
Det blæser pænt – frisk vind – 8 -10 sek.m, som meteorologerne vil karakterisere det. Kornet på 
markerne følger lydigt vindens mindste vink, træerne yder mere modstand, men må alligevel bøje 
sig lidt for vindens styrke, og Dannebrog bliver rigtig luftet i dag.

Med al denne bevægelse i naturen kan det undre, at den store vindmølles vinger ikke er i bevægelse. 
Vinden er ellers optimal – alligevel holder møllen siesta. Er det asken, der har stoppet møllen?

Da høres der lyde, som vinden bringer med sig fra nær og fjern. 20.000 arbejdspladser – en årlig 
milliardomsætning. Det gælder om at bevare den gule førertrøje. Og sagte – ganske sagte begynder 
møllevingerne at dreje rundt:
 
Garanteret tilskud pr. produceret kilowattime….
CO2 neutral energi… 
Klimaændringer….
Vi har lovet vindmølleindustrien testpladser inden udgangen af 2010!!! 

Nu begynder møllevingerne rigtigt at snurre – og det på trods af, at vinden er ved at lægge sig. 
Oplevelsescentre i yderområderne, hvor enige byråd derfor enstemmigt råber:” Giv os de store 
møller ”. 

Vinden har nu helt lagt sig, men aldrig har møllevingerne roteret lystigere rundt.

Da høres pludselig et skrig – og en rovfugl styrter til jorden.
Så endnu et skrig og to røde plamager flammer op på møllevingernes hvide baggrund. Det er som 
om møllen går lidt i stå – skræmt af skriget. 

Og nu høres andre lyde.
”Jeg kan ikke sove om natten.”
”Jeg har hovedpine og kvalme.” 
”Giv mig noget medicin, doktor.” 
”Jeg kan ikke holde det ud!” 

Det er som om møllen tøver. Farten er gået af vingerne. 
Så lyder det forjættende.

”I kan få andel i møllerne.”
”I kan tjene penge på møllerne og få ejerskab.”

Nu snurrer det igen, indtil barnet åbner døren til dagligstuen og gennem larmen fra møllerne råber 
til forældrene:” Kan vi ikke flytte væk? Jeg kan ikke holde ud at bo her mere!” 

Stilhed. 

Vinden er taget til – 
Møllevingerne er gået i stå.

Dannebrog hviler sig op af flagstangen og venter på, hvad der nu skal ske.
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