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Store Bælt
Af Knud Erik Reddersen

HVORDAN?

Fortsat færgedrift — bro, tunnel eller måske begge 
dele mellem Sjælland og Fyn?

Debatten den gang i halvfjerdserne var hed. Alle 
deltog. Alle partier — ja, der var indbyrdes strid i de 
enkelte folketingsgrupper. Man kastede sig ind i slags
målet. Med brask og bram.

Selv lokalpolitikere og enkeltpersoner tog livligt del. 
Heller ikke jeg kunne dy mig. Elskede færgerne, må
gerne og Sprogø midtvejs. Det lille pusterum under 
kørslen med duft af saltvand. Følte, at vi, som kunne 
lide det som det var, blev dunket i hovedet med prog
noser.

Lavet til vildførelser.
Jeg deltog uden larm og gny. Valgte i stedet for at 

ytre mig i kort form. Brugte SØDM som blomsterbør
nene havde gjort det kort forinden i stedet for de sæd
vanlige firs decibel, som vi havde for vane i byrådssa
len.

Kolding Folkeblad var imødekommende og bragte 
disse korte tekster i udvalg september 1977.

Pænt placeret og opsat, sågar med portræt.

Nu har man opfordret mig til at hale dem op af skuf
fen påny. Og det gør jeg gerne.

Nu, elleve år efter, er planer om bro og/eller tunnel 
jo dukket op igen.

Og igen tales der vidt og bredt om nødvendigheden 
af en fast forbindelse.

Jeg er stadig — indædt — tilhænger af den løse!

Sikkert er det at
noen i Folketinget
er ordnlige og flinke folk.
Som tar hensyn
til ham der fra Kolding.

Ham, der ikke vil ha en
Storebæltsbro hen over
folk og farvandet der.

Temlig sikkert har de
derfor lagt den ned
under vandskorpen
på det halve stykke vej.

Det tilgodeser — mener de — 
halvvejs ham fra Kolding.

Den er der alligevel.
Mig ka de ikke snyde.
For den kan sagtens ses over vandet. 
Selv nede i vandet.
Når det da er klart.
Osse for ham. Fra Kolding.

Der kan man se. 
Sådn går det. 
Fremad. 
Samtidig med 
det går baglæns.

Faktisk er det 
ret fikst.
Tekniske fiksfakserier.

Her er fem af teksterne.
Derfor fx.
disse tekster fra Kolding.
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UFROMT ØNSKE SANGLEG

Ingen minister for tingenes 
elendige tilstand, langt mindre 
udvalg for bindegal vækst.
Som ellers altid er oppe på neglene. 
Ingen vil komme og klippe 
i snoren.
Løfte hattene i takt.

Store Bælt er mægtig — 
større end sin lillebror! 
Lillebælt har to bror. 
Store Bælt får ingen! ! !

Alle forenede organer
til fordel for motorbefolkningens 
brug af bl.a. spiraler og tændrør 
forenes i kulilte-modstand 
mod mig, der står ved snoren. Parat

Ingen kortèger af sortslebne 
manicurerede biler med 
hoffolk, gesandter, ministre, 
fotomodeller og viceborgmestre 
og formænd for hær og flåde.

Ingen teenager-pige i hvidt 
med guldhår og tulipan.
Lang, solariebrun, lårkort, 
klipper et hjemmelavet digt 
om tusind år Danmark itu!

Ingen offentlig
ansvarlig myndighed
eller andet tegn
på bevågenhed,
ingen presse, ingen fotograf.

Ingen
den smukke dag
jeg indvir beslutningen
om broen,
som aldrig skal komme.

HVORFOR?

Hvis vi ikke hade vort Store Bælt, 
havde vi ikke kendt Ove Sprogø.
Uden ham ingen Nødebo Præstegård, 
med Nicolai
på Nørrebros gamle teater.
Uden Store Bælt 
for min part ingen 
søde minder om 
jul i gamle dae.
Og julen lever vi alle a f—
Store Bælt er nødvendig! ! !

DERFOR!

Det har rumlet i Akababugten. 
Castro beholder Det Caribiske Hav. 
Bagom i Biscayen lurer hajen 
som bekendt.
Og søslangen i Loch Ness. 
Magellanstrædet er oprørsk, ja  ilter. 
Vandene skiller i Det Døde Hav. 
Ved Kap Farvel kælver isen 
hvert år.
Kun i Store Bælt er FRED! ! !
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