Mudder- e[[er molerkastning?
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Molerværket er en vigtig
arbeidsplads og indtægtskitde for Mors, skriver Lars
Bisgaard. Arkivfoto
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Er debatten om molergravning ved Stærhøj ved

at ende med mudderkastning? Det synes jeg
egentlig det har set ud til
i den seneste tids debat i
avisen. Det er da skam-

skere og turister verden
over.

meligt af ellers voksne

Og udgravningerne er

mennesker.

Ieg læste både

blevet meget pænt dækket over efter endt brug.
Og er nu ligeså grønne af

Bente

Lyndrups ogHenningPedersens læserbreve med

stor fryd. For de har jo
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begge ret hver især.

Molerværket er en vig-

tig arbejdsplads og indtæSskilde for Mors. Det
er jo ikke blot folkene
på værket, der har deres
daglige udkomme af udgrarmingerne.

Der er jo også underleverandører og leverandører, som kommer hele
vejen til Nordmors på

ville være en katastrofe
for os på Nordmors, hvis
værket ikke var mere. Vi
kan vel ikke leve afudsigten over uberørte grønne
bakker, vel?

Udgravningerne har jo
også, som både Bente og

grund det unikke pro- Henning beskriver, haft
dukt, som findes her. Det

andre store fordele for

afgrøder som Stærhøj.
Så hvad er der egentlig
galt? Er denne mudderkastning kun nid?
Kan det passe, at to læ-

ger, som har deres på

det tørre hvad sikkert
indkomstgrundlag anverdenskortet på grund går, skal kunne smadre
af de utallige unikke fos- en sund virksomhed og
silfund, der er blevet mange lokales livsgrundhistorien og Mors. Mors

er så sandelig kommet på

gjort. Kun muliggjorte af la*
udgrarrningerne. MolerIa, så fik jeg da også
lagene og deres historie smidt lidt mudder! Men
er blevet synliggjorte til jeg trængte sgu også til
stor fryd og glæde for for-' det!

