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Af	Anders Bo LArsen

P
er Wimmer har aldrig 
været bange af sig. In-
den så længe overgår 

han alt, når han springer i fald-
skærm ud over verdens højeste 
bjerg, Mount Everest, på 8.845 
meter.

I 9.000 meters højde springer 
han ud fra et lille fly og daler 
forbi gigantbjerget for at lan-
de på en lille lokalitet, Drop-
zone, der »kun« ligger i 4.000 
meters højde.

Det er aldrig blevet gjort 
før, og når Per vil sætte ver-
densrekorden, sker det i en 
danneborgs-farvet dragt.

»Jeg har gået lidt stille med 
dørene, men nu er det hele på 
plads,« siger Per Wimmer.

»Vi har trænet flittigt i 
Schweiz i denne uge, og alt 
er gået perfekt. Derfor sæt-
ter vi kursen mod Katmandu 
i Nepal 20. september, og si-
den vil vi forberede os til høj-
den og springet. Jeg forventer, 
at vi springer i begyndelsen af 
oktober.«

Gigantisk udfordring
Den danske millionær er klar 
over, at der venter ham en gi-
gantisk udfordring, men han 
har aldrig lagt skjul på, at han 
er en ægte eventyrer.

Han skal selvfølgelig udsty-
res med en oxygen-maske og 
alt andet nødvendigt udstyr, 
da der kun er 30 pct. ilt i luf-
ten i de højder. Samtidig er 
temperaturen minus 60 gra-
der, ligesom det ofte blæser 
ved Mount Everest.

28 vovehalse med 200 km/t
»Når vi springer ud fra maski-
nen, vil det ske i frit fald med 
200 km i timen,« siger Per 
Wimmer, der normalt er bo-
siddende i London.

Han erkender, at man er 
meget afhængig af vejret, 
men han håber selvfølgelig 
det bedste.

Per Wimmer skal springe 
sammen med 27 andre vove-
halse af forskellige nationali-
teter, og chefen er englæn-
deren Andy Montriou, der 
har sprunget langt over 5.000 
gange med succes.

Derudover vil der være fle-
re professionelle sikkerheds-
eksperter med på turen.

Første dansker i rummet
Per Wimmer blev landskendt 
i Danmark, da han proklame-
rede på forsiden af B.T., at han 
ville være den første dansker 
i rummet, og han mener, at 
faldskærmsudspringet er et 
skridt på vejen.

»Sådan et rumprojekt tager 

jo lang tid, men jeg er fortsat 
overbevist om, at det bliver til 
noget.«

Foreløbig forbereder han 
sig til gigantspringet ved 
Mount Everest.

Han kalder det selv en kal-
kuleret risiko, og derudover 
mener han, at man skal følge 

sit hjerte og passion. Have det 
sjovt!  bola@bt.dk

Per sPrinGer ud  
over Mount everest
Millionæren	 Per	Wimmer	 vil	 være	 med	 til	 at	 sætte	 verdensrekord

Per Wimmer har trænet hårdt over de høje bjerge i Schweiz. Her er han i luften med kollegaen Ralph på ryggen. Foto:	Wimmer	Space

interessen	for	rummet	har	i	mange	år	været	
markant	hos	Per.	Side-
løbende	med	sit	arbejde	
for	Collins	Stewart	i	
London	har	han	været	
i	Rusland	for	at	træne	i	
vægtløshed,	flyve	MIG	
jetjager,	m.m.

i 1994	blev	han	kandidat	hos	FN	i	Geneve,	og	i	
1996	arbejdede	han	for	
EU	hos	Henning	Christo-
phersen.	I	1998	blev	han	
uddannet	fra	Harvard	
Universitet	i	USA	med	
en	MPA.

Per	stammer	fra	Slagelse,	hvor	han	
fik	studenterhuen	med	
udmærkelser	i	matematik	
og	fysik.	Han	er	uddannet	
i	filosofi	og	fransk	litteratur	
og	har	taget	uddannelse	
i	retsvidenskab/jura	i	
København	og	London.

Per Wimmers 
historie

8.845 m

Sammen med 27 andre 
vil Per Wimmer spinge 
ud over Mount Everest i 
et lille fly fra ni kilometers 
højde. Foto:	Reuters


