
   
 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
 
Ny bog er på gaden: 
 
”Skibe fra Nordatlanten og Østersøen” 
 
 
 
 
Forfatteren er Bjarni Åkesson Filholm, der i mange år har interesseret sig for skibsfart. Han har tidligere skrevet 
en del bøger primært om skibe og skibsfart.  
 
Den nye bog er en række tekster med forfatterens indtryk af de forskellige skibe, der er omtalt i bogen. 
  
Engang for ikke så længe siden kunne passagerskibe være så smukke, at nogle af dem var en fryd for øjet: Det 
gjaldt især dem, der blev bygget på danske værfter i perioden fra 1910 til 1970, og som havde de designede og 
karakterfulde linjer, der udstrålede styrke og skønhed. 
 
Der var ofte tale om passagerskibe, som også kunne medtage fragt, og de hed næsten alle sammen M/S til 
fornavn. De kunne ikke medbringe ret mange biler, de havde fast stævn og almindeligvis intet bildæk. Men 
disse skibe var indrettet på en sådan måde, at det var behageligt, - ja endda en god oplevelse for passagererne 
at være ombord på, selv om rejsen kunne tage flere døgn. 
 
De bevægede sig dygtigt i søen, og øjet fik sit i form af elegant og karakterfuld formgivning af skibet såvel 
udvendigt som indvendigt. Sørejsen på sådan et fartøj var en oplevelse, begyndelsen på ferien og et minde for 
livet. 
 
Flere af de skibe, som "sejler" i denne bog lever op til ovenstående. 
 
Hvis I har yderligere spørgsmål om bogen, er I velkomne til at kontakte  
 
Bjarni Åkesson Filholm  eller Ole Gold  
Virkelyst 45    Vejlebrovej 93, st. lejl. 3 
9800  Hjørring   2635 Ishøj  
Tlf. 53 63 04 18   Tlf. 42 57 72 52 - mobil 29 68 06 52 
E-mail bjarni@filholm.dk    E-mail j-bog@privat.dk  
 
Hvis I har behov for billeder m.v., er I velkomne til at kontakte forlaget (adresse m.v. se brevhoved). Se evt. 
mere om os på www.j-bog.dk . 
 
I kan også finde pressemeddelelsen og udvalgte billeder her www.j-bog.dk/index.php/diverse/presse . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facts om bogen:  
 
Skibe fra Nordatlanten og Østersøen 
af Bjarni Åkesson Filholm 
Format 20,5 cm X 20,5 cm, blødt omslag, 56 sider og over 70 illustrationer (mange i farver). 
ISBN 978-87-970772-0-7 
Vejledende udsalgspris 145 kr. + porto 
  
Bogen kan bestilles hos din sædvanlige boghandler eller bestilles på www.j-bog.dk 
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