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Debat

GRIBSKOV: Repræsentan-
ter for nogle partier i Grib-
skov byråd har skrevet et 
åbent brev til Morten Jør-
gensen, der i 2017 blev valgt 
på NytGribskovs liste. 

Det er sådan set OK med 
et åbent brev, men det sy-
nes som om, brevskriver-
ne glemmer noget vigtigt. 
Nemlig: Vi lever i en rets-
stat!

Det indebærer, at ingen 
er skyldig, før de er dømt.

Morten Jørgensen har 
været chef på Havregår-
den, som nu er lukket. Der 
er en række uafklarede 

problemer, som offentlig-
heden af gode grunde ikke 
kan vide ret meget om, 
men der er nogle centrale 
spørgsmål: Er Morten Jør-
gensen sigtet for noget? Er 
han tiltalt for noget?  Er 
han dømt? Hvis ingen af 
disse spørgsmål kan be-
svares med andet end et 
nej, er der ikke meget kød 
på det ben, brevskriverne 
koger suppe på.

Kan tvangsfjernelses-sa-
ger komme til behandling 
i et udvalg, hvor han er 
formand? Nej, for sådan er 
strukturen ikke. Og hvis 
der i anden sammenhæng 
ville være noget, der bare 

havde en duft af noget 
med Havregården og unge 
tvangsfjernede at gøre, 
ville han åbenbart være 
inhabil, fordi der er rejst 
tvivl om en række forhold 
på Havregården, som ville 
indebære inhabilitet - også 
selv om der ikke er rejst til-
tale imod ham.

Brevskriverne kan have 
smukke motiver - udover 
at skaffe sig kommunale 
stemmer - men det er nød-
vendigt endnu engang at 
erindre alle om, at vi lever 
i en retsstat.

Personligt kender jeg 
ikke Morten Jørgensen, 
men han kan meget vel 

have kludret på Havregår-
den. Det er bare ikke det 
samme som at have begå-
et noget ulovligt. Han har 
fortsat en vigtig post i byrå-
det skabt ved konstituerin-
gen i 2017, men alle og en-
hver fra borgmesteren til 
kommunaldirektøren og 
Morten Jørgensen selv vil-
le kunne indse, at kom der 
sager op om f.eks. tvangs-
fjernelser, så er han inha-
bil. Ikke fordi han er dømt 
skyldig, men fordi han med 
Havregårdens »skæbne« i 
erindring ville gøre klogt i 
at erklære sig inhabil.

Og alle vi andre - også 
brevskriverne - kan så ind-

til videre tage den med ro 
og vente på, at andre myn-
digheder eventuelt gør no-
get, der reelt skaber en ny 
situation. Sådan foregår 
det nemlig i en retsstat!

Kort og godt: Spis brød 
til, og pas hellere de andre 
kommunale sager, I har 
ansvaret for.

Søren Bald
formand for  

Radikale Venstre i  
Gribskov Kommune
Sandbogaards Alle 5

Tibirke Sand

Husk: Vi lever i en retsstat

NATUR: Det er tørt 
mange steder, og 
Gribskov Beredskab 
advarer derfor om 
brandfare i naturen.

GRIBSKOV: På det seneste 
har Gribskov Beredskab 
måtte rykke ud et par gange 
til brande i naturen. Blandt 
andet var der brand i et sko-
vområde ved Ny Mårumvej 
søndag eftermiddag, lige-
som der har været en hel del 
naturbrande i hele landet.

Det er nemlig tørt for ti-
den, og beredskabet advarer 
derfor om brandfare i natu-
ren.

- Så pas nu på vores skønne 
natur, og følg endelig de gode 
råd og anvisninger, som er 
beskrevet, hvor I er, lyder 
det fra beredskabschef Jes-
per Ingemann-Petersen i en 
pressemeddelelse.

Han forklarer, at brandfa-
ren skyldes, at der har været 
en lang periode med tørt og 
blæsende vejr.

- Nu senest med sol, og den 
tørre vegetation, der ikke 
endnu har optaget væde, 
betyder, at en enkelt gnist 
hurtigt kan skabe store pro-
blemer. Det er derfor rigtig 
vigtigt, at man nyder natu-
ren med omtanke og holder 
sig fra at bruge åben ild de 
forkerte steder.

Gode brandråd
På hjemmesiden brandfare.
dk kan man finde gode råd 
om, hvordan man undgår 
naturbrande, et brandfare-
indeks, der viser brandfaren 
i naturen over de kommende 
døgn, og en oversigt over, 
hvor i landet der eventuelt 
er indført afbrændingsfor-
bud – og hvad forbuddene 

betyder.
- Brandfare.dk kan være 

med til at sætte fokus på, 

hvordan man skal opføre sig 
i naturen, og hvor i landet 
man skal være særlig for-

sigtig. Så tjek brandfare.dk, 
hvis du f.eks. skal tænde bål 
eller bruge ukrudtsbræn-

deren”, siger Jesper Inge-
man-Petersen.

 AH

Beredskab advarer om risiko  
for naturbrande i Gribskov

FAKTA

■n Fem gode råd til at 
undgå brand

■n 1. Brug dine 
sanser – ser græs-
set vissent ud eller 
mærkes det meget 
tørt, skal du være 
særlig opmærksom. 
Tjek vindforholde-
ne og tænd kun bål 
eller grill i stille vejr

■n 2. Hav altid sluk-
ningsmidler inden 
for rækkevidde, når 
det er tørt – brug 
haveslangen eller 
havevandkanden

■n 3. Tænk over, 
hvor du bruger 
ukrudtsbrænderen 
– skure og udhuse af 
træ er også brænd-
bare

■n 4. Brug maskiner 
og elektrisk værktøj 
med omtanke – få 
gnister kan starte en 
brand

■n 5. Forlad aldrig 
bål, grill eller anden 
ild

■n Kilde: Danske Bered-
skaber

Det er sæson for naturbrande ifølge Gribskov Beredskab, og man skal derfor være forsigtig med, hvor 
man bruger åben ild i kommunen.  Privatfoto

BLISTRUP: Den 22-årige 
mand, der er blevet anholdt 
for et gruppeoverfald i Bli-
strup, er blevet varetægts-
fængslet frem til 20. maj. Det 
oplyser Isabelle Felsum fra 
anklagemyndigheden ved 
Nordsjællands Politi.

Han blev fremstillet i 
grundlovsforhør ved Retten 
i Helsingør mandag efter-
middag. Han er sigtet for 
at have begået et overfald 
mod en 20-årig mand på en 
parkeringsplads ved Netto i 
Blistrup i forening med 8-9 
andre gerningsmand. En 20-
årig man er ligeledes fængs-
let i sagen.

Udover en sigtelse for over-
fald i forening med andre, er 
de også sigtet for at have be-
gået hærværk mod offerets 
bil.  can

22-årig  
fængslet for 
overfald
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BOG: Ny bog om 
Gilleleje viser byens 
smukke sider frem.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: - Det er en kærlig-
hedserklæring til Gilleleje.

Det siger Svend Aagaard 
Nielsen, journalist og for-
fatter, når han skal sam-
menfatte, hvad den bog, han 
i morgen udgiver sammen 
med fotograf Lars Skov 
handler om. Bogen har tit-
len »Opdag Gilleleje - øje-
bliksbilleder fra og omkring 
en fiskerby.« Når man ser 
bogen, er man da heller ikke 
i tvivl. Både Aagaard Niel-
sens tekster og Skovs fotos af 
strandmiljøet, havnelivet, 
byens puls og de gamle huse 
viser fiskerbyen fra sine 
smukke sider.

Idéen til bogen kom til 
Svend Aagaard Nielsen, da 
han var på ferie på en bed 
and breakfast i Skærgården.

- Her lå der en bog med 
billeder fra området, og jeg 
tænkte, at sådan en bog vil-
le jeg også lave om Gilleleje, 
fortæller Svend Aagaard 
Nielsen, der tidligere havde 

arbejdet sammen med Lars 
Skov om en bog om Nordky-
sten og derfor tog fat i ham 
igen.

Et års arbejde
Efter et års arbejde, er de to 
herrer så klar til at sende 247 
sider med billeder og tekst 
på gaden. 

- Vi har gået nogle ture og 
drukket nogle kopper kaffe 
undervejs, fortæller de.

De mener, at både lokale og 
turister vil gå glæde af bo-
gen, som kan fungerer som 
en appetitvækker på alt det, 
man kan opleve i Gilleleje.

- Man må selv ud at ople-
ve de her steder. Vi har til-
stræbt at lave en brugsbog, 
og derfor har vi også omtale 
af flere af restauranterne, si-
ger Svend Aagaard Nielsen.

- Der kommer jo mange sej-
lende gæster hertil, som må-

ske kan få glæde af bogen, 
siger Lars Skov.

De mener begge, at Gille-
leje er noget specielt. Både 
lyset er specielt, som Nord-
sjællands Skagen, som 
Svend Aagaard Nielsen kon-
staterer, og så har byen en 
autencitet i kraft af en leven-
de fiskerihavn.

- Det er fiskernes havn, og 
der sker altid noget herop-
pe. Jeg går altid omkring 

værftet for at se, hvad der 
er i gang, når jeg er herop-
pe, fortæller Lars Skov, der 
egentlig gik på pension fra 
sit job som fotograf - senest 
på Frederiksborg Amts Avis 
- for en del år siden.

- Men jeg har altid et kame-
ra på mig, siger han.

Liv året rundt
Noget andet, de to fremhæ-
ver, er at der er liv i byen året 
rundt.

- Med værftet, fiskeriet og 
en perlerække af dejlige spi-
sesteder, er der altid liv, si-
ger Svend Aagaard Nielsen.

Det har ikke været nogen 
nem opgave at sortere i de 
mange gode motiver, afslø-
rer Lars Skov.

- Der er 348 billeder i bo-
gen, og på et tidspunkt var 
der 2800 billeder, der skulle 
sorteres i mellem.

Bogen kan købes hos bog-
handlere, ligesom Super-
Brugsen i Gilleleje også får 
den til salg. Den vil også ligge 
hos hoteller og restauranter.

En kærlighedserklæring til Gilleleje:
- Jeg har altid et kamera på mig

Lars Skov (tv) og Svend Aagaard 
Nielsen har bevæget sig rundt i 
Gilleleje for at finde byens perler. 
 Foto: Allan Nørregaard

En ny bog sætter fokus på alt det skønne ved Gilleleje. Fotoet her er et af mange »øjebliksbilleder« fra bogen. 

- Det er fiskernes havn, og der 
sker altid noget heroppe, siger 
Lars Skov, der har taget billeder 
til den nye bog. 

»  Man må selv ud at 
opleve de her steder. Vi 
har tilstræbt at lave en 
brugsbog, og derfor har 
vi også omtale af flere af 
restauranterne

Svend Aagaard Nielsen, 
medforfatter til ny bog


