
Vindkraft – en ny religion 
  
 
Inom religion har man hört: "Att säga nej till herren är att säga ja till djävulen." 
 
Vindkraftfolket säger: "Att säga nej till vindkraft är att säga ja till kärnkraft, ja till kolkraft och så 
vidare." 
 
Sanningen är ju att vindkraft och kärnkraft i alla fall inte har med varandra att göra. Vindkraften 
står för en fullkomligt försumbar mängd energi (en procent) av sämsta kvalitet samtidigt som 
kärnkraften står för nära halva landets behov av el. Dessutom av högsta kvalitet. Samtidigt som vi 
har tillräckligt med elproduktion i landet redan. 
 
El från vindkraft måste på grund av sin ryckiga produktion hela tiden stöttas av ett annat kraftverk 
för att elen skall bli användbar i våra vägguttag. Vi kan inte ha en elförsörjning som varierar med 
vinden. Alltså måste en parallell elproduktion alltid byggas då den skall ta över då det blåser för lite 
eller för mycket.  
 
Vindkraften har stått för historiens största landskapsförändring. Den har fördärvat tusentals 
kvadratkilometer vacker natur.  
 
Det är hög tid att riva ner dessa fula mekanon:  
 
– eftersom vindkraft är starkt miljöförstörande 
 
– eftersom vindkraft är odemokratiskt, många drabbas medan några andra får den ekonomiska 
fördelen. 
 
– eftersom vindkraft är orättvis, de drabbade tvingas vara med och betala bidrag. 
 
– eftersom vindkraft ej är ekonomiskt försvarbart. 
 
– eftersom vi redan har tillräckligt med elproduktion. 
 
– eftersom kommunernas satsning på friluftsliv och turism ej är förenligt med vindkraft. 
 
– eftersom vindkraft är hindrande för kommunernas allmänna utveckling. 
 
– eftersom vindkraft i Sverige ej på verkar klimatet i positiv riktning. 
 
Vi vill ha tillbaka vår vackra natur! 
 
Helge Svensson  
 
Toni kommentar: 
Reste runt närmare 2 månader i Europa hade som ”sport” att räkna hur många 
vindmöllor som snurrade, resultatet är 50% ganska exakt för vi antecknade alla vi såg. 
Verkligheten är att varje vinge som tillverkas i speciallegerad aluminium kräver i 
tillverkning lika mycket energi som vindmöllan producera under 8 år, åså  har vi två 
vingar till varför vi närmar oss 20 år och då måste man komma ihåg att en vindmölla 
som överlever 5 år är en ovanlig bra mölla annars gäller fortsatt 25% produktion, 25% 
trasigt, 25 för mycket vind 25% för lite vind. Med denna fantastiska teknik skall vi 
driva Sveriges elbehov och för att det skall fungera måste samtliga skattebetalare betala 
en avsevärt summa i subvention. Grönköping eller ändå värre v+ mp med dessa vänner 
behöver man inga yttre fiender. När får vi stopp på dessa anarkister i riksdagen? 
 
 
 


