Pressemeddelelse
Ny bog belyser skandalen om IC4-togene
I den hidtil første og eneste samlede fremstilling og analyse af IC4forløbet sammenlignes skandalen med de islandske sagaer og Dantes
guddommelige komedie. Bogen er samtidig et studie i at lære af og
fremadrettet undgå de fejltagelser, der resulterede i købet af 83 IC4-tog,
der aldrig kom på skinner.

»Problemerne begyndte i selvsamme øjeblik, det første tog skulle leveres; ja, i virkeligheden
naturligvis længe inden.«

Sådan siger René Flamsholt Christensen, der er aktuel med bogen IC4 – et studie i en
skandale.
Christensen gennemgår i bogens fire dele en af danmarkshistoriens mest bekostelige fiasko
er. Han behandler bl.a. DSB’s udvikling, IC4-affærens begyndelse, selve det metaforiske hel
vede, som skandalen udviklede sig til, samt de beslutninger og den magt, som omkranser
skandalen.
IC4 – et studie i en skandale stiller en række spørgsmål, der ikke tidligere er blevet besvaret
i offentligheden og viser IC4-forløbet i et nyt perspektiv – bl.a. via de fire forsinkelser, som
leveringen af togene var ude for.
Med denne solide gennemgang tydeliggør Christensen, at historien er mere indviklet end
som så, og at den ikke kun omhandler inkompetence og fejl, men at der er tale om både
pression og skjulte dagsordener. En rød tråd gennem bogen er, at vi som samfund skal og kan
lære af skandalen og forhåbentlig undgå lignende i fremtiden.
Bogen henvender sig til alle, lige fra jernbaneentusiaster til alment interesserede i samfunds
debatten om, hvordan vi bruger de offentlige midler.
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