogpakken omfatter 3 bøger. 

 

 

Thybanen gennem 140 år 
 

 

Forfatter:  Ole Edvard Mogensen 

Forlag:  OEM Consult 

Udgivelsesår:  2022 

Antal sider:  132 

Sprog:  Dansk 

Indbinding:  Hardback 

Størrelse: Bredde  21 cm 

 Højde  21 cm 

 

Bogklubpris:  kr. 199,00 plus fragt 

Normalpris:  kr. 249,00 

Varenummer:  1179 

 

 

 

 

 

 

 

Med 150 billeder i sort/hvid og farve, samt 

skematiske sporplaner. 

 

 

 

 

Bogen Thybanen gennem 140 år udkommer den 20. april 2022 på dagen, hvor der har kørt tog på 

Thybanen i 140 år. 

 

I bogen fortæller forfatteren om Thybanens udvikling gennem dens 140-årige historie. Desuden 

fortæller den om Oddesundoverfarten, Oddesundbroen, samt stationerne på strækningen Humlum-

Thisted, herunder også de for længst forsvundne bl.a. Oddesund Syd, Hassing og Todbøl. 
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18 løbske godsvogne 
 

 

Forfatter: Sten Møller & Nils Pedersen 

Forlag: William Dams Forlag 

Udgivelsesår: 2021 

Sprog: Dansk 

Antal sider: 144 

Indbinding: Hardback 

Størrelse: Bredde  16 cm 

 Højde  23,5 cm 

 

Bogklubpris: kr. 160,00 plus fragt 

Normalpris: kr. 200,00 

Varenummer: 1180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fortælling om en togulykke i 1936, som var den mest omfattende i de 68 år, der var 

jernbanedrift på Bornholm. 

 

Desuden omtales andre uheld ved De Bornholmske Jernbaner. 
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Mine sporvogne - alle atten linier! 
 

 

 

Forfatter: Peter Dürrfeld 

Forlag: Sporvejshistorisk Selskab 

Udgivelsesår: 2022 

Sprog: Dansk 

Antal sider: 152 

Indbinding: Paperback 

Størrelse: Bredde  15 cm 

 Højde  21 cm 

 

 

Bogklubpris: kr. 196,00 plus fragt 

Normalpris: kr. 245,00 

Varenummer: 2158 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatteren har skrevet sine erindringer om et 

langt liv i København. Han har lige fra 

barndommen været fascineret af de 

københavnske sporvogne, og derfor danner 

de 18 sporvognslinier skelettet for 

erindringerne. 

 

Hver sporvognslinie danner afsæt for en beskrivelse af mennesker, venner, familie el. lignende, der 

har haft betydning for og gjort indtryk på forfatteren. Beskrivelserne er skrevet med stor lune, og 

forfatteren fortæller meget levende, bl.a. om skak, som har fyldt meget i forfatterens liv. 

 

Endvidere inddrages malere og andre forfattere i beskrivelsen. Selvfølgelig får de 18 sporvognslinier 

også hver deres beskrivelse. Tallet 18 stammer fra, at Peter Dürrfeld med fødeåret 1940 aldrig har 

oplevet linie 17. Linie 12 som sporvogn har ikke eksisteret i København. 

 

Sporvejshistorisk Selskab har fra sit store arkiv leveret billeder fra byen med sporvognene som 

omdrejningspunkt, så bogen kan levendegøre en tid der ikke er mere. 

 

Bogen udsendes i år, som netop er 50-året for nedlæggelsen af den sidste københavnske 

sporvognslinie 5. 


