
Søren & Søren på vej mod solenergi  
Vejen frem til temanummeret af Kilden i februar 2005 

 
Egentligt startede det hele ret tilfældigt. 
Søren og jeg havde ofte talt om både 
solvarme, solstrøm og alskens andre 
tekniske finurligheder, som ingeniører har 
det for vane. ”Sparket dæk”, som enhver 
dreven bilkøber gør det, uden 
nødvendigvis at have tænkt hverken dybt 
eller længe over dette eller hint.  
 
Den udløsende faktor kom fra de mange 
stilladser i kvarteret, hvor vore naboer og 
venner får udskiftet komplette tage. Hvis 
man nu kombinerede en tagrenovering/-
udskiftning med en solenergiløsning, ville 
der kunne hentes en besparelse. Sådan 
startede det.  
 

 

Vi må tænke fremad. Vi må tænke store 
tanker, og vi må se på økonomien. Vi må 
have visioner. Vi og vore 
efterkommere skal bo i huse, 
der vil stå yderligere 100 år,
eller længere. For mit eget
vedkommende agter jeg 
blive her længe endnu, 
længe nok til at 
”olieeventyret” når at blive 
lidt ovalt i smilet, om… tja, 
25 år, eller før? Vi ved det 
ikke. Konkret ved vi imidler-
tid, at en række konkur-
rencedygtige alternativer 
står i kø for at byde sig til. 
Med ”konkurrencedygtig” mener vi her ikke 
kun, at der er sund fornuft (læs ”økonomi”) 
i at se på mulighederne, men også at 
isenkrammet er til rådighed, at det kan 
købes for menneskepenge og er 
dagligdag for tusindvis af mennesker 
under andre himmelstrøg. 

 
 

at 

 
Vi måtte gøre noget !

 
Selv om vi i Danmark er velsignet med 
varmeforsyning fra kul og fra afbrænding 
af vort husholdningsaffald, er prisen for 
energi i høj grad bundet til prisen for olie. 
Alskens ikke-tekniske forhold spiller 
desuden en væsentlig rolle, ikke mindst 
stabiliteten af de regimer, der styrer såvel 
olie- som kulreservernes udnyttelse.  
Med andre ord: Vi måtte gøre noget. Selv 
har jeg, siden jeg startede som ingeniør 

for alt for længe siden, beskæftiget mig 
med miljø og energi, og (den anden) 
Søren har (næsten lige så længe) 
opsamlet erfaring i at opstille løsninger på 
alle problemer, såvel tekniske som 
økonomiske af næsten enhver art.  Sagen 
var klar: Vi måtte gå i gang fra en ende af.  
Vi fandt hurtigt ud af, at mulighederne er 
utallige, og forudsætningerne i vore knap 
400 huse ganske forskellige. Nogle ødsler 
som gale - og betaler med glæde, andre 
spinker og sparer, og ser både en 
nødvendighed og et sportsligt element i 
dette. 
 
Der er derfor grund til at trække nogle 
almene linier op, noget som enhver kan 
have glæde af. Dernæst vil vi foreslå ét 
eller måske to tiltag, der har et perspektiv, 

set mod horisonten på 
ekstra 100 år og længere, 
og med udgangspunkt i her 
og nu. 
Vi fyrer derfor en to-trins 
raket af. Det ene trin i 
raketten er dette 
temanummer af Kilden, som 
skal kridte banen op.   
Andet trin i raketten kan 
læses på hjemmesiden, 
hvor opfølgning på de 
varme emner vil blive lagt 
efterhånden. Dér kan 

læserkommentarer naturligvis også 
lægges.  
 
Især solvarmet vand og solstrøm er 
realistiske muligheder for jer, der ønsker 
at lege med  uden at miste 
jordforbindelsen. Der er økonomi i det 
varme vand, og der er om få år også 
økonomi i det med strømmen. Teknikken 
er klar. Opgaven består primært i at sørge 
for at sikre sig, at man ikke bliver snydt.  
Ansvaret for denne vigtige opgave ligger 
hos hver enkelt af os, når vi vil tage vor 
individuelle beslutning.  
Den opgave vil både jeg selv og den 
anden Søren gerne løse for vore egne 
husholdninger, og vi vil gerne dele vore 
betragtninger med jer, kære læsere.  God 
læselyst. 

Den ene Søren 
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