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O lju d rop a r úr Foinavenk«*lduni vestan fy ri H ellan d
standa á hordinum hjá
stjóranum i A tla n ts K olvetn i.
W ilhelni PiHersen vonar, at
fe la g ið um ikki so lan ga tid kann
v era vid til at fáa o lju d ro p a r upp
ú r fø r o y s k u u n dirg ru n d in i

Hann er uppvuksin í
Vestmanna og hevur spælt
hondbólt, róð kapp og sungið í
orkestri. Tá hann fór skúlavegin, gavst hann við ítrivunum, men bókliga kom hann
langt. Fyrst tók hann HF, so
bleiv hann verkfrøðingur, og so
fór hann víðari og bleiv doktari í
verkfrøði. í 1992 fekk hann
starv í Sparikassanum, har
hann var kredittleiðari, til hann
í fjør gjørdist stjóri í føroyska
oljufelagnum Altants Kolvetni.
Nú skal hann syrgja fyri, at
átjan sterkar fyritøkur í Føroyum og ein ørgrynna av
smærri partaeigarum fáa nakað
burturúr, tá oljan fer at spríkja.
Sum formaður í Framtaksgrunninum hevur hann bjartar
vónir um framtíðina, tí bæði
Fiskavirking og Faroe Seafood
Prime geva umsíðir avlop. Vit
fara aftur um Wilhelm Petersen, stjóra og nevndarformann

Kolvetm. kom hann eisini i nevndina
hja Faroe SealixKÍ Pnme. Har hevur
hann venð formaður seinastu mggju
manaðirnar. men nú aðaifundtir var i
felagnum, for hann úr nevndini aftur.
ti hann a nvggjannum bleiv nevndar
formaður i Framtaksgrunnmum
Hann varð spurdur beint fyri jól, um
hann vildi koma i nevndina i
Framtaksgrunninum. men segði ikki
ja beinanvegin, tí væl gekk hjá
Fiskasølum i fjør, og tað var hugaligt
at vera i teirri nevndini. Men at enda
jattaði hann. ti ut standa á odda fyri
einum vinnurekandi grunni, sum skal
gera iløgur i verkætlamr og vera við lil
at tilevna Uer. var heldur íkki nøkur
os|H*nnandi uppgava, helt hann.
- Ein vinnurekanch grunnursum
Framtaksgrunn urin er eitt
týdningarmikið amboð Iija vinnuni.
um hon skal koma vtðari.Tað sæst
bara a ti. sum grunnurin hevur gjøn
tey seinastu árini. Hann hevur loyst
storar uppgavur. og arbeiðið Ix>r nu
ávøkst, ti bæði Fiskasølan og
Fiskavirking høvdu gixl urslit at visa a
í íjør.
Framtaksgrunnurin eigur allan
partapeningin i Fiskasølum og Fiskavirking, og hann eigur minm jtartar i
øðrum fýritøkum. Millum teirra eru
Bergfrost i Fuglafirði. I Wpsea a
Tvørovri ogTøting i (íøtu. Tilsamans
er umsetmngurin av ti virksemi.
grunnurm er uppn. knappa halvaaðru
milliard kronur, og 650 folk eru knvtt
at virkseminum.
Spurningurin er kortim, nær
Framtaksgrunnunn tekur seg burtur
ur Fiskasøluni og Fiskavirking aftur.
Tað skal hann sambsert viðtøkunum
gera, ta hann h«*ldur seg hava gjørt
nog nogva nvttu. Nevndarformaðurin
vsentar ikki. at tað verður
beinanvegin. men teir eru so smatt
fam ir at hugsa um at avhenda
ognirnar.
- Tað gongur b«-tur hja Fiskasølum
og Fiskavirking nu. Góðar leiðslur eru
á baðum fýritøkunum, og næsta takið
verður at visa stabilitet. Fer at ganga
væl tleiri ar a rað, verður ahugin fýri
at keypa partabrøvini størri. og so
verður eisini áhugaverdari at selja.
Wilhelm IVtersen heldur tað ikki
vera ohugsandi, at tann fýrsta stora
sølan a einum føroyskum partabrævamarknadi verður sølan av partabrøvuiiuni i Fiskavirking og Fiskasølum.
- Tað er normalt at gera tað so, og a
tann hátt hevði grunnurin fingið
kapitalin aftur og kunnað farið unđir
annað virksemi. Málið er at spjaða
kapitalin meira, so vit kunnu vera við
til at gera vinnulivið meira fjøltáttað.
sigur hann.

U n i A rue _______________________________

í Qanskotnu Føroyum hevur tað altíð
verið so, at fólk hava verið noydd at
leita sær burtur í onnur lond at fáa
sær hægri utbúgving. Summar útbúgvingar kunnu takast her, men
halin av lestrarhugaðum ungum føroyingum, sum hava verið í Danmark
og lisið, er langur.
í áttatiárunum var tað serliga væl
umtokt millum ungar menn at lesa til
verkfrøðing. Nógvir gingu á Danmarks
Tekniske Højskole, og so gott var
samanhaldið millum teir, at teir høvdu
eitt felag, sum hevði til endamáls at
tryggja teimum arbeiði eflir lesturin.
Um middagsleitið plagdu teir at sita
við eitt langt borð og eta døgurða
saman. Meðan gaflamir glintaðu,
kjakaðust teir mangan um støðuna
heima. Tann ovurhitaði buskapurin
var ofta uppi og vendi, og alskvns
spumingar um verkfrøði vórðu eisini
umrøddir.
Fleiri av teimum ungu monnunum,
sum sótu við tað langa fjorðið, eru í
dag leiðarar í Føroyum. Teir stýra
millum annað Elektron, HeilsufrtWIiligu Starvsstovuni, umsitingini
f\já Føroya Arbeiðsgevarafelag og
ávísum deildum hja Landsverkfrøðinginum. Teir em eisini uppi í fiskivinnuni og teirri spírandi oijuvinnuni.
Wilhelm Petersen var ein av
teimum, sum gingu a Danmarks
Tekniske Højskole í áttatiárunum, og
hann hevur um nakar fingurin á
pulsinum í føroyskum vinnulívi í dag.
Hann er stjóri i einum oljufelag, sum
átjan sterkar føroyskar fyritøkur og
ein fjøld av smáum íleggjarum eiga, og
hann er eisini formaður í nógv
umtalaða vinnurekandi grunninum,
sum eigur gigantarnar Faroe Seafood
Prime og Føroya Fiskavirking.

Sparikassin um skipadur
Har er hann nú, men har hevur hann
ikki altíð verið. Tað fyrsta, hann
gjørdi, tá hann kom heimaftur í 1992,
var at fara í Føroya Sparikassa at
arbeiða. Har fekk hann til uppgávu
saman við øðrum at laga stovnin til ta
nýggju bimka- og sparikassalógina,
sum hevði við sær, at sparikassamir
skuldu reka vanligt bankavirksemi.
Frammanundan hevði Sparikassin
mestsum bara latið figging til
privatkundar, men tann nyggja lógin
gjørdi, at virksemið varð víðkað til
eisini at umfata vinnulívskundar. Til
tess at røkja nýggju kundarnar
kravdist ein verulig kredittdeild, og
hana skuldi heimkomni vestmenningurin fáa á føtur.
Tá hann byrjaði í Sparikassanum í
juni 1992, var tað huskapartiga
skrædlið ikki komið. Men tað kom við
buldur og brak fáar mánaðir seinni, og
innanífrá skuldi hann næstu árini
uppliva, hvussu øll mistu álitið á
búskapin.
Hvørki vinnulívið ella privatpersónar tordu at gera íløgur. Sethúsamarknaðurin kom í so harðan andróður, at peningastovnamir máttu
seta eina bjargingarætlan í verk, so
hann ikki kollapsaði heilt. Virkini og
skipini fóm av knóranum.
Alt hetta sá hann, meðan hann var í
Sparikassanum. Stovnurin sjálvur
kendi ikki so stóran sviða av
skrædiinum sum eitt nú Føroya Banki
Sjóvinnubankin, men tað var nóg
ringt.
- Tu visti ongantíð, hvør næsti
hvøkkurin fór at verða, og støóan
versnaði meira enn neyðugt, tí álitið á
búskapin reyk. Ongin tordi at handla,
og nógv vóm bangin, sigur hann.
P'yri nógvar sethúsaeigarar hevði
kreppan umfatandi óhepnar
avleiðingar við sær. Hús vórðu seld á
tvingsilssølu, og familjur fóm av
landinum, men við sethúsalovsnini,
sum Wilhelm Petersen var við at gera,
varð byrgt upp fyri teirri heilt stóru
vanlukkuni.
Fyrst og fremst fekst hann kortini
við at luga Sparikassan til tær nýggju
umstøðurnar, sum blivu. Eitt skifti var
hann í Danmark og setti seg inn í,
hvørjar mannagongdir vom galdandi í
donskum sparikassum, tí har høvdu
sparikassamir longu drúgvar royndir í
at figgja vinnulívið.

Perlu lív í Hoydolum

Doktari í verkfrøði skipar
oljudansin fyri vinnulívið
Kredittdeildin varð smátt um smatt
fingin á føtur, og í juni í fjør helt hann,
at hann kundi sleppa urbeiðinum í
Sparikassanum við goðari samvitsku
og taka við nýggjum avbjoðingum.

í B erlin í 1990
Aðrenn hann kom í Sparikassan, var
hann vorðin verkfrøðingur. Tá hann i
1989 hevði fingið prógvið, fór hann at
lesa búskap um kvøldarnar, ti hann
helt, at tað var ein fyrimunur at hava
innlit í fleiri greinir enn bara sjálva
verkfrøðina. Men hann gjørdi eisini
annað.
Tá hann hevði vart projektið á
Process Teknisk Institutt, sum gjørdi
hann til verkfrøðing, Iieyð professarin
honum staiv a instituttinum. Tíðarskeiðið skuldi enda við, at hann bleiv
doktari í verkfrøði. Hann tók av og
kom upp í eina stóra granskingarverkætlan, sum einir 30 aspirantar til
doktaraheitið PhD vóm knýttir at.
Endamálið við verkætlanini var at
gera danska vinnulívið betur
kappingarført. Mentir vórðu nýggir
framleiðsluhættir, og arbeiðsgongdir
vórðu lagdar um, so fvritøkurnar
skuldu fáa sum mest burturúr fyri
minst møguligan kostnað. Kendar
danskar fyritøkur sum Orundfoss,
Danfoss og Bang & Olufsen vóm uppi
í verkætlanini.
Wilhelm var úti og ferðaðist í
sambandi við arbeiðið á instituttinum.
í tveir mánaðir var hann eitt nú i
Berlin. Tað var heint eftir, at mumrin
var fallin.
- Múmrin var ikki t ikin heilt burtur
tó, men hol vóm í honum allastaðni.

Tað var stórur munur á at síggja,
hvussu tað sá út eystanfyri. At ganga
eysturum var sum at ferðast 50 ar
aftur í tíðina. Alt var øðrs isi og til
afturskomið, og betongbygninga rnir
vóru keðiligir, sigur hann.
Á universitetinum í Berlin, har
hann var teir háðar mánaðirnar, møtti
hann fleiri eysturtýskarum, sum
fortaldu, at tað hevdi verið løgið at
hvggja vesturum og síggja, hvussu
framkomið alt var. Eysturtýskararnir
vóru fegnir um, at múmrin var fallin,
men teir tosaðu ikki so nógv. Teir vóm
meira afturhaldandi enn
vesturtýskaramir, minnist hann.
Doktaraheitið fekk hann í 1992
Próvdómarin kom heilt úr London at
døma endaligu uppgávuna, og tað
gekk væl. í dag er hann so doktari i
verkfrøðivísind, sum tað eitur, og tað
merkir, at hann hevur prógvað, at
hann hevur granskingarførleika a
økinum.

O lju fe la g vid æ tlanum
Hóast kreppan fór illa við føroyska
samfelagnum, tá hann kom heimaftur,
so vóru ikki allar fyritøkur, sum komu
so øgiliga illa fyri. Fleiri stýrdu millum
skerini við lágum seglum kreppuárini
og em í dag figgjarliga so væl fyri, at
tær kunnu hugsa fram um dagin í
morgin.
Tað mundi eisini vera orsøkin til, at
fleiri teirra hildu tað vera eitt gott
hugskot at taka seg saman í
oljufelagið Atlants Kolvetni, sum varð
stovnað í febmar í fjør.
Wilhelm sjálvur var við til at fyrireika felagið frá bvrjan av. Tað var um-

ráðandi hjá fyrireíkarunum at fáa so
nogvar sterkar fýritøkur við í felagið
sum gjørligt, so felagið formáddi sa>r
nakað í tí stóra samanhanginum.
Tað var ein tendensur til í almenna
kjakinum at halda, at eitt føroyskt
oljufelag fór neyvan at verða veruleiki.
Men vinnan prógvaði, at hon hevði
orku til at átaka sær uppgávuna,
staðfestir hann.
Hugsanin við Atlants Kolvetni er, at
vinnan skal vera við í oljuvinnuni frá
fýrsta degi av, so hon ikki aflaná
stendur og angrar, at hon onki fekk
burtur úr oljumilliónunum. Felagið er
hundrað prosent privat og heilt stórt
eftir føroyskum viðurskiftum.
Ta peningur varð settur í fyri góðum
ári síðan, settu atjan fvritøkur
tilsamans 26 milliónir krónur í felagið.
Millum teirra %'óru JFK Trol, Vestlaks,
Smyril Line, Føroya Bjór, Tórshavnar
Skipasmiðja, Enniberg, Hvilvtenni,
Havsbrún, Tryggingarfelagið Føroyar
og Føroya Sparikassi. Tá almenningurin slapp at tekna partapening
nakað seiiuii, løgđust 850 smærri
partaeigarar aftrat við tilsamans
góðum trimum milliónum.
Wilhelm Petersen varð av nevndini
settur sum stjóri í august í fjør, og tá
skuldi so finnast útav, hvønn felagið
skuldi samstarva við. Samráðingar
vórðu tiknar upp við ymisk oljufeløg,
sum hava áhuga fyri føroyska okinum,
og endin varð, at ein samstarvsavtala
varð gjørd við Norsk Hyđro, danska
Dong, enska Lassmo og amerikanska
felagið Amerada Hess. Hon varð
undirskrivað í januar í ár.
- Hetta eru stór feløg, sum hava

nogv størri ekspertisu enn vit. Men
okkara íkast i samstarvið er
kunnleikin til tað føroyska samfelagið.
Afturfýri at lata kunnleika fra okkum
fáa vit neyvt innlit i tað arbeiðið, sum
væntandi fer í gongd skjótt, og ein
part av ágóðanum, um nakar verður.
Eins og allir føroyingar, sum eru
uppi í oljufyrireikingum, bíðar stjórin i
Atlants Kolvetni eflir, at marknatrætan við bretar verður loyst. Útlit
eru fyri, at hon verður loyst í næstum,
og tá verður meira ferð sett á
virksemið lyá felagnum.
- Tað næsta verður, at øki verða
boðin ut at bora á.Tá kann samtakið
fara meira miðvíst til verka, og lættari
verður at siga, hvat kann koma
hurturur. Men førovska vinnulívið
hevur so tryggjað sær rætt til at vera
við, tá farið verður í gongd, og tað er
gott, tí tað hevði verið hugstoytt, um
vit lógu sjóvarfallið av okkum, sigur
Wilheim Petersen.
Sum stjóri hevur hann eina nevnd
uppi yvir sær, sum hevur drúgvai
royndir á ymsum økjum í samfetagnum. í henni sita Poul Mohr.
Mortan Johannesen, Óli Hammer.
Petur Even Djurhuus og Kjartan
Hoydal, sum er formaður.

F'ramstig í vinnuni
Verður oljan kanska tann stóra
vinnan í næstu øld, so hevur
fiskivinnan í hesi øldini verið tann
vinnan, sum hevur skapt nógv tann
størsta vøksturin í samfelagnum.
Eisini har er Wilhelm Petersen
innarliga.
Tá hann var vorðin stjóri í Atlants

Spennandi tidir eru sostatt i væntu
bæði í oljuyiimum og fiskivinnuni, har
doktarin ur Vestmanna nu situr
sentralari enn tey flestu
I uppvøkstrinum hevði hann lítið við
olju at gera, men sjólívið royndi hann.
Tað gjørdi hann umborð a Columbusi.
sum partrolaði vidAtlantis. Hann for
vid Coluinbusi sum dekkari og kokkur,
tá hann var liðugur við realskulan i
1979, og eitt skifti arbeiddi hann eisini
a Vestmanna Fiskavirki.
I Vestmanna var hann sum teir
flestu dreingimir Hann spældi hondbolt við VIF, róði kapp a mongum
stevnum og spældi guitar í Fools, har
hann eisini sang duett saman við
Paula Magnussen, sum seinm fór i
útvarpið at arbeiða.
Tá vit spyrja. um hann er vestmenningur um ein hals, drálar hann
eitt sindur. Hann hevurjú ikki buð i
bvgdini, sidan hann fór i Hoydalar at
taka HF i 1980, so nu má hann ansa
eftir, hvat hann sigur.
Vestmenningar halda kanska ikki.
at eg eri ein so heithugaður, ti eg eri jú
ein vestmenningur, sum býr i Havn, og
áðrenn tað var eg ein vestmenningur,
sum búði í Danmark Men vestmenningur en eg so, sigur hann.
Tað hovrist, hvaðani hann er, ti
róliga tónalagið hevur hann varctveitt,
hoast havnarmenn og danskarar hava
hvat høvi at orógva honum identitetin.
Tá hann gekk í Hovdølum, kom hann
eisini at kenna nogv vmisk fólk, tí
hann buði á kostdeildini. Har var gott
at vera.
Tey reiddu kanska ikki sengumar
upp fyri okkum, men tad var næstan
tað einasta, tey ikki gjørdu. Vit fingu
matin serveracðan, og tey gjørdu reint
fyri okkum, so vit kundu róliga
konsentrera okkum um lektiumar.
Tað gjørdi hann kanska ikki
allatíðina, men hugurin at lesa vaks
við árunum, og tá hann fór at lesa til
verkfrøðing, var hann heilt góður.
- Mær dámdi tað lívið væl. Tú kundi
koma og fara, sum tú vildi, og andin
var eisini so, at fólk tóku tingini
seriøst. Lesturin varð uppfataður sum
eitt arbeidi, og sjalvur var eg aktivur
hvønn dag. Eg vildi vera liðugur til
tíðina, sigur doktarin úr Vestmanna.

