
 

 

 

 

 

 

31. august 2011 

 

VALG 2011: Forvirring om S-holdning til bro 

 

’Næstformand i folketingsgruppen, Mette Frederiksen (S) sagde mandag nej til en Kattegatbro, 

mens hendes parti tirsdag kævede en lynbeslutning om broen’, skriver Jyllandsposten. 

Jyllandsposten forsøger i en artikel onsdag d. 31. august 2011, at kaste lys over Socialdemokrater-

nes holdning til en fast Kattegatforbindelse. 

 

Avisen skriver: ’Der var ingen vaklen mandag aften da Mette Frederiksen, næstformand i Social-

demokraternes folketingsgruppe, på TV2 News blev spurgt, om vi skal have en Kattegatbro. 

”Nej”, svarede Mette Frederiksen resolut til studievært Lotte Mejlhede, der havde bedt om en 

runde med korte svar.’ 

 

Ifølge Jyllandsposten vakte den klare afvisning fra Mette Frederiksen undren, blandt Venstrefolk 

som overværede debatten, særligt da Socialdemokraterne med Nicolai Wammen i front, dagen 

efter krævede en lynbeslutning om en bro.  

Men for Mette Frederiksen er der ikke nogen forvirring, da der var tale om en ja/nej-runde og 

hun siger til Jyllandsposten: ’”Det, jeg svarer nej til, er om vi skal have en bro nu og her, og det 

mener jeg ikke at vi skal. Der ligger ikke noget beslutningsgrundlag endnu, og der er i den øko-

nomiske situation, vi står i, ikke midler til, at vi igangsætter det”’.  

Hun tilføjer dog overfor avisen at: ’Hun fuldt ud støtter sit partis melding om, at beslutnings-

grundlaget skal tilvejebringes hurtigst muligt. Hun mener, at en bro skal finansieres af brugerne 

selv og ikke af skattekroner, og hun er åben over for et offentligt-privat partnerskab, OPP. ”Det 

er fint at fremrykke beslutningsgrundlaget, og så må vi på den baggrund beslutte, om forbindel-

sen skal bygges”’. 

 

Også udviklingsminister Søren Pind fra Venstre deltog i den omtalte debat og svarede ifølge Jyl-

landsposten, på spørgsmålet om hvorvidt vi skal have en Kattegatbro, ’at han syntes godt om 

ideen om en Kattegatbro, men at han ikke ville stå og udskrive en check.’ 

 

 


