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Bilag 1 - Transskribering af interview med Lars Thomsen og 
Thomas Ørting 

 

 

(12.22) Lars: ”I sæd da vi havde mødet der, der var der overvejende positiv stemning. Da vi 

var i Lydersholm, der var det sådan meget negativt. Lydersholm det ligger 3km længere øst, 

altså længere inde i landet (…)”. 

 

(14:23) Lars: ”Nogle af modstanderne der laver læserbreve de kommer oprigtigt lang vej fra, 

altså mere end 4km. De skal i og for sig, de må gerne have en mening, men de skal ikke være 

med til at påvirke projektet. (…)” 

 

(15:36) Lars: ”Så var det først når man kom udover 2000 meter, mellem 2-4.5 kilometer, der 

var der kun 7.8% positive og så var der over 20% der var negative, men over 71% var 

fuldstændig ligeglade med det. Og hvis man ser på hvor mange der var i den sidste gruppe på 

2-4.5 kilometer, så var langt de fleste kan man sige husstande. Og derfor når i kigger på det 

og kun kigger på det med tal, så fylder de jo meget, men hvis man kigger indenfor 2 

kilometer, men så var der faktisk flere positive end negative. Samtidig så kan man sige at de 

neutrale, de har i hvert fald ikke ytret sig at de var imod det.”  

  

(16:23) Thomas: ”Så tillader man sig både politisk og i andre sammenhænge at sige, at efter 

sådan en intens debat, at holde dig neutral betyder at man kan leve med det rigtig fint. Man 

vil bare ikke i bås. Vi er helt sikre på at dem der var imod, de markerede sig, hvor at dem der 

er neutrale, de var okay med det og sådan blev det også tolket politisk.”  

  

(16:46) Lars: ”Jeg tror faktisk at man gjorde det sådan, at dem der var indenfor de 900 meter, 

de talte tre point. Dem der var under 1500 til 900 meter, de talte to point. Efter to kilometer 

det var et point, og så mellem 1500m-2km det var to point og så mellem 600-900 de talte tre 

point. Og hvis du talte det sammen, så hørte man stadigvæk hvad de sagde ude på de 2-3km 

afstand, men deres vægtning den var meget mindre.” 
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(18:03) Lars: (…) Fordi hvis du kigger på læserbrevene, så er der langt flere negative 

læserbreve end der er positive og det er en lille gruppe på en 5-10 personer, der hele tiden er 

de samme skribenter. (…) Men det danner jo ikke et billede af hvad lokalbefolkningen synes. 

Det er bare nogle meningspåvirkerer.  

 

(57.10) Lars: ”Sådan et projekt med vindmøller, det kan du aldrig nogensinde læg ud til 

borgerne og sige nu skal i blive enige om det her og så får man det her op at stå (…)”    

 

 (1.03.30) Thomas: ”Jeg tænker jo også lidt lokalpolitisk at, hvis vi som Tønder kommune går 

foran med at løfte vores klimamål, også når det gælder vores egen baghave, jamen så står vi 

måske lidt bedre når andre beslutninger skal tages, alt lige fra infrastruktur til udflytning af 

arbejdspladser eller placering af ditten og datten. Fordi vi har udvist noget mod og mandshjerte 

til at løfte en fælles opgave”  

 

(1:17.45) Lars ” (…) Og så har vi så lavet en informationshytte der dækker 300 meter fra mølle 

nummer 2 og den har vi ikke fyldt indhold ind i endnu. Den er bygget, den er 30 kvadratmeter, 

men tanken er at vi laver en vind- og grønenergiinformationshytte med plancher, med 

undervisningsmateriale, sådan vi kan tage skoleklasser ud og få lov at opleve live, hvordan det 

er at bo eller være tæt på vindmøllerne. Lærer noget om vindmøller, hvordan kommer 

strømmen fra vindmøller og ned i en stikkontakt, hvorfor ser vindmøllerne ud som de gør. I det 

hele taget give en fortælling så børn og unge får et sted i nærheden , så de kan få en bedre 

forståelse og bedre kan tage stilling til nogle af de spørgsmål i også tager stilling til (…)  


