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Den 39-årige millionær Per 
Wimmer er hverken til store 
biler, dyre huse i Sydfrankrig 
eller til frække damer.

Til gengæld lever han et hek-
tisk arbejdsliv i London, som 
hverken levner tid til familie 
eller den form for afslapning, 
som de fleste andre sætter pris 
på. Per Wimmer er nemlig ikke 
kommet sovende til sin formue, 
og selv om han efter sigende 
er god for hundredevis af mil-
lioner, skilter den hemmelige 
millionær ikke med sine konto-
udtog.

Undtagelsen var dog, da han 

på TV 2 medvirkede i det før-
ste af en programrække, hvor 
seks danske millionærer deler 
en smule ud af formuen til vel-
gørende projekter, som de selv 
vælger.

Per Wimmer var den første i 
rækken og delte rundhåndet ud 
til projekter i Nakskov. Per op-
trådte under dække af at være 
tilflyttende kontanthjælpsmod-
tager og kom på den måde ind 
under huden på de medvirken-
de ildsjæle fra den lollandske 
hovedstad.

– Jeg var ikke et øjeblik i 
tvivl om, at jeg ville medvirke, 

da jeg blev kontaktet af TV 2, 
fortæller Per Wimmer, da BIL-
LED-BLADET møder ham på 
kontoret i Regent Street i Lon-
don.

Klæbehjerne

Han ejer investeringsbanken 
WimmerFinancial og beskæfti-
ger i øjeblikket fem medarbej-
dere. Kunderne består hoved-
sagligt af investeringsfonde, og 
har man en milliard på kontoen 
(dollars, vel at mærke), kan 
man måske blive kunde hos 
Per.

– Fra min mor har jeg ar-
vet mit gode hjerte, og jeg vil 
gerne give noget tilbage, for-
tæller Per, der kom til verden i 
Slagelse som den ene af to søs-
kende. Pers far var den lokale 
Opel-forhandler, mens hans 
mor arbejdede på et hjem for 
psykisk handicappede.

– Vi har altid haft et tæt 
familieforhold, og jeg er på in-
gen måde født med en sølvske 
i munden. Jeg har arbejdet 
hårdt for min formue, men 
har aldrig haft ambition om at 
blive millionær. Det har aldrig 
været målet – mere et middel 

STENRIG 
OG SINGL E

– Man skal gøre det, 
man er god til, for-
tæller Per Wimmer, 
som gerne springer 
ud fra Eros-statuen 
på Picadilly Circus i 
London.
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Per Wimmer er stadig single – og det har 
ikke manglet på tilbud om ægteskab. Men 
lige nu vil han hellere rejse ud i rummet end 
have fast kæreste.

TV’s 
hemmelige
millionær

til at udleve sine drømme, for-
tæller Per, som allerede i en 
ung alder viste evner, der lå 
lidt ud over det sædvanlige.

– Jeg tog først en dansk stu-
dentereksamen, men fik plud-
selig lyst til også at tage en på 
fransk. Jeg har klæbehjerne, 
når det handler om ting, der in-
teresserer mig, siger Per, som 
på bare et år fik sin eksamen i 
hus. Herefter har han læst på 
både Københavns Universitet 
og på det prestigefyldte Har-
vard University i USA, inden 
han endte med eget firma i 
London, med en kundeporte-

følge, som vil gøre de fleste an-
dre misundelige.

Men millionerne er ikke ste-
get den behagelige og venlige 
Wimmer til hovedet. Tværti-
mod.

Kærlighed må vente

– Jeg shopper meget øko-
nomisk og bruger sjældent 
penge på dyre ting. Jeg har 
for eksempel ingen dyr bil. For 
hvad skal man med sådan en 
i London, når det er hurtigere 
at tage undergrundstoget, gri-
ner Per, som har en veludvik-

let humor og begge ben solidt 
plantet på jorden. Og det til 
trods for, at et af hans største 
ønsker er at blive den første 
dansker i rummet.

Men når man arbejder i en 
grad, som Per Wimmer gør, er 
der ting, som man må undvæ-
re. Blandt andet har der end-
nu ikke været tid til at stifte 
familie.

– Jeg vil gerne have kone og 
børn, men som det ser ud lige 
nu, prioriterer jeg anderledes, 
afslører Per, som i øjeblikket 
ikke leder efter den eneste 
ene, og det er ikke fordi, til-

buddene ikke har været der.
– Mit længste forhold har 

varet fem år, og jeg søger ikke 
det næste lige nu. Lykken 
kunne sagtens være kone og 
børn, men hverken lykke eller 
kærlighed kan som bekendt 
købes for penge.

Men, hvem ved, måske slår 
lynet også ned hos mig en dag. 
Det kommer, hvis det kommer, 
siger Per Wimmer.

henrik.salling@billed-bladet.dk

VIL ud I RuMMET
Per Wimmer bliver efter al sandsynlighed den første dansker, som får ild i rum-petten og en tur i raketten. Han har løst en billet på ca. 100.000 dollars til en rum-rejse og venter nu blot på at blive den første danske astronaut. I den forbindelse har han etableret hjemme-siden Wimmerspace.com, hvor man kan følge forbere-delserne.

– Selv om jeg har knok-
let med to studenter-

eksaminer, fire univer-
sitetsgrader og med 
opbygningen af min 

egen investeringsbank, 
har jeg skam også haft 

tid til at feste igennem, 
fortæller Per Wimmer.

En typisk arbejdsdag starter klokken 7, hvor Per tjekker kurser-
ne hjemmefra. Dagen sluttes som oftest ved dette skrivebord, 
hvorfra handlerne for flere millioner foregår. En arbejsdag på 12 
timer er ikke ualmindelig for ham.


