
Ugebrevet NYT FRA TINGE afløses af månedsbrevet NYT FRA BORGEN 

Fra min start som folketingsmedlem i februar 2005 udgav jeg et ugentligt nyhedsbrev 

NYT FRA TINGE, hvor jeg berettede om stort og småt fra mit daglige politiske arbejde på 

Borgen. Efter mere end 250 ugers nyhedsbreve indstillede jeg skydningen for et års tid 

siden pga. ekstrem travlhed. Glædeligvis har rigtig mange i mit bagland og netværk 

efterfølgende efterspurgt mit nyhedsbrev – det tyder på, at det blev læst af mange. Jeg 

har nu besluttet at genoptage udsendelse af nyhedsbreve, men nu som et månedsbrev 

NYT FRA BORGEN. Igen med nyheder, politiske budskaber og oplysning om mine 

kommende aktivieter. NYT FRA BORGEN vil blive lagt ud på min hjemmeside 

www.kplorentzen.dk samt fordelt på direct mail til alle, som måtte ønske at modtage 

det. God læsning. 

 

  

http://www.kplorentzen.dk/


 

Transportdebat i Herning  
 

Torsdag den 4. april deltog jeg i en paneldebat om fremtidens transport sammen med 
transportminister Henrik Dam Kristensen og en række ledende repræsentanter fra 
transportbranchen. 
 
Efter åbningen af den store transport-messe 
"Transport 2013" var der en livlig paneldebat 
om fremtidens transport. Der var enighed 
om den vision, at Danmark i 2020 skal være 
en førende transportnation i Europa. Nu 
gælder det om at finde fodslag om midlerne 
til at opfylde visionen. Det kommer ikke af 
sig selv…   
 
 

 

 

 

Møde i Skive med landbruget  
 
Mandag den 8. april besøgte jeg landbogården i Skive for 
at drøfte aktuelle landbrugspolitiske temaer med en 
række fremtrædende repræsentanter fra landbrugs-
erhvervet i Vestjylland.  
 
Det blev til en rigtig god og inspirerende dialog om bl.a. 
opblødning den forældede regulering af landbruget og 
fjernelse af byrder. 

 
 
 
 
 

 
 

  



8.B fra Bøgeskovskolen på Borgen 

På trods af lærer-lockouten, der betød at alle skoler holdt lukket i nogle uger, havde 
jeg den udsøgte fornøjelse at få besøg på Borgen af 8.B fra Bøgeskovskolen d. 11. april. 

Det var dejligt at få besøg hjemme fra det midtjyske. Jeg hører jo næsten ikke andet 
end københavnsk på Borgen til dagligt. 

Besøget var et længe planlagt besøg, som jeg og eleverne havde set frem til på trods af 
en frygt for, at lockouten ville have en påvirkning herpå. Men besøget skete på 
opfordring fra forældre og en enkelt lærer, hvilket resulterede i, at læreren måtte 
udeblive, mens fire mødre deltog i besøget. 

Det var et særdeles godt besøg, hvor vi sammen fik skabt en rigtig spændende dialog 
bl.a. om hverdagen på Borgen, Grundloven og kvindernes stemmeret. 

Jeg takker mange gange for besøget. 

 

Jeg ses her sammen med 8.B fra Bøgeskovskolen foran Borgens ”farlige” elevator – 
Paternosteren. 

 

  



Åben høring om fremtidens jernbane  

Til den vellykkede og velbesøgte åbne høring på Christiansborg om fremtidens jernbane 
d. 11/4-13 deltog en perlerække interessante oplægsholdere. Der var fokus på følgende 
hovedtemaer: 

1. Elektrificering og Timemodel, herunder regeringsudspillet ”Togfonden DK”. 
2. Effektivisering af fremtidens togdrift via konkurrenceudsættelse og bedre 

organisering. 
3. Fremtidens jernbane i EU og gods på banen 

Høringen har givet et solidt afsæt til kommende politiske forhandlinger om udbud af 
togkørslen fra januar 2015, hvor de nuværende kontrakter med DSB udløber.  

    

 

Besøg ude i dagens Danmark 

Den 15. april var jeg på virksomhedsbesøg hos Carlsberg Bryggeri i Fredericia. Det var 
en interessant dag, hvor jeg blev vist rundt af Carlsbergs administrerende direktør, 
Carsten Hänel, og logistik direktør, Thomas Panteli samt guide Leif Kloster.  

 

På fotoet ses jernbaneknudepunktet i 
Fredericia. Her er der stor aktivitet 
med rangering af godsvogne og mange 
forbipasserende passagertog. I bag-
grunden ses Carlsbergs højlager med 
plads til 70.000 paller. Det er 40 m. 
højt, og grundet den enorme højde 
betød, at ølselskabet måtte søge en 
ekstra tilladelse fra byens borgmester 
før bebyggelsen. 

 

 



Ud og køre med Carlsbergs øl og sodavand i ryggen 

Som et led i researchen til min næste bog ”På sporet af Danmark – Jernbanen før, nu og 
i fremtiden” havde jeg den 15. april den udsøgte fornøjelse at køre med et langt 
Carlsberg-godstog fra Fredericia til København. 

 

Det 528 m. lange godstog var fyldt med 
13.500 kasser øl/sodavand, som skal slukke 
tørs-ten hos Sjællænderne. Hele 
togstammen vejede 1.249 ton, og det blev 
trukket af et Bombardier BR185 el-lokomotiv 
med 5.500 hestekræfter.  

 

 

 

Jeg ses på billedet som ”lokomotivfører” på øltoget mellem Fredericia og Høje Taastrup.  
Det var en rar fornemmelse for en tognørd som mig at få lov til at styre lokomotivet for 
en stund – en drengedrøm, der går i opfyldelse. Måske skulle jeg satse på en karriere 
som lokomotivfører i det næste liv...:-) 

 

 

Lockoutbørn på Borgen  

Jeg havde den 17. april den udsøgte fornøjelse at få besøg på Borgen af 15 
lockoutramte børn fra forskellige folkeskoler på Sjælland i alderen 6-12 år. 

Lockouten var ikke det store samtaleemne, 
da disse 15 børn ledsaget af forældre 
besøgte Christiansborg. Dog påpegede 
børnene, at det er dejligt at have fri, 
selvom de fleste glæder sig til at komme i 
skole igen. 

Under lockouten blev børnene på 
forældrenes initiativ passet af en særlig 
ordning hos Dansk Erhverv. 

 

Det var et godt besøg, hvor jeg fik fortalt børnene om demokratiet, statskassen og den 
mærkelige elevator på Christiansborg. Jeg takker mange gange for besøget. 

 
  



Besøg i Danmarks transportmæssige port til Europa  
Jeg kunne næsten ikke komme længere sydpå, da jeg torsdag den 19. april besøgte 
Padborg som et led i researchen til min næste bog: ”På sporet af Danmark – Jernbanen 
før, nu og i fremtiden”. 
 
Padborg er en meget spændende og vigtig godstransportby. Transportbranchen har haft 
en kolossal betydning for byens udvikling til at være et nationalt logistisk kraftcenter. 
Først var det godstransport med jernbanen, der havde en altdominerende betydning i 
Padborg – eksempelvis med hensyn til transport af levende kvæg til markederne sydpå.  
 
I de seneste årtier er det lastbiltransporten, der klart har overtaget førertrøjen. Men 
Padborg er fortsat et knudepunkt og Danmark port til resten af Europa. Desuden er 
Padborg en vigtig brik i ”den jyske transportkorridor”, der sørger for transittrafikken 
til/fra Norge samt transporten af langt hovedparten af Danmarks industri- og 
fødevareproduktion.  
 
Jeg besøgte bl.a. Padborg Station, hvor jeg fik en grundig orientering af trafiklederen på 
stationens kommandopost mens flere lange godstog afgik mod Tyskland. Desuden 
passerede der DSB-intercitytog fra og til Flensburg. 
 

Jeg fik også lejlighed til at besøge kombiterminalen i 
Padborg. Her er det muligt at overføre gods mellem lastbil 
til tog. 18.000 lastbiler flyttes hvert år fra lastbil til skinner i 
på grund af kombiterminalen Padborg. Det mindsker 
trængslen på vejene. I øvrigt fik jeg hilst på mit barndoms 
drømmelokomotiv – MY’eren. I Padborg gør en gammel MY’er 
fortsat god fyldest som trækkraft for godsvogne, der skal til 
og fra kombiterminalen. Det var i sandhed godt og solidt 
kram, man satsede på dengang i 1957 – en skærende 
kontrast til vor tids IC4 skandale….  
 
Jeg takker de involverede personer for et uhyre inspirerende 
og interessant besøg i Padborg – Danmarks 
godstransportmæssige port til Europa. 

 
 
 
Jeg ses her på Padborg stations 
kommandopost, hvor jeg fik en grundig 
orientering fra trafiklederen om, hvordan de 
forskellige signaler giver besked til 
lokomotivføreren om enten at holde tilbage 
eller køre frem. 
 
 
 

 



Debat i TV Midt/Vest  
 

Den 22. april deltog jeg i en debat med tre folketingskolleger hos TV Midt-Vest i 
Holstebro. Vi krydsede bl.a. klinger om regeringens landdistriktspolitik (eller mangel på 
samme) og det forhastede og ufinansierede trafikudspil "Togfonden.dk".  

 

Jeg siger tak til mine modstandere for en god debat. 

 

 

På billedet ses to socialdemokrater, Simon Kollerup og Thomas Jensen, to venstremænd, 
Thomas Danielsen og Kristian Pihl Lorentzen, samt en veloplagt studievært klar til 

optagelse af en forrygende debat til udsendelsen Krydsfelt i TV Midt Vest. 

 

 

 

  



Danmarks sydligste punkt er et produkt af jernbanen 

Den 23. april besøgte jeg byen Gedser, som er Danmarks sydligste punkt. Under besøget 
havde jeg selskab af det lokale folketingsmedlem Henrik Høegh. Besøget var et led i 
researchen til min bog ”Danmark på sporet – Jernbanen før, nu og i fremtiden”.  

Lokale ildsjæle på Gedser Lokalhistorisk Arkiv og ved Gedser Remise kunne oplyse os, at 
Gedser først opvoksede som by efter jernbanens indførelse. 

Gedser by er således et produkt af jernbanen. 

Vi besøgte desuden Gedser Remise, hvor lokale ildsjæle kaster deres fulde kampkraft 
ind for at få repareret remisen og få etableret veterantogskørsel mellem Gedser og 
Nykøbing. De har allerede igangsat en omfattende istandsættelse, og de håber på, at 
der allerede kører veterantog i september i år. Hatten af få disse ildsjæle! 

 

 
 

Jeg ses her sammen med Henrik Høegh og lokale ildsjæle, der har igangsat en stor 
istandsættelse af Gedser Remise. Fra venstre: Anders Madsen, Kim Grützmeier, Henrik 

Høegh, Hans-Erik Østergaard og Kristian Pihl Lorentzen 

 

  



Regeringens uddeling af et kæmpe hold kæft-bolsje 

Jeg blev onsdag den 23/4-13 interviewet til TV Midt/Vest på Silkeborg Station. Temaet 
var regeringens ufinansierede og forhastede projekt ved navn Togfonden DK, der mest 
af alt kan sammenlignes med et kæmpe hold kæft-bolsje til støttepartiet Enhedslisten 
og andre utilfredse rødder i regeringens bagland.  

Bolsjet smager rigtig godt for disse tunger, 
men ligeså snart, der bliver ridset i 
Togfonden DKs overflade, er der tale om et 
meget surt bolsje, som desværre kun 
smager godt for en meget lille del af 
befolkningen. 

Regeringen fokuserer ensidigt på kollektiv 
trafik og tilsidesætter alle de vigtige 
samfundsøkonomiske analyser, der er klar 
om få måneder. Når det gælder Midt- og 
Vestjylland, er det vejnettet der bør 
prioriteres i de nærmeste år. 

 
Forslaget om Togfonden DK kommer før de langsigtede analyser, som vi sammen 
har igangsat, er færdige. Det kan bestemt ikke være i de danske skatteyderes interesse, 
at Togfonden DK gennemføres i huj og hast uden hensynstagen til igangværende 
initiativer og en reel holdbar finansiering. Det er ikke klog eller rimelig planlægning. 

 

Min fascination af alt med hjul  

- Jeg er glad for alt, der har hjul og kan rulle, fastslog jeg under en transportpolitisk 
debat i Roskilde den 24/4-13. Med dette mener jeg, at jeg ikke kun er interesseret i 
veje og asfalt, som jeg ofte bliver beskyldt for. Kollektiv trafik er også et hjertebarn. 

Debatten var opdelt i tre temaer: 

Togfonden DK 

Regeringens planer skævvrider landet, da byer som fx Skanderborg kobles af, hvilket 
bevirker en meget lang rejsetid for bl.a. Silkeborg. På overfladen virker Togfonden DK 
overvældende og fristende, men i dette tilfælde gælder det blot om at ridse lidt i 
lakken, og så står det klart, at den er usammenhængende, ufinansieret og forhastet. 
Derudover ser den bort fra igangværende analyser af langsigtede trafikinvesteringer, 
herunder en fast forbindelse over Kattegat 

 



Den kollektive trafik i hovedstadsområdet 

Efter min mening skal den kollektive trafik være langt mere sammenhængende, og 
kunderne skal i centrum. For kunderne handler det om, at tilbuddet skal passe til deres 
behov, således at der skabes optimale rammer for en fri konkurrence om det bedste 
tilbud for kunderne. Det handler om sammenhæng, service og mere effektivitet for 
pengene. Jeg foreslog under debatten en paraplyorganisation med et fælles 
takstsystem, en fælles branding og køreplan. Derudover er det uhyre vigtigt, 
at informationerne til de rejsende er samlet ét sted. 

Grøn transport 

Den grønne transport skal udbredes mere og mere til busserne. Busserne skal køre på 
gas, hvilket kan findes naturligt fra dyrene, som producerer det. Om 3-4 år stiger 
dieselpriserne, og derfor er det naturligt, at der tænkes i andre baner. 

Jeg takker deltagerne ved den transportpolitiske debat om kollektiv trafik. 

 

Jeg ses her til transportpolitisk 
debat på Hotel Prindsen i Roskilde. 
Fra venstre ses ordstyrer Nicolai 
Østergaard (journalist, Ingeniøren), 
Jonas Danielsen, Henning 
Hyllested, Andreas Steenberg, 
Rasmus Prehn, Kim Christiansen og 
Kristian Pihl Lorentzen. 

 

 

 

  



Samråd om regeringens pengemaskiner 

Den 25/4-13 deltog jeg i et samråd med justitsministeren 
om den firedobling i mængden af bemandede 
trafikkontrolbiler, som regeringen har indført. Dette har de 
gjort på trods af, at antallet af dræbte i trafikken er 
faldende. Regeringen budgetterer med et overskud på 
næsten 700 mio. kr. på sigt, som skal dække et hul i 
statskassen. De vil således tjene penge på befolkningens 
lovovertrædelser. 

Under samrådet blev der bl.a. stillet følgende spørgsmål: 

1. Hvordan kan det hænge sammen, at regeringen hævder, at det handler om 
trafiksikkerhed, mens regeringen samtidig budgetterer med en årlig merindtægt på 
340 millioner i år og 680 millioner årligt i perioden 2014-2016? 

2. Der er en lang række politifolk, som er bekymrede for, hvorvidt man ikke med denne 
strategi kommer til at undergrave den almindelige befolknings tillid til politiet. Hvad 
er ministerens kommentar til denne bekymring? 

3. Hvordan vil ministeren sikre, at den fartkontrolstrategi, der er som sagt øger 
trafiksikkerheden og ikke bare bliver at skrabe penge ind til statskassen, som der er 
meget, der tyder på? 

Jeg henviste desuden til den overordnede prioritering af politiets ressourcer. Venstre vil ikke 
nedprioritere færdselssikkerheden, men i stedet bruge nogle effektive midler. Ressourcerne 
skal bruges klogt.  Med ubemandede stærekasser - gerne flytbare på nogle trailere - og 
sammen med tydelig skiltning, kan man få farten ned på de farlige steder. Det gælder om, 
at få farten ned de steder, hvor folk kan blive dræbt, hvorimod effekten er tvivlsom og ikke 
dokumenteret ved pengemaskiner, som man sætter op forskellige steder, hvor man nu 
engang kan samle penge ind. I relation til dette spurgte jeg justitsministeren om følgende: 

1. I lyset af politiets overordnede situation med en accelererende bandekonflikt i 
København og Østeuropæiske tyvebander i hele landet er der jo masser at tage fat på 
for politiet, er det så virkelig relevant at bruge 75 årsværk, måske endda mere, til 
sådan nogle pengemaskiner? 

2. Er problemet med måltal ikke, at det bliver et mål i sig selv at opfylde de mål i 
stedet for at ligge tyngde i ledelsen, således at man siger, at nu har vi en alvorlig 
bandesituation, som skal bekæmpes med fokus herpå, og så nedprioriterer vi 
indsatsen mod fart i en periode? 

3. Ministeren siger, at det ikke er et mål i sig selv at få penge i kassen, men jeg kan se, 
at man har budgetteret med næsten 700 mio. kr. mere i statskassen på sigt. Det vil 
sige, at hvis borgerne er lovlydige, vil der være et enormt hul i stats-kassen. Det er 
da en underlig måde at føre politik på. Kan man helt udelukke, at det bliver styrende 
for politiet, at man opnår målet i finansloven? 

Du kan se hele samrådet her: http://www.ft.dk/webtv/video/20121/reu/td.1038816.aspx  

 

http://www.ft.dk/webtv/video/20121/reu/td.1038816.aspx


Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter: 

 

Dato Aktivitet 

TOR 02 MAJ Møder på Borgen om havnetunnellen i København samt SAS 

FRE 03 MAJ Pressemøde vedr. Tange Sø Folk Festival 2013 

MAN 06 MAJ Virksomhedsbesøg hos Mols-Linien i Aarhus 

TIR 07 MAJ Åbent samråd om fremtidens postservice 

ONS 08 MAJ Møder på Christiansborg 

09-12 MAJ Kristi Himmelfartsferie: Arbejde med bogprojekt 

MAN 13 MAJ Trafikordførerbesøg i Skanderborg og Odder 

TIR 14 MAJ Dansk Erhvervs årsdag 

ONS 15 MAJ Besøg hos Dansk Retursystem. Åbent samråd om TOGFONDEN.DK 

TOR 16 MAJ Møde med brancheforeningen DANSK TOG 

SØN 19 MAJ Kristian fylder 52 år. Skovtur for familien med ”fut” i (Bryrup-Vrads) 

TIR 21 MAJ Jernbanekonference i København 

ONS 22 MAJ Besøg på Borgen af 9. klasse fra Kjellerup Skole 

TOR 23 MAJ Transportudvalgsmøde 

FRE 24 MAJ Konference i Viborg om Hærvejsmotorvejen 

LØR 25 MAJ Generalforsamling hos Dansk Transport og Logistik (DTL) 

TIR 28 MAJ Møde i Transportudvalget – teknisk gennemgang af Landstrafikmodellen 

ONS 29 MAJ Afslutningsdebat i folketinget 

FRE 31 MAJ Besøg hos arresten i Viborg 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen 

 

 


