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Informationsbrev april
Majbogpakken omfatter 2 bøger som udkommer primo maj 2018

OHJ 38 - historien om et lokomotiv
af: Peter Jørgensen,
Ole-Chr. M. Plum og
Lars Viinholt.-Nielsen

96 sider med 232 illustrationer
Format: 24,4 x 23,5 cm. i stift bind
Udkommer 29. april 2018 på
Forlag: Dansk Jernbane-Klub
ISBN 978-87-87050-15-9

Bogklubpris: kr. 157,- plus fragt
Normalpris: kr. 210,Bestillingsnummer: 130

Damplokomotivet OHJ 38 blev bygget til Sydfynske Jernbaner under 1.
Verdenskrig. Under 2. Verdenskrig
blev lokomotivet, der dengang hed
SFB 33, beskudt fra luften i 1944.
I 1949 kom lokomotivet til Danske
Statsbaner som DSB Df 130, og
i 1960 solgtes det til TroldhedeKolding-Vejen Jernbane. Da denne
bane lukkede i 1968, blev lokomotivet købt af Odsherreds Jernbane
og sat i stand som OHJ 38 primært til brug ved snerydning.
OHJ 38 blev også brugt til udflugtstog, og i 1981 overtog Dansk
Jernbane-Klub opgaven med at

bevare lokomotivet for eftertiden.
OHJ 38 var i drift frem til 1989, hvor
lokomotivet blev hensat.
I 2003 indgik Asnæsværket og Dansk
Jernbane-Klub aftale om, at OHJ 38
kunne blive revideret på Asnæsværket med folk fra værkets pensionistklub. Efter 14 års arbejde, hvor OHJ
38 har været adskilt til mindste del,
er lokomotivet igen køreklart og
godkendt til kørsel.
Bogen er en hyldest til ’38’-holdet
for deres store indsats med at revidere OHJ 38, men også en historie
om et lokomotiv, der er en del af
levende dansk industri-, trafik- og
ikke mindst kulturhistorie.
Tag med OHJ 38 på en 100 års
togrejse!

Trap Danmark - Topografisk ATLAS - 1: 75 000
Atlasset redigeret af Peder Dam m.fl.
284 sider og rigt illustreret
Format: 24,5 x 34,8 cm i stift bind
Udgivet i november 2015 (1. udg)
Forlag: Trap Danmark
Normalpris: kr. 280,Bogklubpris: kr. 210,- + fragt
Bestillingsnummer: 1163
Trap Danmarks topografiske atlas
er udgivet som en del af den opdaterede udgave af Trap Danmark. Vi
tilbyder her alene atlasset, som er i
størrelsesforhold 1:75.000. Atlasset
er trykt med en særlig skyggeeffekt,
som giver kortet et intuitivt 3Dindtryk af landskabets former. Vi tilbyder her førsteudgaven af atlasset,
som ved sin udgivelse i 2015 blev
kritiseret for at være mangelfuldt
på stednavne. Hos Jernbanebøger/
banebogklubben forestiller vi os
imidlertid, at den intuitive topografi i kombination med de mange
landskabsmæssige detaljer vil give
atlasset værdi som et hjælpemiddel
til den jernbaneinteresserede, som
skal ud i marken at studere eksisterende eller nedlagte jernbaner. Vi
understreger, at der her er tale om
førsteudgaven, som vi kan tilbyde
til nedsat pris. Eksempler på et par
kortudsnit kan downloades fra vores
hjemmeside.

Hvis du ønsker at afbestille bogen, så send en e-mail herom til
banebogklub@jernbaneklub.dk
med tydelig angivelse af navn og bogklub-medlemsnummer
senest 29. april 2018!

