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Må vi korrigere ...
AF INGER OG IøRGEN SAABY,

Ejerslev Ham som forsøg

SUNDBY, MORS

på legitimering af at åbne
nye råstofgrave "Stær-

lad os få debatten tilbage i et ordentligt spor, så
vi undgar at misforstå
hinanden. Det må være i

høj" og "Mosebjerg",

i

alles interesse.

I

dagens udgave af MF

læser vi, atVagn Kidmose

finder det respektlØst at
betegne Ejerslev havn
som et grimt hul i jorden.

Hvis nogen havde givet
udtryk for det, kunne vi
kun have fuld forståelse
for hans reaktion. Men
det har vi IKKE tilkendegivet. Tværtimod vil vi
uden forbehold udtrykke endog meget stor anerkendelse for det store,
vedholdende, engagerede og frivillige arbejde,
en stor kreds af borgere
har lagt i at få Ejerslev
Havn etableret! Herom
skal der ikke herske wivl.

lnger og lØrgen Saaby ønsker ikke dette scenarie for Mosebjerg og StærhØi. Privatfoto

I et læserbrev sætter
man selv ordene og udtrykker holdningen. I et
interview med en journalist

er det derimod

journalisten, som tolker
og vinkler - og så kan det
som alle bekendt få en
anden drejning end den,
den interviewede havde
på hjerte. Således i det

konkrete tilfælde. Det

kan vi kun beklage, og det
har vi udtrykt overfor den

pågældende journalist.

Men sket er sket, skrevet er skrevet - og læst er
læst.

Når det er sagt, vil vi tit
enhver tid stå ved vores

så

er det, at "kæden hopper
af"! For det giver overhovedet ingen mening.
Foreningen til bevarelse
af "Mosebjerg" og "Stærhøj" har netop bevarelsen af disse to lokaliteter
som formåI. Og det bestræber vi os på at argumentere for på en saglig
og anstændig måde.
Vi har IKIG til hensigt at
nedgøre andres værdier

eller syn på netop deres
syn på den store åbne lokalområde og det, man
råstofgrav i Ejerslev. Den der vægter højt. Men vi
ses illustreret på hoslagte ville finde det ønskeligt,
foto. Den kan vi på ingen om andre på tilsvarende
måde opfatte som en berigelse af eller respektfuld
omgangmednaturen. Og
hvis man begår det fejltrin at bruge - eller rettere
misbruge - etablering af

vis respekterede det særegne og bevaringsværdige
landskab i Sundby og Fårtoft, som vi i Foreningen
har til formål at bevare.

