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Informationsbrev juni 2022. 
 

 
Juni bogpakken omfatter 2 bøger. 

 

 

Danmarks Jernbanemiljøer 
 

 

Forfatter:  René Schrøder Christensen & 

 Lars Bjarke Christensen 

Forlag:  Syddansk Universitetsforlag og 

 Dansk Jernbanemuseum 

Udgivelsesår:  2022 

Antal sider:  228 

Sprog:  Dansk 

Indbinding:  Hardback 

Størrelse: Bredde  25 cm 

 Højde  28 cm 

 

Bogklubpris:  kr. 239,00 plus fragt 

Normalpris:  kr. 299,00 

Varenummer:  1181 

 

 

 

 

 

 

Spor af jernbanens fysiske kulturarv. 

 

 

Danmarks Jernbanemiljøer præsenterer i udvalgte temaer jernbanens fysiske kulturarv, som den 

har manifesteret sig i land og by gennem de sidste 175 år. Noget er nyt, noget er endnu bevaret og 

i funktion, noget er truet, og andet er forsvundet som følge af den teknologiske eller generelle 

samfundsmæssige udvikling. Ved hjælp af Flemming Wedells smukke fotografier optaget gennem en 

årrække peger bogens forfattere på den righoldige og væsentlige jernbanehistorie, der findes overalt 

i landskabet. 
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Bogenseslagteren 
 

 

Forfatter: Steen Ousager 

Forlag: Syddansk Universitetsforlag og 

 Dansk Jernbanemuseum 

Udgivelsesår: 2022 

Sprog: Dansk 

Antal sider: 578 

Indbinding: Hardback 

Størrelse: Bredde  22 cm 

 Højde  28,5 cm 

 

Bogklubpris: kr. 359,00 plus fragt 

Normalpris: kr. 449,00 

Varenummer: 1182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien om en lokalbane Bogense-Odense 

 

 

I årtier var banen mellem Odense og Bogense en del af den danske infrastruktur. Den blev åbnet i 

1882 og nedlagt i 1966. Men de første tanker om anlægget skrev sig tilbage til 1870’ernes 

begyndelse, og først i 1972 kunne det sidste tilbageblevne stykke fra Odense til Haustrups Fabrikker 

mellem Snapind og Næsby lukkes ned. 

 

Det var dog langt fra nogen selvfølge, at Nordfyn og Sletten skulle have en jernbane. Det var heller 

ikke nogen selvfølge, at den skulle organiseres som et fælleskommunalt aktieselskab, der var 

etableret for lånte penge. I bogen fortælles derfor ikke blot om banen og dens betydning, men også 

om interessenterne og selskabet bag. 


