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En	  konge	  kommer	  på	  besøg!	  Nu	  er	  det	  officielt!	  
Af	  Direktør	  for	  Samsø	  Energiakademi,	  Søren	  Hermansen.	  	   !

Det har længe været en hemmelighed – mange har vist 
anet, at der var noget i gærde. Det er ikke nemt at skjule en 
VIP bus, der kommer over med færgen og kører rundt med 
en masse PET og hof folk. Men samsingerne kan holde på 
en hemmelighed.  
Samsø Energiakademi fik for nogle måneder siden en 
henvendelse fra den Nederlandske ambassade i 
København. Henvendelsen gik på om vi kunne hjælpe med 
at arrangere Hans Majestæt Kong Willem-Alexander og 
Hendes Majestæt Dronning Máxima’s besøg på Samsø. !
Det er ikke hver dag der kommer en konge på besøg.  Men 
den 18. marts gør der. 
Den Nederlandske H.M. Kong Willem-Alexander kommer 
med sin H.M. Dronning Máxima er på officielt besøg i 
Danmark og skal i den anledning repræsentere Holland og 
vise flaget i Danmark.   !
Kongefamilien har set en TV dokumentar, hvor Samsø 
spiller en væsentlig rolle. ”Power to the People” hedder 

filmen, der blev vist sidste år på Hollandsk TV.  Den viser 
hollandske samfund, der arbejder på samme måde som 
Samsø med at engagere befolkningen i en bæredygtig 
udvikling. Filmen er rigtig godt lavet og den er oversat til 
flere sprog, blandt andet japansk. H.M. Kong Willem-
Alexander og H.M. Dronning Máxima blev så 
begejstrede, at det har ført til et ønske om at komme til 
Samsø.  
Da de nu var på øen i officielt ærinde er det god skik at 
hilse på øens høvding – borgmesteren. Til stor 
overraskelse og glæde fandt ambassadøren ud af, at de skulle besøge en landsmand. Marcel Meier er fra Gronningen 
og selv om vi jo har valgt ham som borgmester og vel for det meste betragter ham som et ordentligt menneske fra 
Besser, er han altså født i Holland. !
Kongeparret besøger på deres rejse til Danmark Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Kronprinsparret har vist 
ikke været på officielt besøg på Samsø før, men har denne gang besluttet sig for at tage med til Samsø.  
Energiakademiet var med i Kronprinsens delegation til Fukushima for 3 år siden for at vise Danmarks solidaritet med 
ofrene for tsunamien, men også for at være værter for en energikonference i Tokyo.  Det medførte en stående 
invitation til Kronprinsen om at komme en tur til Samsø for at se på de ting japanerne er så begejstrede for her på 
Samsø. Nu sker det så. Kronprinsen viser den hollandske konge hvad Samsø står for som et dansk eksempel på et 
bæredygtigt energisamfund. !



!
”Sorte kugler” 
Af projektleder og energirådgiver for Samsø Energiakademi, Michael Kristensen  !
På Samsø Energiakademi har vi et glas med sorte kugler, som næsten er blevet fyldt til randen.  !

I filmen ”Sorte Kugler” af Anders Matthesen, uddeles der sorte og hvide 
kugler til ejendomsmægleren Alex Klien, der er kommet ud for en 
bilulykke. Pludselig befinder han sig nemlig midt i et quizshow, der 
omhandler hans personlighed og karaktertræk. Antallet af dårlige sorte 
eller gode hvide kugler afgør, om han skal overleve eller ej. Helt så 
drastisk er det dog ikke med vores glas med sorte glaskugler på Samsø 
Energiakademi. Heldigvis!  !
På Samsø bruger vi kun de sorte kugler til at følge med i, hvor mange 
oliefyr, der er udskiftet på Samsø til vedvarende energikilder, som 
eksempelvis varmepumper og fjernvarme. I 2009 da vi startede med at 
putte sorte glaskugler i glasset, var ca. en 1/3 del af husene på Samsø 
opvarmet med oliefyr, hvilket svarede til omkring 750 husstande. I 2011 
rundede vi 100 nedlagte oliefyr. I dag har vi puttet omkring 250 kugler i 
glasset, og håber selvfølgelig også på at, der er nogen, som har udskiftet 
uden at spørge os til råds.  !
”Michael var til stor hjælp, og det var bare at ringe og spørge” fortæller 
Birthe Kleis Poulsen og Herman Eckhardt i Permelille. De havde set en 

annonce for ”Skrot dit oliefyr”-kampagnen, der kørte i 2011, og de ville 
gerne have en anden opvarmning, der både var miljørigtigt, og også gerne billigere. !
I hele ”Skrot dit oliefyr”-kampagnen ansøgte der i gennemsnit syv gange flere indbyggere på Samsø, 
sammenlignet med resten af Danmark. Det viser at der er meget stor fokus på energirigtige tiltag blandt 
befolkningen på Samsø. !

Birthe og Herman havde talt om 
muligheden for at få jordvarme 
kombineret med solvarme. De ringede 
til Energitjenesten, der holder til på 
Samsø Energiakademi for at få god 
vejledning.  !
Her fik de fat i Michael Kristensen, der 
er ansat som Energirådgiver i 
Energitjenesten til at vejlede folk om 
energiforberedende løsninger for 
private boliger.  !
Det er vigtigt, at løsningen passer til 
det specifikke hus og at det spiller 
sammen med beboernes forbrug.  !!

Anslået besparelser og pris ved at skifte fra oliefyr.  
Kilde: Bolius.dk !
Fjernvarme: 

• Pris: 25.000-50.000 kr.      
• Besparelse ved at skifte fra olie: 30-50 procent      !

Jordvarmepumpe: 
• Pris: 100.000-150.000 kr. 
• Besparelse ved at skifte fra olie: Op til 50 procent      !

Luft/Vandvarmepumpe: 
• Pris: 70.000-100.000 kr. 
• Besparelse ved at skifte fra olie: Op til 50 procent      !!



En samtale om forbruget gør os klogere på fordele 
og ulemper ved forskellige løsninger og de 
nødvendige investeringer. Forbrugerne skal være 
klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til de lokale 
håndværkere. ”Michael rådede os til at få luft til 
vandvarmepumperne og ikke solvarme. Vores forbrug 
var for lille til, at det kunne betale sig. Så blev der 
også lidt penge til overs til efterisolering af huset.” 
fortæller Birthe og Herman. ”Og da vi var lidt usikre 
på at søge tilskuddet til at skrotte oliefyret, så kom han 
en gang til og hjalp os”, griner Birthe. !
Der er nu gået næsten 4 år og Birthe og Herman har 
ikke fortrudt at de valgte at skrotte deres oliefyr. ”Det 
virker, og der har ikke været nogle problemer med at 
varme huset op eller få varmt vand. Vi var lidt nervøse 
over hvor meget støj, der kom fra varmepumpen, men 
det har ikke generet os eller vores naboer. Så det var 
heldigvis ubegrundet. Vi bruger slet ikke de samme 
penge på opvarmning, som vi gjorde før!”, slutter 
Birthe af. !
På Energiakademiet er der indkøbt et nyt glas, samt 
flere sorte kugler, og vi håber at det i fremtiden, bliver 
fyldt op, så vi kan nå vores fælles mål om at blive 
Fossilfri Ø inden 2030. !!
!!!!


