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Når min mand og jeg
kommer retur til Mors
efter en tur til Thy, skal vi
altid, når det er lyst, ad
"den kønne vej" til Flade - altså gennem Sundby over Gullerup, passere
vejen til Hanklit ogvidere
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Flade. Og hver gang
kigger vi ud over det fantastisk smukke kuperede

hoveddØr".

Tænk engang - mange millioner år har skabt
dette landskab, og så læser vi i avisen, at

vil
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Nu er det trods alt ikke end grundigt om, inden
Mors' undergang, hvis de giver tilladelse til at
vi mister disse ca. 50 ar- molestere det landskab,
bejdspladser - idet jeg Mors har været så privitænker på, at Mors heller legeret at være udstyret

til

landskab og glæder os
over, at vi er så privilegerede at have dette landskab lige "uden for vores
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æ§å*i ttro,

Etly Bloch

ikke gik under, da eksempelvis slagteriet i Nykø-

er det fattige mennesker,
der prøver at skabe sig

bejdet der.

bing lukkede og ca. 325
mennesker mistede ar-

med.

Hvordan kan vore politikere tro, at de har ret
til at ødelægge sådan et
enestående smukt land-

et økonomisk bedre liv Nogle få havde alderen
og andre steder er det til at gå på efterløn, men

skab?

grådighed, som man kan
dække sig ind under ved

langt de fleste har fået arbejde også udenfor Mors,

at skabe arbejdspladser
til folk.
Hvis vi sammenligner

hvilket ikke burde være
den store ulykke, idet resten af Danmarks befolk-

der truffet nogle tåbelige
beslutninger, fordi menneskene mener, de kan
skalte og valte med den
jord, vi en tid har fået til

ning i mere eller mindre
grad kører adskillige kilo-

låns, og som vore efterkommere skal overtage

meter hver dag for at passe et arbejde.

efter os.
Hvor snæversynede kan
vi tillade os at være?

gang med at grave
kæmpe huller for at hente moler op.
Hvad er det, der får
mennesker til at mishandle de fantastisk
smukke og imponerende

kan det undre mig, at

områder, der findes på

man så stædigt fasthol-

vores jord? Nogle steder

der sådan en beslutning.

de ca. 50 arbejdspladser,

der skal

retfærdiggøre

udgravning
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Stærhøj,

leg

s1mes,

vore politi-

kere skal tænke sig mere

Der bliver andre

ste-

