
Tak for ordet. Mit navn er Inger Saaby og jeg er bosat i Sundby på 
Mors.
Tak til region Nordjylland for jeres saglige og faglige tilgang til 
molerproblematikken på Mors.

Det siges ofte, at vi skal fortælle de "gode historier " om Mors. Vi skal i
scenesætte, italesætte og udbasunere  de gode historier om Mors.
Men det vigtigste må vel være, at historien om Mors er og bliver god!

Som morsingbo kan man derfor have en berettiget forventning om, at I
politikere både kan og vil være med til at gøre historien om Mors god. 

Men hvordan går det egentligt med at skabe de gode historier her på 
Mors?

Det kunne måske lyde som en god historie, når lokale politikere 
betoner betydningen af infrastruktur, og vist sågar låner penge for at 
at investere i fremtidens infrastruktur på Mors, men i Morsø Folkeblad 
læser vi om nedlæggelse af Næssundfærgen og om asfaltveje på 
sydmors, der nu skal være grusveje.

Det vigtigste er vel, at historien om Mors er og bliver god!

På Nordmors har der i mange år været forsøgt udbredt den "gode  
historie” om molerindustrien, men har det nu været en sandfærdig 
historie, eller skal historiebøgerne skrives om, fordi indholdet viste sig 
at være spin, illusionsnumre og glorificerende moler-retorik.

Er det en god historie , at politikere tillader, at nationalt 
bevaringsværdige landskaber, som hører til nogen af vore bedste 
systematisk bortgraves og ligeså systematisk erstattes med mere eller



mindre lemfældigt retablerede råstofgrave. Er det at skabe den gode 
historie, at lægge molergraveområder ud tværs over det nordlige Mors
fra Ejerslev til Skarrehage?
Er det udkastet til en god historie, at politikere planlægger 
bortgravning af et helt kystforlandskab ved Sundby på Mors. Et 
landskab, der beskrives i fredningskendelsen for Salgerhøj fra 1965 
som, citat:"Det store rigt udformede bakkedrag, der bueformet 
strækker sig fra Vildsund over Sundby og Bjergby til Flade og udgør et
af indlandsisen fra Thisted Bredning opskudt system af randmoræner 
og som kulminerer i og omkring Salgerhøj."Citat slut.
Bidrager det til den gode historie , at omdanne det attraktive, 
naturskønne bosætningsområde på Nordvestmors til 
råstofgraveområde. Er det en god historie at fortsætte itukørslen  af 
de små asfaltveje også på Nordmors og omdanne dem til grusveje 
med knust asfalt? Bliver historien om Mors bedre af , at en lokal 
politiker for nyligt udtalte, at han slet ikke havde overblik over, hvor 
mange misligeholdte veje,der er på Mors. 
Er det det, der skal lokke vore unge mennesker, som vi har sendt ud i 
verden for at få dannelse, til at overveje at flytte tilbage til Mors?

Det er vel stadig det vigtigste, at historien om Mors er og bliver god.

Er det en god historie, at molergravning indebærer forarbejdning på 
en listefabrik (som er en særligt forurenede virksomhed), der ligger 
placeret klods op ad og påvirker et et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. Er det en god historie, at Damolins ledelse 
hvert år i Grønt Regnskab skriver under på , at de ikke vurderer, at 
der findes stoffer på fabrikken, der kan have betydning for de ansattes
helbred. Er det en god historie, at Arbejdstilsynet ikke undersøger 
støvbelastningen, hvor den er størst , men kun de steder på fabrikken,
hvor mængden er mindst.

Suppleres den gode historien ved,  at molerindustrien fremstiller 



produkter, vi kan undvære, og at nogle af dem indeholder 
lungeskadende stoffer.
Er det en god historie , at molerindustrien udfolder store anstrengelser
for at undgå at mærke deres produkter, så forbrugere og brugere ikke 
oplyses om, hvad de består af.
Og skal historien om Mors slutte med, at der borttages moler i 
bevaringsværdige landskaber , indtil der ikke er mere, for hvornår er 
det, man skal sige stop.
Det er naturligvis NU!

For det vigtigste er vel, at historien om Mors er og bliver god.

Det er svært at se, at der skrives et eventyr, eller en perspektivrig og 
visionær fortælling om Mors i disse år, tværtimod forudses, at 
beretningen om Mors ved fortsat molergravning bliver til en gyser med
en ulykkelig og tragisk afslutning.

Det, som I politikere skal tage stilling til er derfor, kort og kort 
molergravning på Mors som fænomen, I har nu en enestående 
chance for at gøre det rigtige, men desværre har I også mulighed for 
at træffe katastrofale beslutninger for Mors , der vil føre til afvikling og 
nedlæggelse.

Jeg håber derfor, at den politiske vision hos et flertal af jer 
regionspolitikere vil være at bidrage til , at historien om Mors er og 
bliver god, for vi kan ikke overleve her på Øen på en politisk tænkning,
som ikke rækker ud over 1985. 


