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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

Møbelfabrik har brug for bedre vej til Aarhus 
 

Dagen startede med besøg i 
landsbyen Fårvang. Her viste jeg 
flaget ved bl.a. brugsen og Grundfos-
lageret. Desuden besøgte jeg den 
store møbelfabrik, TVILUM. Her 
efterlyser man kraftigt en opgradering 
af Rute 26 i retning af Aarhus. Vejen 
er stærkt trafikeret og den forløber 
gennem en række landsbyer mellem 
Fårvang og E45 ved Mundelstrup. Her 
har vi en højt prioriteret opgave, der 
skal løses. VVM er klar og 
linjeføringen er fastlagt. Nu mangler vi 
”kun” at finde finansieringen og få 
iværksat anlægsarbejdet. Vi har 
ventet længe nok.  
 

Savværksbesøg ved 
Gjern 

Det var interessant at besøge virksomheden 
Grønagergård Savværk ved Gjern, der er et af 
de førende savværker i Danmark. Tak til direktør 
Jan Kristensen for rundvisning og en snak om, 
hvordan livet kan gøres lettere for vores 
producerende virksomheder. Efter besøget viste 
jeg flaget i bl.a. Gjern, Voel, Sorring, Linå, Hårup, 
Svejbæk og Sejs. Smuk tur i skøn natur!  

mailto:vkrlo@ft.dk
http://www.kplorentzen.dk/


 
Fuld damp på torvet i Silkeborg 
 
Om eftermiddagen lavede jeg en slagkraftig 
kampagne på torvet i Silkeborg. Mini-damptoget 
”Pihle-Expressen” tøffede lystigt rundt med glade 
børn. Min gode trafikordførerkollega, Andreas 
Steenberg (R) kiggede forbi for at prøve en tur 
med toget. Desuden fik vi en lille trafikal 
forhandling om kommende investeringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jeg skar også for af ”Pihls 
Valgkampkage nr. 8”, der prydes af 
hjuldamperen HJEJLEN og mit livsmotto 
”Hvor der er vilje, er der vej!”. Kagen 
faldt i god smag hos rigtig mange 
silkeborgensere. Rosen bringes straks 
videre til min hustru, Anne Mette, der 
bager kager på livet løs i denne tid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Valgmøde blandt ”venner” i rød højborg 

 
Herefter var det tid til valgmøde i den røde højborg, Langsøhus ved Silkeborg. Her var ca. 70 
tillidsfolk samlet til årsmøde i regi af Træ- og Møbelbranchen. Jeg fik en god politisk duel i en 
sober tone med handels- og udviklingsminister Morgens Jensen (S). Det vakte nogen moro i 
salen, da jeg i min indledning slog fast, at det midt i denne hektiske valgkamp var dejligt med 
et pusterum blandt ”venner”. Efter debatten må jeg dog erkende, at det nok mest var Mogens 
Jensen, der var på hjemmebane  
 
 

Valgfest hos Venstres Ungdom i Viborg 
 
Valgkampe er hårdt arbejde. Det gælder ikke mindst for VU’erne i Viborg, som knokler hårdt 
for mit genvalg og et godt valg til Venstre. Derfor var det yderst velfortjent, at vi i aften mødtes 
i VU-lokalerne til valgfest. Jeg holdt en peptalk, hvor jeg takkede varmt for VU’ernes 
fantastiske indsats i valgkampen. Nu gearer vi endnu mere op og giver den en gevaldig 
skalle de sidste fem dage, før vi skal til stemmeboksene. Vores udholdenhed og tro på 
blå sejr kan man ikke tage fra os.  

 
Debatindlæg af Kristian Pihl: 

Vognene skal med på Danmarks tog 
 
Danmark i bedre balance er et uhyre vigtigt tema i denne valgkamp. Vi oplever en 
accelererende tendens til, at mere og mere rykker mod øst. Landdistrikterne oplever 
fraflytning, specielt af unge. Centralismen og københavneriet trives i bedste velgående. Det er 
som om, at direktorater og styrelser kun kan placeres i hovedstaden, selv om 
kvadratmeterpriserne her er tårnhøje og trængslen stor. Byggekranerne knejser stolt i 
København og Aarhus. Jeg lover ikke, at jeg kan standse denne skævvridning. Men jeg lover 
at kæmpe hårdt for et Danmark i bedre balance.  
 
Planloven skal lempes, så kommunerne får beføjelse til at sig JA i en fart til flere lokale 
initiativer og investeringer i landdistrikterne. Vores uundværlige landbrugserhverv skal have en 
helt ny start, hvor vi dropper den hidtidige overregulering af danske landmænd. Og i stedet 
skaber tusindvis af nye arbejdspladser i provinsen uden at det går ud over miljøet. Vi skal lave 
en konkret og robust plan for udflytning af alle de statslige arbejdspladser, der i disse 
bredbåndstider med hurtige elektronisk kommunikation slet ikke behøver at ligge i København. 
Vi skal bygge bedre veje i provinsen som forudsætning for vækst og jobskabelse i alle dele af 
landet.  
 
Danmark har kraftige lokomotiver i øst i form af storbyerne København og Aarhus. Det 
er godt for os alle. Men vi skal huske at få vognene – provinsen – med på det danske 
tog. Ellers er der slet ikke noget tog. Det kræver en stærk jydsk stemme og en stærk 
Viborg-stemme i folketinget. Derfor håber jeg, at man vil overveje at give mig en 
personlig stemme på torsdag. Hvor der er vilje, er der vej!  
 

 
 



Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Lørdag den 13. juni laver jeg gadekampagne på Hjultorvet i Viborg. Kl. 1300 starter min store 
valgevent på Løvelbanen, hvor jeg inviterer til valgræs på Løvelbanen. På programmet er 
rallysprint, gokart-opvining, speedwayopvisning, motorcykelopvisning/-ræs, og valg-
djævleræs. I sidstnævnte dyster jeg selv på fart og hestekræfter mod tre andre kandiater, 
Karin Gaardsted (S), Andreas Steenberg (RV) og Christian Langballe (DF). Det bliver ikke 
kedeligt. Kom og oplev en hyldest til alt, der kan rulle og ræse. Lørdag aften kl. 20-21 er der 
Happy Hour med Pihl på Zwei Grosse i Viborg – en time med politik ledsaget af fed musik.  
 
Søndag den 14. juni sætter jeg bogstaveligt talt FULD DAMP på valgkampen. Her kører jeg 
nemlig på strækningen Bjerringbro-Struer T/R med særtoget ”Pihle-Expressen”, der trækkes 
af et vaskeægte damplokomotiv. Se køreplanen nedenfor. Kom og vær med på en fantastisk 
togrejse i Midt- og Vestjylland. Billetten er gratis. Forplejning kan købes under turen til rimelige 
priser.  

 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


