
Tak Danmark!!!!

Man kan ikke stole på russerne! Se nu bare den måde, hvormed de udnytter naturgassen! Hvis 
nabolandene ikke makker ret, lukker de bare for hanerne, indtil nabolandene retter ind og gør, som 
russerne vil have det! 

Heldigvis er vi i Danmark ikke afhængige af den russiske naturgas, for vi har jo en blomstrende 
vindmølleindustri. At det går godt, ses på størrelsen af de nye møller. De første møller var nærmest 
så små, at bonden måtte ud i marken og slå med le, før man opdagede, at der var møller. Nu skal 
man lægge nakken godt tilbage for at se toppen af møllerne. Og vindmølleindustrien er jo dansk, og 
i Danmark bruger vi ikke det der grimme trick med at true sig til indflydelse. Eller gør man? 

Hvordan var det lige med testpladsen i Østerild? Et flertal i Folketinget havde lovet 
vindmølleindustrien en testplads i 2010. Der skulle findes en placering, men da miljøministeren så 
pegede på Østerild, gik der valgkamp i energipolitikken. Alt gik i stå, indtil direktøren for 
vindmølleindustrien, Jan Hylleberg, udtalte, at hvis man ikke fik testpladsen her og nu, kunne man 
blive tvunget til at flytte produktionen til udlandet. Det hjalp! Selvfølgelig skulle nogen en tur 
omkring håndvasken, andre skulle forklare sig eller bortforklare, men politikerne rettede hurtigt ind 
og fik vedtaget testpladsen i Østerild. Det var der ikke noget mærkeligt i – man havde jo fået et vink 
med en vindmølle. 

Derimod kunne det undre, at man en tid efter i Jyllandsposten fandt en artikel forfattet af 
koncernchefen for Vestas – Ditlev Engel – med overskriften ”Tak, Danmark”. Hvorfor undre sig 
over det? Jo, almindeligvis siger man kun tak for de gaver, man får, ikke for dem, man har truet sig 
til. Løven, der har nedlagt en gazelle, siger jo ikke tak til byttet. Den slikker sig tilfreds om munden. 

Næste gang, vindmølleindustrien har brug for nye testpersoner – undskyld – testpladser, så fri os for 
disse taksigelser, der kun har til formål at fremhæve vindmøllebranchens fortræffeligheder. 
Udtalelser af den art lægger slør omkring den kendsgerning, at på det energipolitiske område er 
Folketinget blevet et ekspeditionskontor for vindmølleindustriens ønsker.
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