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Læserbreve om jernbanen  
Skrevet af Jørgen Christensen 

Det kom som et chok for mange i 
Solbjerg, at Banedanmark havde 
tegnet to streger omkring byen, hvor 
man planlagde en eventuel kom-
mende ny jernbane (sept. 2013). De 
samme tanker var dog fremsat i Fol-
ketinget i 1862, men her vandt linje-
føringen over Skanderborg (Sol-
bjergbogen 3). 

Hvordan kunne Solbjerg samle 800 
mennesker i hallen? 

Togfonden med Timemodel-
len 

Togfonden var et element i en op-
gradering af jernbanen, som i mange 
år havde været ”udsultet”, og som 
en del af den daværende regerings 
plan (Soc.Dem. SF. Rad.). Planen 
blev støttet af DF og Enhedslisten. 

Timemodellen med 1 times køretid 
mellem de store byer i Danmark Kø-
benhavn-Odense-Esbjerg-Aarhus og 
Aalborg var et hovedelement i Tog-
fonden og linjeføringen omkring 
Solbjerg var et element til at gen-
nemføre Timeplanen. 

I den første fremlæggelse af en plan, 
for at lave en jernbane mellem Ho-
vedgård og Hasselager, var der to 
linjer omkring Solbjerg. ”Hovedlin-
jen”, som løb øst om Solbjerg gen-
nem Astrup ca. 100 m vest for 
Astrup Kirke, og en ”Alternativ linje”, 

der gik over Solbjerg Sø ved Fastrup 
og øst om Blegind. 

Begyndende aktivering 

En af dem, der blev mest berørt, var 
Marianne Gasberg, som kunne se sit 
hus ”blive kørt over” af den linjefø-
ring, som i forslaget blev kaldt ”Ho-
vedlinjen”.  

Hun igangsatte en uddeling af løbe-
sedler, som indkaldte til et borger-
møde (okt. 2013). 
Der kom vel ca. 200 mennesker til 
borgermødet. Karsten Skødt, Tiset 
holdt et oplæg og 45 personer skrev 
sig op som interesserede. De, der 
havde meldt sig, forsøgte man at 
inddele i forskellige arbejdsgrupper - 
kommunikation, nybygger, linjefø-
ring, vand & miljø, som der skulle 
arbejdes videre med.  



Det endte med to grupper, som se-
nere blev til en gruppe med 7-8 ”ild-
sjæle” tilbage. 

Marianne Gasbjerg oprettede en 
hjemmeside sporjylland.dk og en Fa-
cebook- gruppe ” Nej til højhastig-
hedstog gennem Solbjerg omegn”, 
så vi kunne blive ”synlige” og ikke 
blev for ”navlebeskuende”. Hjem-
mesiden fik vi lov til at lægge ud på 
en af deltagernes webhotel. 

Gruppens strategi blev, at vi skulle 
passe på, ikke at påtage os offerrol-
len - ”at det var synd for os”. 

Desuden blev vi enige om at ”skyde 
med spredehagl”.  

Se, om vi kunne finde ”huller i rap-
porten”. 

Desuden skulle vi holde os til ”fak-
ta”, også selv om det ikke altid var til 
vores fordel. 

Vi ville ikke tage stilling til, hvilken af 
linjerne det skulle være. 

 

Gruppen, der var tilbage, bestod af 
en jurist, en landmand, en ingeniør, 
en kontormand med EDB som speci-
ale, en folkeskolelærer og en kirke-
tjener og en kommunal ansat. 

Hver især havde visse kompetencer, 
der kunne bruges. En havde sin gang 
af og til på Christiansborg, en havde 
sin gang i Fællesrådet i Solbjerg, en 
var med i et vandværksbestyrelse, 

en kendte kommunens arbejdsgan-
ge, og sådan kunne vi byde ind med, 
hvad vi havde. Jeg bød selv ind med 
at være aktiv på ”læserbrevsfron-
ten”. 

Hvad fandt vi ud af? 

Hvad var det så, at vi fandt ud af i 
rapporten Togfonden.dk? 

At Hovedlinjen gik gennem et drik-
kevandsområde, som forsynede 
”Aarhus Vand” med 10% af deres 
drikkevand til Aarhus - 40% af drik-
kevandet til det sydlige Aarhus.  

 At der blev plantet fredsskov 
for at beskytte grundvandet. 

 At den grønne løvfrø – der er 
fredet og udryddelsestruet – 
var i området. 

 At der var fredede områder – 
Solbjerg Sø, Astrup Mose, Pile-
brodalen og Aarhus Ådal ved 
Aldrup Mølle. 

 At der kunne hentes 4,3 millio-
ner flere passagerer om året på 
den nuværende jernbane over 
Skanderborg i forhold til, at 
man byggede en ny jernbane 
mellem Hovedgård og Hassel-
ager. 

 At alle tog på denne nye jern-
bane stadig skulle ind til ”sæk-
banegården” på Aarhus H for at 
vende køreretning 180 grader.  

Jeg gik i gang med at undersøge, om 
der var mulighed for ”alternative 
løsninger”, så vi ikke bare sagde 



Fra debatindlægget ”Reglerne følges” 

(maj 2016) Foto: Ole Thomsen, ”Kilde: 

Jyllands-Posten” 

) 

”nej”, men havde konstruktive løs-
ninger. 

Hvem var det så, vi skulle ”have fat 
i”? 

Det var i første omgang kommuner-
ne og lokalbefolkningen. 

Nogle andre i gruppen havde kon-
taktet politikerne i Skanderborg og 
Aarhus.  

Det var selvfølgelig vigtigt at påvirke 
kommunerne, da de havde en meget 
stor indflydelse på, hvad Banedan-
mark mente. Vi henvendte os direk-
te til byrådspolitikerne i Skander-
borg og Aarhus, når de havde jern-
banen på dagsordenen i byrådssale-
ne.  

Den vigtigste ”spiller” var Aarhus 
Kommune, men de var ikke til at 
flytte. Det ”røde” flertal i Aarhus By-
råd ville have alle de kommende 
højhastighedstog til at ende inde i 
Aarhus Centrum. 

Det så ud som om de socialdemo-
kratiske borgmestre langs jernba-
nen, med Aarhus borgmesteren Ja-
cob Bundsgaard i spidsen, havde gi-
vet hinanden en ”Musketer Ed” på, 
at jernbanen skulle ind til Aarhus H. 

Blandt andet havde gruppen fat i 
daværende rådmand for Teknik og 
Miljø  
socialdemokraten Christian Würtz. 
De, som havde snakket med ham, 
udtrykte det sådan: ”Han var hver-
ken at flytte eller stikke i”. 

Aarhus Kommune bedyrede, at de 
ikke kendte til Togfondens planer, 
inden den blev udgivet – det kan jeg 
have min tvivl om. 

Gruppen havde også haft møde med 
”Finn og Jakob” - Jakob Elleman Jen-
sen og Finn Tranum (folketingspoli-
tikere fra Venstre), og de lokale ven-
stre medlemmer og to venstremed-
lemmer fra Aarhus Byråd. En radikal 
folketingskandidat. Kim Kristiansen 
trafikordfører fra DF og en miljø-
gruppe ”Folk på Sporet”.  
De ”røde”, der havde vedtaget Tog-
fonden, var ikke sådan at få fat på. 
 

Med hensyn til Skanderborg ville by-
en i den grad mistede sin indflydelse 
som jernbaneknudepunkt. Vi skrev 
direkte til alle byrådsmedlemmer i 
Skanderborg. 

”Et af målene i Togfonden var at få flere 

til at tage offentlig transport. Et internt 

arbejdsnotat fra Banedanmark viser, at 



der er 4,1 millioner flere passagerer om 

året at hente på den eksisterende jernba-

ne over Skanderborg i forhold til at lave 

en ny jernbane fra Hovedgård og til Has-

selager.” 
 
I rapporten Togfonden.dk er tallet 
oppe på 4,3 millioner flere passage-
rer om året. 

I et læserbrevet: ”Sover politikerne i 
Østjylland stadig i Time-modellen?” 
skrev jeg: ”Linjeføringen langs mo-
torvejen ødelægger ingen ”Gaarde” 
og koster ikke den store ”Bunde-
gaard” – noget”. Med henvisning til 
de to borgmestre (Jørgen Gaarde (S) 
og Jacob Bundsgaard (S) og den al-
ternative linjeføring linjeføring. 

Jeg deltog i stort set alle de møder, 
der blev indkaldt fra Banedanmarks 
side og flere vælgermøder, hvor vi 
kunne fremme vore synspunkter, og 
vi uddelte også løbesedler med vo-
res syspunkter efter nogle af mø-
derne.  
 

 

Medierne 

Jeg mente, at vi skulle skrive læser-
breve, for man kom ikke nogen veg-
ne uden ”folkelig opbakning”. 

Mit første læserbrev kom til at hed-
de ”Blev Østjylland taget på sen-
gen?” og rettede sig mest til kom-
munerne – især Skanderborg og 
Aarhus.  

Heri prøvede jeg at skabe debat om 
linjeføringen, og hvor meget de be-
rørte kommuner var inddraget i pro-
cessen, eller det bare var Banedan-
mark, der ”kørte sit eget løb”. Jeg 
påpegede, at der var en alternativ 
linjeføring af jernbanen i trafikkorri-
doren langs E45, og jeg påpegede 
også drikkevandsproblematikken 
(feb. 2014). 

Følgende ”fyrede jeg af”: 

”Kære østjyske politikere. Kom ud af 
jeres Thorning-rose-søvn og kig på 
en visionær linjeføring af timepla-
nen, der ikke er så Dyhr, og som 
gavner Østjylland”. Med henvisning 
til daværende statsminister Helle 
Thorning Schmidt (S) og trafikmini-
steren Pia Olson Dyhr (SF) og så den 
alternative linjeføring langs E45. 

Jeg valgte at sende det til Jyllands-
posten (JP), fordi jeg mente, at det 
var den avis, der havde den største 
udbredelse og var den mest indfly-
delsesrige på Christiansborg af avi-
serne i Østjylland. Det er jo Folketin-



get, som tager den endelige beslut-
ning om linjeføringerne.  

De første tre læserbreve skrev jeg i 
eget navn. I de efterfølgende læser-
breve skrev jeg - ”Medlem af SPOR-
Jylland” – efter aftale med bestyrel-
sen. Det var bl.a. for at fremme 
kendskabet til hjemmesiden, som 
jeg havde overtaget som Webma-
ster. 
 
Læserbrevene blev også lagt ud på 
de sociale medier – i form af Face-
book.  
De sociale medier har en hurtig ef-
fekt, men et opslag er også hurtigt 
overskrevet af nye opslag og dermed 
hurtigt glemt – en hjemmeside kan 
man tage frem igen og studere 
nærmere. 
 
Jeg gik så i gang på tegnebrættet og 
fik tegnet 2 alternative jernbane-
strækninger, som også gav mening.  
En alternativ jernbanestrækning til 
den, der kaldtes A9 i Togfonden, 
mellem Horsens og Skanderborg 
langs E45, og en strækning fra Hør-
ning og til en lille landsby der hedder 
Lyngby også langs E45 vest om Aar-
hus. 
I juni 2015 oprettede jeg en under-
skriftindsamling på 

www.skrivunder.net/sporjyllanddk 
til støtte for linjen vest om Aarhus. 
”Læg en mere visionær ”ny jernbane-

strækning” langs E45’s trafikkorridor, 

og lav en alternativ banegård til Aarhus 

H ved ”firkløveret E45 - Herning-

motorvejen”, hvor den også kommer til 

at krydse den kommende letbane til Har-

lev. Det vil gavne folk i Aarhus og hele 

Østjylland med større tilgængelighed til 

de kommende højhastighedstog - mindre 

rejsetid - og der vil også være mulighed 

for at parkere.” (marts 2020 – 1308 
underskrifter) 
 
Lokalt slog jeg meget på ”stavnsbin-
dingen af lokalbefolkningen” om-
kring linjeføringerne og tidsperspek-
tivet på, hvor mange år, de var 
stavnsbundne. I et debatindlæg 
skrev jeg: 

”Jeg troede, at det kun var førstelæreren 

på landsbyskolen og præsten, der havde 

bopælspligt. Den er ophævet for første-

læreren, og præster kan i dag få dispen-

sation fra bopælspligten, men den er nu 

genindført for dem, der tilfældigvis bor 

tæt på linjeføringerne af jernbanerne.” 

 
Mit navn bliv nævnt i JP i en ”leder” 
(nov.2014) – altså avisens holdning. 
Det skete efter et debatindlæg ”Bo-
pælspligtens genindførelse”. Det 
skulle ifølge folk ansat på JP være ret 
usædvanligt. (citat) 

http://www.skrivunder.net/sporjyllanddk


Fra artiklen ” ”Flere og flere siger nej tak til en 

ny jernbane i Østjylland” (04-04-18) af Lars 

From, ”Kilde: Jyllands-Posten” 

”Beslutningstagerne, og det er 

jo politikerne, burde måske i 

højere grad lytte til folkets røst, 

når den er bedst. Således havde 

Jørgen Christensen fra Solbjerg 

forleden et tankevækkende de-

batindlæg i nærværende avis. 

Han bor i en by, der er ”truet” 

af en ny jernbanestrækning, 

men fremfører alligevel sit 

ærinde stille og roligt, så det 

burde mane til eftertanke hos 

beslutningstagerne. Hans tanke 

om en linjeføring langs den øst-

jyske motorvej er ikke ueffen. 

Udgangspunktet er, at man skal 

genere så få mennesker som 

muligt.” 

En anden pointe er, at de men-

nesker, man så alligevel ikke 

kan undgå at genere, får en el-

ler anden form for kompensati-

on. I debatindlægget foreslås, at 

disse menneskers ejendom 

slipper for ejendomsbeskat-

ning.” 

 

Af landspolitiske områder 
prøvede jeg at inddrage 
Togfonden og økonomien 
bag Togfonden. 
Denne gang belønnede JP 
mig med at ophøje mit de-
batindlæg til en ”ægte” leder (feb. 
2015). 

Overskriften var ” Togfondens penge 
fosser ud af oliehanen” som afslut-
tes med: 
 
”Og i øvrigt mener vi: Brug pengene på 

en mere visionær og fremtidsorienteret 

linjeføring af højhastighedstoget langs 

motorvejen – og lav en alternativ bane-

gård ude ved firkløveret ved Herningmo-

torvejen.” 

 

Denne sætning er en omskrivning af 
”Kartago bør ødelægges”, og dette 
tema har været med i stort set samt-
lige mine læserbreve.  
JyllandsPosten har i det hele taget 
været meget venligt indstillet over-
for mine debatindlæg. Debatindlæg-
gene har haft en tendens til at være 
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for lange. ”Begrænsningens kunst”, 
har jeg det lidt svært med. 
Desuden har avisen været flink til at 
indsætte billeder og tegninger, som 
understøttede debatindlægget. 
 
Derimod har Århus Stiftstidende (ÅS) 
- om ikke den modsatte holdning - 
men de har været imod mine for-
slag. De støtter i bund og grund alt, 
hvad der kom fra Aarhus Byråd og 
dermed også alt, hvad der kom fra 
Banedanmark.  
De gav sig dog engang imellem og 
optog mine debatindlæg, nok for at 
leve op til deres formål ”alsidighed”. 
En af journalisterne ved avisen kald-
te mit forslag om at lave en alterna-
tiv banegård ved ”Firkløveret” i 
krydset E45 og Herningmotorvejen - 
det var at flytte banegården ud på 
”Lars Tyndskids Mark”.  
Det er jo ikke raketteknologi at teg-
ne en streg mellem A og B, den mest 
direkte linje af jernbanen nord-syd, 
og se at Aarhus H ikke ligger på den, 
men ligger for enden af en ”blind-
tarm” ud fra denne linje. Det er 15 
km kortere end ind omkring Aarhus 
H. 
Jeg måtte også lige forklare ham, at 
”Lars Tyndskids Mark” blev passeret 
af 80.000 biler i døgnet. 
 

Fra 2 linjer til 3 linjer 

Efter at loven om Togfonden blev 
vedtaget i juni 2014, var der de to 
linjer omkring Solbjerg, som Ba-
nedanmark havde tegnet. 
SPOR-Jylland gik meget hurtigt i 
gang med at udarbejde et hørings-
svar til ”idehøring-fasen”, så det lå 

klar til afsendelse, den dag Ba-
nedanmark nu satte datoen. Det 
blev en meget grundig og gennem-
arbejdet rapport på 18 sider inde-
holdende alle problemområderne i 
og omkring Solbjerg. 
Efter høringssvarene fra Idehørings-
fasen, kom en ny rapport, hvor der 
pludselig var opstået en ny tredje 
linje langs Solbjerg Sø igennem by-
en.  
Banedanmark kalder den ”Central-
linjeføringen”, som om det er den 
vigtigste.  
De to andre blev lagt længere væk 
fra Solbjerg og blev nu kaldt den 
vestlige linje - over Solbjerg Sø, og 



den østlige linje - nu øst om Astrup 
Kirke. 
I alt indkom der 25 høringssvar til 
Idehøringsfasen. 6 af høringssvarer-
ne påpegede, at man skulle under-
søge muligheden for at lave linjefø-
ringen vest om Aarhus langs E45. 
 
Jeg gennemlæste alle 25 hørings-
svar, og så for jeg i ”blækhuset”.  
”Centrallinjeføringen” går midt ned 
gennem Solbjerg by og deler byen i 
to. Villakvarteret i Fastrup, Gl. Sol-
bjerg og Solbjerg Sø på den ene side 
og resten af byen på den anden side.  
Hvis denne linjeføring vælges, siger 
Banedanmark, at jernbanesporet 
kun skal hæves 1-1,5 meter over sø-
niveau, hvor den rammer den østlige 
bred af Solbjerg Sø. Bakkerne nord 
og syd for ligger i 75 meter og 88 
meter, Solbjerg Sø ligger i 51 meter.  

Jeg tror ikke på, at Banedanmark vil 
grave henholdsvis 22 meter og 35 
meter ned i bakkerne for at komme 
ned på det niveau, de har meldt ud.” 
 
Desuden smed Århus Stiftstidende 
mere ”brænde på bålet”, da de la-
vede et interview med tidligere for-
mand for Fællesrådet i Solbjerg – 
Finn Krogslund Jensen.  
De vinklede artiklen så ”læseren” fik 
det indtryk, at han gik ind for den 
centrale linje.  
Nærlæser man artiklen, siger den in-
tet om dette, kun at Fællesrådet vil 
diskutere den centrale linje. 

 

Hvor er den linjeføring lige kommet 
fra? Har Banedanmark haft den lig-
gende i ”kommodeskuffen” hele ti-
den? Det har jeg mistænkt Ba-
nedanmark for at have.  
Hvorfor har de ikke fremført denne 
linje sammen med de to andre i Ide-
høringsfasen?  
Har de tænkt? ”Når bølgerne først 
har lagt sig på de to andre linjer”, 
kan vi introducere den centrale linje 
ned midt igennem Solbjerg, for den 
er nok ikke populær. 
 

Som jeg skrev i et læserbrev i maj 
2016.  
”Lanceringen af den centrale linjeføring 

er en sviner fra Banedanmark til Sol-

bjerg og en ødelæggelse af en ellers godt 

fungerende forstad til Aarhus”. 
Banedanmark besvarede et af mine 
debatindlæg – ”Er det magtmisbrug” 
med ”Banedanmark følger regler-
ne”. Ja, det gør Banedanmark nok, 
men det er deres egne regler, de 
følger.”  
 
Jeg gik i gang med at undersøge, 
hvor lange de 3 strækninger var, fra 
hvor de delte sig i syd og til Hassel-
ager, hvor de samlede sig igen. Den 
centrale linje var den korteste med 
13,8 km. Den østlige var 1,8 km. 
længere, og den vestlige var bare 
200 m længere end den centrale. 
Jeg undersøgte også, hvor mange 
ejendomme/villaer der lå direkte på 
de tre linjer – samt 50 m på hver 
side af linjerne. Det var klart at den 
centrale linje kom ind på en første-



plads med 26, den østlige med 6 og 
den vestlige med 2. Tallene for de 
50m var henholdsvis 38, 14 og 11. 
Desuden ville der, når man gravede 
ned i bakkerne ved Solbjerg på den 
centrale linje blive endnu flere villa-
er, som skulle eksproprieres. 
 
Denne optælling gjorde at SPOR-
Jylland valgte side, og jeg skrev et 
nyt debatindlæg - godkendt af SPOR-
Jylland - som både blev bragt i JP og i 
Solbjerg NU.  
Debatindlægget kom til at hedde: ” 
Den vestlige linje er den mindst øde-
læggende”, hvor vi argumenterede 
for, at der var færrest, der blev ramt 
på den vestlige linje. Det skabte selv-
følgelig en naturlig, men samtidig 
meget sober debat og modstand 
især fra beboere tæt på den vestlige 
linje. 
 
Jeg har også forsøgt at sende debat-
indlæg til andre aviser på jernbanes-
trækningen - Midtjyllands Avis, Uge-
bladet Skanderborg, Vejle Amts Fol-
keblad og Ekstrabladet. Her har jeg 
kun været ”heldig” at få debatind-
læg optaget i Ugebladet Skander-
borg og Midtjyllands Avis. 

 

Dannelse af en forening. 

Gruppen valgte at danne en for-
ening, som kom til at hedde SPOR-
Jylland, (SPOR står for Smart Passa-
gertransport og Ruter) for derved at 
blive medlem i Fællesrådet i Solbjerg 
og få mere indflydelse i lokalsam-
fundet. (apr. 2015) 

På et tidspunkt følte jeg, det var et 
”ego-trip” i forhold til resten af 
gruppen, og jeg skrev en opfordring 
til dem. En opfordring til ”at komme 
ud over rampen”.  

”Jeg synes ikke, det er nok, at vi her i 
gruppen "Nej til højhastighedstog 
gennem Solbjerg omegn" bekræfter 
hinanden i, at vi stor set alle ikke øn-
sker jernbanen i eller omkring Sol-
bjerg.  
For derved påvirker vi ikke de per-
soner, som skal tage de endelige be-
slutninger. 

Banedanmark bør påvirkes gennem 
høringssvarene, som jeg håber, der 
kommer rigtig mange af. 

Politikerne i Aarhus Byråd skal påvir-
kes gennem direkte kontakt – det er 
afprøvet uden succes eller gennem 
læserbreve i de lokale aviser. Herved 
kan man måske få en ”folkestem-
ning”, som gør at de bliver nødt til at 
reagere på Rådhuset. Det kan måske 
også skabe ”dønninger” til Folketin-
get. Folketinget er jo det sted, hvor 
den endelige afgørelse af linjeførin-



gen ”Hovedgård – Hasselager” fin-
der sted. 

Jeg tvivler på, at der er et eneste af 
Folketingets medlemmer, der når at 
læse VVM-rapporten på 84 sider in-

den de tager stilling. Det de så kan 
tage stilling til, er det, som Ba-
nedanmark har udvalgt af mulighe-
der. 

Banedanmark har nu undersøgt: 

1) Linjeføringen mellem Hoved-
gård og Hasselager (VVM-
rapport – 84 sider + 18 fagrap-
porter) 

2) ”Eskelundløsningen” (2 scree-
ningsrapporter) 

3) Linjeføring af jernbanen mellem 
Brabrand Sø og Årslev Engsø 
(Skanderborg Kommune) 

4) Linjeføring af en ny jernbane 
Aarhus H – Silkeborg via Skovby 
og Låsby (forundersøgelse) 

Det Banedanmark ikke har villet un-
dersøge er den mest direkte linje af 
jernbanen langs E45! 

Så Folketinget kommer til at tage 
stilling på et ufuldstændigt grund-
lag.” 

Brud med foreningen 

Det kom da også til et brud mellem 
mig og SPOR-Jylland, da jeg i billed-
behandlingsprogrammet Photoshop 
kopierede en bro og køremaster ind 

på billeder på den centrale linje og 
den vestlige linje. Billeder som jeg 
havde taget fra ”kælkebakken” i 
Fastrup. De to andre linjer havde og-
så broer på 7-10 m og 25-30 m. Jeg 
lagde disse billeder på Facebook og 
også på hjemmesiden. De øvrige i 
bestyrelsen mente ikke, det var se-
røst.  

Bestyrelsen mente at man godt kun-
ne Photoshoppe store revner i 
Astrup Kirke – det var seriøst. 

Billederne skabte en begyndende 
”shitstorm” på Facebook. Billederne 
blev slettet på hjemmesiden, og jeg 
meldte på Facebook, at jeg valgte at 
trække mig fra bestyrelsen i SPOR-
Jylland.  
”Stormen” lagde sig, og det samme 
gjorde SPOR-Jylland – foreningen gik 
i ”vinterhi”, og har ”sovet” siden da. 
Hjemmesiden er ikke opdateret, si-
den jeg stoppede som webmaster. 



Modstand er da ikke rar, lige når den 
er der, men den er med til, at man 
må skærpe sine argumenter. 

Jeg måtte finde andre måder at 
komme frem med mine holdninger 
og meninger om jernbanen på, og 
jeg valgte at fortsætte med læser-
breve – nu igen i eget navn - og læg-
ge dem ud på min egen hjemmeside 
- www.tisetweb.dk. 

 
Jeg tog stadig lokale, men også 
landspolitiske emner op for at få et 
større perspektiv på debatten. 

Jeg gik lidt i ”clinch” med DSB angå-
ende passagerantallet, og noget der 
hedder køretidstillægget (tid til stop 
og start fra stationerne) med et de-
batindlæg: ”Elastik i metermål”. 
Selvfølgelig måtte de skandaleramte 
IC2 og IC4 tog også holde for. Det 
var jo egentlig Banedanmark, jeg 
skulle ”rette skytset imod” (de står 
for jernbanesporene), og ikke så 
meget DSB. Det blev bl.a. gjort ved 
at inddrage de to øvrige jernbaner i 
Østjylland fra Togfonden i debatten 
– en jernbanebro over Vejle fjord og 
en bane fra Billund til Vejle. 

Problematikken omkring elektrifice-
ringen af jernbanen blev også ind-
draget. Her var det især kørelednin-
gerne, som ikke kunne være under 
bygningerne på Aarhus H, og så de 
mange broer, der skulle laves om på 
strækningerne. Trafik- og parke-
ringsproblemer ved Aarhus H og 

”skandalen” og økonomien omkring 
Letbanen.  
Selvfølgelig blev også den alternati-
ve linjeføring af jernbanen langs E45 
inddraget.  

På det lokalpolitiske område vidne-
de disse sagers behandling i Aarhus 
Byråd mere om, at byrådet drev 
landspolitik i stedet for kommunal-
politik for lokalbefolkningen. 

 

VVM-rapporten kommer 

VVM – rapporten (Vurdering af Virk-
ninger for Miljøet) kom i dec. 2017. 

Her havde Banedanmark, da de - 
med den centrale linjeføring - ”trak 
en kanin op af hatten”, nu fodret 
den med ”en gulerod”. Solbjerg 
kunne få en station med et stop en 
gang i timen af et lokalt tog, hvis de 
ville have jernbanen ned midt igen-
nem byen. Samtidig åbnede Ba-
nedanmark op for, at strækningen 
skulle kunne benyttes af lokal- og 
godstog, hvor den oprindelige plan 
var, at denne strækning kun skulle 
være til de nye højhastighedstog. 
Eksemplerne fra Laurbjerg og Stilling 
Station - som man prøvede at få 
genåbnet – viste, at det højst sand-
synligt ikke ville blive til noget. Det 
er for øvrigt også Folketinget, der 
skal afgøre om, der skulle være en 
station i Solbjerg – ikke Banedan-
mark. Der vil ikke komme en station 

http://www.tisetweb.dk/


Salget af IC2 –togene, hvor i dag kører 15 ud af 23 togsæt i Rumænien. 
Tegning af Niels Bo Bojesen, ”Kilde: Jyllands-Posten” 

pr. automatik, hvis den centrale linje 
bliver valgt. 

Ny gruppe dannes 

Der opstod nu en ny gruppe. Grup-
pens formål var at få politikerne til 
at vælge ”0-løsningen”. 
”0-løsningen” er, at man bevarer 
den nuværende jernbane over 
Skanderborg og ikke laver den nye 
jernbane mellem Hovedgård og Has-
selager. Gruppen tog ”JA-hatten” på 
og oprettede Facebook-gruppen ”JA 
TAK til 0-løsningen mellem Hoved-
gård og Hasselager. De prøvede også 
senere med en hjemmeside – uden 
det store held – så den blev lukket. 
 

Det var en ny flok ”ildsjæle”, som gik 
til den med bast og bram. Jeg tror, 
der var nogen fra gruppen, der vir-
kelig fandt ud af, hvor meget en 
jernbane ville påvirke dem. Jeg stil-
lede mig til rådighed, men måtte og-
så meddele gruppen, at jeg lige for 
øjeblikket var kørt lidt ”metaltræt”. 

Jeg satte mig dog til at udarbejde 
nogle fakta-ark, som beskrev situati-
onen på de tre linjer omkring Sol-

bjerg - den alternative linje langs 
E45 - de tre nye jernbanelinjer i Øst-
jylland og forskellen mellem ”0-
løsningen” og en nye jernbane ved 
Solbjerg samt tidsbesparelse og pris-
stigning på de tre nye jernbanes-
trækninger i Østjylland. 

 

Borgermøde 

Banedanmark havde indkald til et 
borgermøde i Skanderborg, men en 
Solbjerg-borger fik Banedanmark til 
at flytte det til Solbjerg-hallen. De, 
der boede tæt på linjeføringerne, fik 
et brev i postkassen om mødet. Nog-
le troede, at mødet kun var for dem, 
der havde fået brevet, men som jeg 
skrev på Facebook: ”Vi kommer vel 
alle sammen, uanset om vi har fået 
brev eller ej”.  819 personer i Sol-
bjerg og omegn havde fundet vej til 
Solbjerghallen i januar 2018. Hvor-
dan Banedanmark har talt dem, er 
mig stadig en gåde, men brandmyn-
dighederne klagede efterfølgende 
over for mange i hallen. Der var ikke 
stole og siddepladser nok og flere 
måtte tage til takke med en gulv- el-



Solbjerghallen januar 2018. Foto: Marie-Louise Andersen, ”Kilde: 
Jyllands-Posten” 

ler ståplads. 

Dagen før mødet havde gruppen 
samlet 80 personer til et formøde, 
hvor jeg fortalte om ”den alternative 
linje langs E45” og Dorte Ladefoged 
Dinnesen talte for, at vi i Solbjerg 

samlet skulle støtte ”0-løsnin-gen”. 

Dorte Ladefoged Dinnesen var tals-
mand for gruppen og udtalte sig på 
gruppens vegne bl.a. til TV og radio, 
og det gjorde hun godt. 

En anden Solbjerg-borger havde fået 
politikerne Kristian Pihl Lorentsen og 
Kim Christiansen (Trafikordførere i 
Folketinget for henholdsvis Venstre 
og DF) til at komme.  

Fra Aarhus Byråd var mødt nyud-
nævnte Teknik- og Miljø rådmand 
Bünyamin Simsek (V) og Heidi Bank 

(V - trafikudvalgsmedlem). Borgme-
ster Jacob Bundsgaard var som sæd-
vanligt krøbet i ”flyveskjul”, og hav-
de sendt sin ”løjtnant” og næstfor-
manden i Teknisk Udvalg - Ango 
Winther (S). 

Banedanmark gennemgik VVM-
undersøgelsen, og det kom frem, at 
det ikke længere var 6 minutter, 
men kun 5 minutter, man ville spare 
på denne nye jernbane. Den efter-
følgende spørgelyst var stor og 
mange problemstillinger blev vendt.  

Fra politikernes side blev der fra de 
to Folketingsmedlemmer udtrykt, at 
ingen af dem ønskede den foreslåe-
de jernbane, og det på trods af at DF 
jo var med i forliget om Togfonden. 

Fra de fremmødte byrådspolitikere 
fra Aarhus blev der udtrykt tvivl om 



jernbanens berettigelse og rådmand 
Bünyamin Simsek (V) ville gå hjem 
og undersøge det nærmere. Han 
havde udtrykt et ønske om ”at blive 
klædt på” om emnet, så jeg sendte 
ham relevante papirer om emnet. 

Ango Winther (S) udtrykte: ”Som 

udgangspunkt går jeg ind for time-
modellen. Men når det er sagt, så er 
det da forbandet mange penge for at 
finde seks minutter. Og når man så 
samtidig mister, dem der vil stige på 
i Skanderborg. Gad vide, hvad man 
sparer i tid, hvis man kørte direkte 
fra Aalborg til København uden 
stop,…” 

Det skulle senere vise sig, at han 
havde ”en anden dagsorden” i by-
rådssalen. 

JP beskrev i overskriften mødets re-
sultat: ”Solbjerg står sammen imod 
tog igennem byen” og i ÅS ”Solbjerg 
rejste sig i flok” 

 

Nu gjaldt det så om at påvirke byrå-
dene, så de så vidt muligt indsendte 
høringssvar, som var kritiske til den-
ne nye jernbane. 

I første omgang gjaldt det om at be-
arbejde Skanderborg Byråd med 
hensyn til høringssvar på VVM-
rapporten. 

Følgende skrev jeg til Skanderborg: 

”Nu har Skanderborg med deres valg i et 

kommende høringssvar af denne nye 

jernbanestrækning givet Banedanmark 

lov til at bruge 3,5 milliarder skattekro-

ner på en ny jernbane for ”at århusianer-

ne kan være 5 minutter hurtigere i Kø-

benhavn”.  

En jernbanestrækning, som Skanderborg 

slet ikke får gavn af. Skanderborg - jeg 

forstår jer ikke." 

Byrådet havde i første omgang pe-
get på den centrale linje. 

”Skanderborg – jeg forstår jer ikke!” 
var mit sidste desperat forsøg på at 
påvirke Skanderborg og debatind-
lægget blev optaget i UgeBladet – 
Skanderborg. Dette debatindlæg 
blev afsendt d. 28-01-2018, inden da 
havde Skanderborg Byråd lige ved-
taget en anden holdning, at byrådet 
nu ikke ville pege på en af de tre lin-
jeføringer, men pege ”0-Løsningen” i 
stedet – altså ikke at lave den nye 
jernbane over Solbjerg.  

Blev Skanderborgs borgmester Jør-
gen Gaarde (S) endelig løst fra ”Soci-
aldemokratiets Musketer Ed”, at alle 
højhastighedstogene skal ind til Aar-
hus H? Kan han nu endelig gøre no-
get for de 4,3 millioner ekstra passa-
gerer om året, der kan samles op på 
Skanderborg Stationen ved at lave et 
stop her for højhastighedstogene i 
byen ifølge Togfondens egne tal? 

 



Teknik- og Miljø 
rådmand Büny-
amin Simsek (V) 

”Den Grønne Løvfrø” 
Fotos: Dorte Ladefo-

ged Dinnesen 

Nicole Kriesten i samtale med 
Heidi Bank (V- trafikudvalgsmed-

lem).  

Aarhus kommunes ”røde flertal” var 
en hel del sværere at danse med. 
Man havde haft forskellige kontak-
ter til byrådet - mest til Teknik- og 
Trafikudvalget, men også til borg-
mester Jacob Bundsgaard – han sva-
rede dog aldrig. 

Den ”nye” gruppe prøvede at påvir-
ke gennem en ”happening” ved by-
rådsmødet feb. 2018, hvor byrådet 
skulle vedtage deres høringssvar. 
Der blev fra gruppen serveret ”kil-
devand” og ”Kaj-kager” til byrådspo-
litikerne - symboliserende to af pro-
blematikkerne - drikkevandet til 
Aarhus og den grønne løvfrø.   

Samtidig fulgte vi debatten i byråds-
salen. 

Det kom her frem på mødet, at man 
ville indsende et høringssvar, som 
anbefalede den centrale linje ud fra 
begrundelsen, at det var den hurtig-
ste. Den er henholdsvis 8 og 20 se-
kunder hurtigere end de to andre 
linjer. Det var et høringssvar, som 

var blevet udarbejdet under tidligere 
socialdemokratiske rådmand på tra-
fik- og miljøposten, Kristian Würtz. 
Flertallet bestående af: S, SF, R, EL 
og Alternativet stemte for dette for-
slag. Ango Winthers (S) stemte også 
for dette forslag.  

Et alternativt høringssvar fra Teknik- 
og Miljø rådmand Bünyamin Simsek 
(V) som afviser alle tre linjer og går 
ind for ”0-løsningen”, blev støttet af 
et mindretal af byrådsmedlemmer 
bestående af K, V LA og DF. 

Der sendtes altså to høringssvar til 
Banedanmark fra Aarhus Byråd i 
marts 2018.  
Et flertalhøringssvar, som anbefale-
de den centrale linje og fulgte parti-
linjen på Christiansborg, og en min-
dretalshøringssvar, som fulgte byens 
borgere. 
Nogle Solbjergborgere var lidt va-
lende overfor, om deres høringssvar 
var for følelsesbetonede, men som 



Tegning af Niels Bo Bojesen fra debatindlægget ”Jern-
bane langs E45” – marts 2017, ”Kilde: Jyllands-Posten” 

jeg skrev på Facebook: ”Alle hørings-
svar er lige vigtige”. 
Der indkom i alt 218 høringsvar på 
VVM-undersøgelserne, jeg skippede 
også selv et af sted.  
 
Nu var det så politikerne på Christi-
ansborg, der skulle i fokus. Det er jo 
dem, der skal træffe den endelige 
beslutning. Skal vi have den jernba-
ne? I så tilfælde hvilken en af linjer-
ne. 

I mellemtiden havde Togfondforligs-
partierne delt Togfonden op i to. 
Første del af Togfonden var der lavet 
en anlægslov på. Det var bl.a. en ny 
bane over Vestfyn og elektrificerin-
gen at jernbanen i 
Jylland. 

Anden del af Tog-
fonden med bl.a. 
strækningen Ho-
vedgård – Hassel-
ager - omkring Sol-
bjerg - er vedtaget 
som lov, men der er 
ikke lavet en an-
lægslov, som sætter 
det i gang, og det er 
ikke sket endnu 
(april 2020).  

Op til folketingsval-
get i 2019 valgte DF 
at trække sig fra 
Togfonds-forliget, og derved var der 
ikke længere flertal for Togforliget, 
men det nye Folketing blev sam-

mensat på en måde, så der igen var 
flertal bag Togfonden. 

I de efterfølgende læserbreve ind-
drog jeg mere landspolitik på trans-
portområdet for at få et større per-
spektiv på mine læserbreve: Passa-
gerantallet, biltrafik kontra togtrafik, 
IC2 og IC4 togene, Femern Bælt og 
Ringsted-forbindelsen, nyt signalsy-
stem, olien fra Nordsøen, og elektri-
ficeringen. 
Også lokalpolitikken blev stadig 
”holdt varm” – Ekspropriationer, 
drikkevandet, letbanen, genåbning 
af Stilling Station, Aarhus H, Silke-
borg, motorvejenes placering i Aar-
hus-området og selvfølgelig den al-

ternative løsning langs E45. 
 



Tegning af Niels Bo Bojesen fra debatindlægget ”Banedan-
marks gøren og laden” – dec. 2018, ”Kilde: Jyllands-Posten” 

Masterplan - Landsdækken-
de Infrastruktur. (maj 2018) 

Jeg var også begyndt at sende mine 
debatindlæg til Folketingets trafik-
udvalg og partilederne i Togfond-
forliget.  

Jeg foreslog i et debatindlæg, at man 
lavede en samlet plan for infrastruk-
turen i Danmark, fordi der ikke var 
en samlet plan for jernbane- færge- 
fly- og vejtrafik, og for at undgå den 
”slingrende 
kurs” på det-
te område, 
og med det 
et stort pen-
geforbrug til 
undersøgel-
ser – der ikke 
blev brugt.  

”Den til en-
hver tid sid-
dende rege-
ring har 
fremmet eg-
ne interesser 
på transport-
området og 
lavet en politik, der siger »stop« for 
modpartens og »go« for egne inte-
resser.” skrev jeg i debatindlægget: 
”Der burde nedsættes et nationalt 
trafikudvalg”.  

Venstre og DF skrev efterfølgende 
debatindlæg, som støttede forsla-
get. Jeg ved ikke, om det er derfor 
den nuværende Soc. Dem. regering 

har udsat afgørelsen om Togfondens 
anden del. De vil gerne have en 
”masterplan” for hele Danmark med 
et bredt flertal i Folketinget, så forli-
get også holder efter et valg, hvor 
der evt. kan komme et andet flertal 
med en ”anden farve”, så forliget 
også holder efter et valg. 

 
At jeg skrev til politikerne på Christi-
ansborg blev åbenbart en af folke-
tingspolitikerne for meget:  

 

Hej Jørgen 13-01-2020  

”Tak for endnu en fremsendelse og vi 
er stadig enige.  

Men - når du sender samme tema 
flere gange, må du jo mene at jeg ik-
ke forstår tingene med en fremsen-



Forsidebillede i JP. ”Tre sure gamle mænd” (JC- 
citat) – på Tiset Baunehøj. Jørgen Christensen 
(t.v.) Allan Lauridsen og Uffe Damm. Foto: Joa-
chim Ladefoged, ”Kilde: Jyllands-Posten” 

delse - altså er jeg er svagtopfatten-
de, måske endda dum.  

Så lad venligst være med det  

Bedste hilsner 
Malte Larsen, MF, S”.  

”Hej Malte Larsen.  

Tak for din besvarelse af min hen-
vendelse.  

Det er for mig første gang, jeg mod-
tager noget fra dig – ja fra Socialde-
mokratiet.  

Jeg er i den grad glad for, at vi er 
enige, og jeg håber, at du har op-
bakning i gruppen til det.  

Det eneste jeg har hørt om Social-
demokratiets holdning til Togfon-
dens del 2 er, hvad man har kunnet 
læse i dagspressen og høre i medi-
erne. Socialdemokratiet 
har i den sammenhæng 
givet udtryk for, at planen 
for anden del af Togfon-
den skulle gennemføres – 
koste hvad det ville.  

Det jeg har tilladt mig i 
forbindelse med henven-
delsen -”En jernbanes-
trækning der ikke er brug 
for” - er at opsummere de 
problematikker, som jeg 
ser det, for Togfondens 2. 
del og især stækningen 
Hovedgård-Hasselager, 
som jeg kender mest til. 

Problematikkerne er ikke med i 
VVM-rapportens beslutningsgrund-
lag fra Banedanmark, men de er vig-
tig for, at I politikere tager de rigtige 
beslutninger. Jeg har nu heller ikke 
hørt rosende ord fra trafik-
eksperterne på de to øvrige planlag-
te nye jernbanestrækninger: Bil-
lundbanen og Jernbanen over Vejle 
Fjord. 

Der skal jo ikke gå at for meget ”ko-
miske Ali” i debatten.  

Så længe Togfondens 2. del er lov, 
vil jeg benytte min demokratiske ret 
til at henvende mig til Folketingets 
medlemmer, så kan de jo selv be-
stemme, om de har lyst til at læse 
det.  
Med venlig hilsen Jørgen Christen-
sen  
PS. Jeg sætter lige CC på til de øvrige 
medlemmer i trafikudvalget og par-



PAS PÅ – her kommer tog ved Ravnholt. 
Foto: Jørgen Christensen 

tilederne i Togfondsforliget, så de 
kan tage stilling til Socialdemokrati-
ets nye holdning.” 

JP sendte en journalist ud for at in-
terviewe folk, som var berørt af 
jernbanen. Efterfølgende undersøg-
te han, hvordan de enkelte kommu-
ner langs jernbanen stillede sig til 
denne, og skrev efterfølgende en 
dobbeltside i JP: ”Flere og flere siger 
nej tak en ny jernbane i Østjylland” 
(04-04-18) 

Der blev også placeret et billede på 
forsiden af avisen med ”tre sure 
gamle mænd” (JC- citat).  
Jeg følte, at den dobbeltside gav et 
skub i vores retning.  

Endelig kom Banedanmark med de-
res anbefaling af hvilken linjeføring, 
de synes, folketingspolitikerne skulle 
vælge. 

De anbefalede den østlige linje. 
Tidsbesparelsen er nu nede på 4½ 
minut og koster 3,7 millioner at an-
lægge.  
Det synes jeg er ”hul i hovedet”, at 
bruge så mange penge på at sparre 
så få minutter.  
Brug dem dog på velfærd. 

Jeg fik fremstillet en flok skilte, 
hvorpå der stod: ”PAS PÅ – HER 
KOMMER TOG”, og fik dem placeret, 
hvor den evt. kommende østlige lin-
je skar de forskellige veje og ved 
vandboringerne, der bliver lukket.  
Skiltene forsvandt hurtigt herefter – 
der er åbenbart ”nogen der fik ondt i 
r….”, eller synes, at skiltet var så 
godt, at de var nødt til at have det. 

Jeg skrev et længere debatindlæg: 
”Hvad med drikkevandet til Aar-
hus?” om drikkevandsproblematik-
ken og JP kvitterede med at sætte 
den op som helside. 

 

 

  



Vandboringen på Tiset Baunehøj, som 
skal nedlægges, hvis den østlige linje 

vælges. Foto: Jørgen Christensen 

Er det tog kørt? 

Om det hele har gjort en forskel, at 
jeg har skrevet 92 læserbreve (27 ik-
ke optaget) og henvendt mig 34 
gange til politikere af forskellig ob-
servans både lokalt og i Folketinget – 
det må fremtiden vise. Jeg har prø-
vet at holde ”gryden i kog” med mi-
ne debatindlæg.  

 

Jeg har tit hørt folk i Solbjerg sige 
om jernbanen: ”Jeg tror ikke, den 
kommer”. 

Denne sag må nok betragtes som en 
”rumlesag”, og forslaget vil nok 
komme op igen, hvis jernbanen Ho-
vedgård-Hasselager ikke bliver til 
noget.  
Det håber jeg ikke, den gør, men 
havde man ikke samlet sig i Solbjerg 
om at sige ”nej til jernbanen”, så er 
jeg sikker på, at den var kommet 
”snigende ind ad bagdøren”.  

Det er ikke slut endnu. Folketinget 
har endnu ikke vedtaget en anlægs-
lov for jernbanen Hovedgård – Has-
selager (april 2020). 

 

Desuden er der forslag om en Katte-
gatforbindelse med motorvej og må-
ske jernbane.  

En Kattegatforbindelse kommer i 
den grad til at få betydning for Sol-
bjerg-området.  
Nå, det bliver først om 20-30 år, så 
må andre tage den kamp, hvis den 
skal tages? 
 


