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enestående energieventyr fra Poul la Cours Askov-mølle til Vestas og Bonus’ titusinder af møller i hundrede

lande. Det er et eventyr om folkelige miljøbevægelsers, forskeres og fabrikanters vilje til at skabe en
selvstændig energiforsyning – fri for forurening og fri for afhængighed af den olie og uran, som

våbenmagterne kæmper om.

I alt har Danmark gennem 40 år indledt en energirevolution, som – udbredt i verden – kunne afværge
klimakatastrofen. Denne pionerstatus er afviklet gennem det seneste årti, men den kan vindes igen. I alt truer

et enormt materielt forbrug naturens bæreevne. Nedbrydningen af et holdbart samvirke med dyrknings-
jorden, luften, vandet, dyrene og planterne vil ramme overalt. Uden for velstandens verden lever den milliard

fattige, som er hårdest truet. Hvor skal de gå hen?
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