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Odderbanen 1984-2009 Thomas Tjørnehøj Hent PDF Forlaget skriver: Den 19. juni 2009 kan Odderbanen
fejre 125 års jubilæum. Odderbanen er en institution i hele lokalområdet og én af de vigtigste medspillere i

den kollektive trafik i området syd for Århus.

I bogen gennemgås, efter et kort historisk rids, de sidste 25 år af banens historie, som ikke tidligere har været
beskrevet i bogform.

Forfatteren, Thomas Tjørnehøj, har boet klos op ad banen i mange år. Bogens dokumentariske
omdrejningspunkt er Thomas’ oplevelser og registreringer i de tusindevis af rejser han har foretaget som

passager i de hyggelige Oddergrise, samt hans nærkendskab til Odderbanens personale, fra perronkanten til
direktørstolen.

Bogen er ikke en ajourført graven i historiske arkiver og bestyrelsesreferater – snarere en levende skildring af
hverdagen og udviklingen på banen – set i øjenhøjde med personale og passagerer – og suppleret med et

væld af billeder, billetter, køreplaner og tegninger til at illustrere den daglige puls på Odderbanen.

Odderbanen 1984-2009 indeholder ud over en meget grundig liniebeskrivelse ned til mindste detalje, en
ajourført og beskrivende materielfortegnelse over banens materiel, og en minutiøs gennemgang af banens

udvikling de sidste 25 år - set gennem ´køreplanens´ briller. Dertil kommer interviews med et antal
medarbejdere på banen, herunder Odderbanens sidste ´selvstændige´ direktør, Mikael Langager.

Odderbanen 1984-2009 er også en trafikpolitisk udredning af Odderbanens fortsatte og daglige kamp for at
udbyde en attraktiv transport for banens mange og trofaste kunder, herunder en beskrivelse af de

overliggende strukturelle og transportpolitiske overvejelser fra kommuner og regioner om at fremtidssikre og
modernisere lokalbanen syd for Århus. Overvejelser, som i alt for mange år ikke har udmøntet sig i konkret

handling.

Planer er der dog stadig. Men endnu kører de røde, hyggelige Y-tog mellem Odder og Århus… som de for
øvrigt også gjorde for 25 år siden.
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