Vi må stille os selv det store spørgsmål hvorfor befinder vi os i den her
situation i Nørrekær enge.
Har vi været i lignende historier i Danmarks historie siden Stavnsbåndets
ophævelse.
Stavnsbåndets ophævelse var eksemplet på at regeringsmagten og
Godsejerne ikke kunne få kanaliseret de penge regeringsmagten havde krav
på gennem skatter på fæstegården blev betalt ind til staten af henholdsvis
godsejerne og Slotsgodsets forvaltere af fæstegårdene.
Hvorfor man fik den geniale ide at ved at lade bønderne eje fæstegården,
kunne man redde godset, men ikke mindst regeringens skatte indtægter.
Men hvordan kunne det lade sig gøre. Ja kapital var et kendt begreb, så
man kunne ved at lave aftaler herom få kapitaliseret Fæstebonden, så han
kunne overtage fæstegodset. Og til styrkelse heraf oprettede den
enevældige konges regering en statslig lånekasse.
Hvorfor trækker jeg det frem til dagens dialog. Det gør jeg fordi tiden i dag
minder meget om den tid. I dag har centralismen fået lov til at suge alle
økonomiske ressourcer ud af os. Som vi betaler med mistet velfærd i det
lokale Danmark. Hvor vi bliver malket af det centralistiske økonomisk
tænkende magt. Medens politikkerne er tilskuer og i mange tilfælde gør det
muligt for at vi i det lokale Danmark som starter 10 km uden for de gamle
købstæder i Danmark bliver malket for de ressourcer. Vi har Vind, Sol og
fødevarer, natur og miljø. Samt et sund liv.
Vinden som vi taler om i dag har de frigjorte bønder siden den første store
landbrugskrise vi fik i 1850 og frem til 1920 hvor en tiende del af Danmarks
befolkning var nød til at gøre sig til flygtninge til forjættede lande på grund
af at vi ikke kunne brødføde hele befolkningen. Ja så lykkedes det at få
vendt udviklingen ved at bygge nye fællesskaber op som andelsbevægelsen,
og indføre ny teknologi på fæstegårdene som trækkraft til maskinerne. I
Thy hvor jeg kommer fra var vi sammen med Læsø de første som begik
selvtægt mod den monopolisering der var indført for at beskytte de
centralistiske mølleejere. På Læsø var der omkring 1840 opført 90 små
gårdmøller, I Thy udviklede det sig på samme måde. Men i Harboøre var det
gjort ulovligt at opføre Gårdmøller. Så møller har altid været et omstridt
punkt i Danmark. Siden det blev muligt at gøre den til en energi kilde.

