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"Alt hvad man i øjeblikket,
globalt set, gør indenfor alternativ energi, altså med sol,
vind, bølger og biomasse, det
dækker kun omkring 2 procent af verdens energi-output og produktion."

Her ser vi Per Wimmer ved Storebæltskysten lige nord for Korsør i weekenden - med den svenske udgave af Grøn Energi-bogen, der først i denne uge udkommer på dansk. "Jeg vil gerne have mere grøn energi, men den skal baseres på et godt, forretningsmæssigt grundlag. Ellers spilder vi både tid og penge," siger Wimmer til Uge Nyt, inden udgivelsen i Danmark.
Foto: AlexH

Per Wimmer: A-kraft og
vandkraft er sagen!
Den globale slagelseaner, rumfartsmanden, eventyreren og
finansmanden Per Wimmer, udkommer i denne uge med ny bog om Grøn
Energi. Uge Nyt har mødt ham, før han mandag-tirsdag møder alle de
andre danske medier - og lancerer sine debatskabende vurderinger foran
500 studerende på CBS i København
Af John Hansen
I weekenden var slagelseanske Per Wimmer - bosiddende i London og vidtkendt som
både bankchef, finansekspert, eventyrer og fremtidig
astronaut - hjemme hos sine
forældre i sommerhuset lige
nord for Korsør ved Storebæltskysten samt på besøg
hos Uge Nyt i Slagelse.
Mandag morgen startede
han så i hovedstaden en specielt forberedt to dages turné
hos andre danske medier,
kulminerende med tirsdagens udgivelse af sin nye debatskabende bog om Grøn
Energi på det globale plan.
"Den grønne boble" er titlen
på Gyldendal-udgivelsen,
der i øvrigt officielt lanceres
via et foredrag på Copenha-

gen Business School denne
mandag sidst på eftermiddagen. Her havde 500 studerende (med 300 på ventelisten) forleden meldt sig på
blot 24 timer for at høre Wimmer berette om sit spændende liv og ikke mindst om
"hurtige penge i grøn energi."

Det skal kunne betale sig...
Per Wimmers pointer er flere
i den nye bog, han har skrevet sammen med Edward
Russel-Walling og som hidtil
- efter særlige svenske forespørgsler - kun har været udgivet på svensk. Snart kommer den dog også på engelsk.
Hovedtesen er, at hvis verden gerne vil have vedvarende energi - og det vil den givetvis, Wimmer inklusive - så
bør man sørge for at den "og-

så bliver kommercielt vedvarende. Altså uden statsstøtte
- bortset måske fra lidt fødselshjælp de første 5-6 år i
nogle tilfælde," som Per
Wimmer udtrykker det.

Det skal kunne rykke noget...
Dels har man jo i Danmark og verden - "kun et begrænset antal skatteborgeres penge at gøre godt med," og dels
bør man ifølge Per Wimmer
satse på de energikilder, der
giver mest valuta for pengene og ikke blot strø millioner
om sig til alt muligt.
"Hvis det skal rykke noget
og gøre en forskel globalt set,
så ligger det - efter mine analyser - helt klart, at man skal
satse på primært vandkraft
og A-kraft," pointerer Per
Wimmer.

A-kraft er sagen fremover
Han er godt klar over, at
Atomkraften udgør et kontroversielt indspark i debatten.
Men PW mener, at vi nu er
kommet til et punkt, hvor Akraft er at betegne som "sikker" - og hvor affaldsproblenet også kan håndteres på en
ordentlig måde.
"Selvfølgelig må man ikke
være dum og opbygge Akraftværker i direkte jordskælvsområder som set i Japan, men udviklingen gennem den seneste snes år har
vist, at det vil være den bedste og reneste energi."
Boble på boble...
Kortsigtede investorer kan i
øjeblikket tjene gode penge
ved at investere i grøn og bæredygtig energi, hvor det tidligere var i boligboblen og itboblen, pengene lå.
Og i sin nye bog "Den grønne boble" advarer Per Wimmer om, at politikerne bliver
nødt til at sadle om, hvis vi
skal lykkes med en bæredygtig økonomi – og ikke mindst
med at få indført ægte bæredygtig energi.
Per Wimmer: "Vi er håbløst
afhængige af energi. Verdens
energiforbrug stiger konstant, fordi energi holder
sammen på verden, som vi
kender den, og uden ville vores tilværelse være utænkelig. Vi har brug for energi til
at skaffe mad, tøj og husly, til
lys, varme, telefoner, computere, transport osv.
Der er samtidig behov for
nye energikilder, og de skal
helst være grønne, hvis vi
skal undgå en truende miljøkatastrofe. Derfor hylder regeringer og miljøforkæmpere de nye, grønne teknologier, og på verdensplan er der
pumpet mange milliarder
skattekroner i støtte til vedvarende energi.

Men en stor del af støtten
går til projekter, der aldrig vil
blive rentable. Forbrugerne
betaler regningen, men
hvem tjener egentlig på det –
miljøet eller investorerne?
Og hvad sker der med de
stærkt forgældede projekter,
når renten stiger? Eller når
politikerne reducerer statsstøtten?
Et sammenbrud inden for
grøn energi kan sende nye
chokbølger igennem verdensøkonomien og forsinke
overgangen til bæredygtig
forsyning med mange år,"
forklarer Per Wimmer.

Giver godt indblik
Per Wimmer giver os i sin bog
et indblik i hvordan energisektoren hænger sammen:
Hvilke forskellige energity-

per findes der? Hvad koster
de, Hvor bæredygtige er de?
Hvordan agerer investorer,
regeringer og miljøforkæmpere i dette marked?
Det er nu, vi skal fortælle
vores politikere, hvad de skal
gøre for at garantere vores
fremtidige energi. Og grøn,
bæredygtig energi er - som
fremhævet - for Wimmer
ensbetydende med, at det er
private virksomheder, der
producerer den.
Virksomheder, der efter en
begrænset periode kan stå på
egne ben uden et hav af tilskud, skattefordele og indirekte backup-omkostninger.
"Derfor skal vi se den grønne
boble i øjnene, så vi kan tage
luften ud af boblen, før den
brister," vurderer verdensmanden fra Slagelse.

"Industrien skal kunne stå på egne ben. Det er ok med lidt fødselshjælp de første
år, men ellers skal også grøn energi kunne finansiere sig selv - og jeg vil meget
gerne have mere grøn energi," påpeger Per Wimmer med sin nye bog, "Den grønne Boble" på forlaget Gyldendal Business fra tirsdag i denne uge. Lanceret på CBS
Copenhagen foran 500 interesserede studerende.

Per på vej til at blive fyret 100 km deruda'
Rumdrømmene skulle gerne blive til virkelighed for Per Wimmer i 2015. "Første danske
astronaut" skulle kunne sendes op til næste år - fra US-staten New Mexico. Og så er Per klar til at
følge op med en selvbiografi
Af John Hansen
Per Wimmer har allerede oplevet utroligt meget. Men efterhånden har han også ventet ret så længe - og hele tiden måttet holde sig i topform - for ved først givne lejlighed at være klar-parat til
at blive den første dansker i
rummet.
Tålmodighed har været påkrævet trods egen fysiske
indsats og en tidlig millioninvestering i projektet, men
primært sikkerhedsspørgsmål samt manglende officielle tilladelser til opsendelse
og sikker landing har flere
gange udsat den eventyrlige
sag.
"Men nu i 2015 må jeg sige,
at jeg for alvor tror, at projek-

tet kan virkeliggøres," fortæller Per Wimmer nu til Uge
Nyt under et besøg i Slagelse.

Sig nærmer tiden...
"Jo, nu lysner det virkeligt.
Man er godt i gang med en
række
testforberedelser,
hvor man - efter opsendelse
fra en særlig spaceport i New
Mexico - i cirka 17 kilometers
højde - skiller raketten fra
moderskibet.
Raketten, som jeg gerne
snart skal sidde i, skal så sendes helt op i 100 kilometers
højde. Det er jo her, vi har
rummet - og der skal man
altså ud for at kunne få astronautbeviset," beretter Per
med fortsat lysende øjne.
Ingen tvivl om, at han glæder sig. Efter i snart mange år

at have testet sig selv med
russiske kolbøtter og vægtløs-øvelser i cargofly, stærke
g-påvirkninger og hurtighed
i MIG-jagerfly med tre gange
lydens hastighed etc.

Først op, og så ud med ny bog
Sjovt nok hedder sidste
landsby før spaceporten
langt ude på landet i New
Mexico noget så specielt som
"Truth and Consekvences" og herfra er der vist ingen vej
tilbage...
Så der beslutningen endelig taget og udførelsen bare
undervejs.
- Du skrev i 2011 bogen
"Wall Street". Hvad med den
omfattende bog, du længe
har arbejdet med, din selvbiografi med alle de fantasti-

ske oplevelser, du nu har haft
gennem årtier?
Per Wimmer: "Jamen, den
arbejder jeg skam fortsat på.
Den får jo sit udgangspunkt i
netop Slagelse - med barndommen, ungdommen, skolerne o.s.v. Men den skal altså først på gaden, efter at jeg
er landet fra rumturen. Rummet har jo hele tiden været
min store drøm, mit store mål
- og den oplevelse skal med i
bogen. Jeg satser på 2015."

Nært knyttet til hjemegnen
Per har gået i Antvorskov skole og på Slagelse Gymnasium.
Har spillet fodbold i SBI,
håndbold i Slagelse HK, dertil
svømning, badminton, tennis
m.m. Så sent som for tre uger
siden var han "tilbage" for at

Her er Per Wimmer fotograferet på sin engelske "hjemmebane" i hjertet af London, hvor han har sin bank og sine kontorer. Herfra har han fra morgenstunden
kontakter med bl.a. Sydney og Tokyo og senere på dagen rykker det rundt til sluttelig USA og Canada - global og world wide er han næsten konstant. Per elsker
dog også at være hjemme i Slagelse og i familiens sommerhus ved Storebæltskysten. Foto: Nicholas P. Hansen
give noget igen. Bl.a. med et
inspirerende foredrag for de

unge på Eggeslevmagle Skole
i Skælskør.

