
NÅR KUN FANTASIEN

SÆTTER GRÆNSER 
THE SKY IS NO LIMIT
Per Wimmer har rejst i over 50 lande og har skrevet verdenshistorie ved at ”skydive” over verdens 
højeste bjerg, Mount Everest. Snart tager han på sit livs rejse, når han i 2011 som den første 
dansker, bliver skudt af sted ud i rummet. Mød den danske vovehals, eventyrer, entreprenør og 
filantrop Per Wimmer, som følger sine drømme og ønsker at inspirere andre til at gøre det samme 

Af Birthe Jensen 

En af Per Wimmers største passioner 
er Wimmer Space, som han grund-
lagde med det formål at inspirere 

børn og unge mennesker til at følge deres 
drømme og at fremelske deres interesse for 
verdensrummet.

Per Wimmer har også en passion for finans-
videnskab. Han er grundlægger og ejer af 
en London-baseret investeringsbank, som 
specialiserer sig i verdensomspændende 
virksomhedsfinansiering, ejendomshandel, 
olieindustri og børsnoterede aktiehandler 
for institutionelle investorer. “Banken blev 
etableret den 4. oktober 2007, som er 50 
års-dagen for lanceringen af Sputnik 1,” 
siger Per Wimmer. Sputnik 1 var den første 
satellit, der blev sendt i kredsløb rundt 
om jorden. Og det var den første serie af 
adskillige satellitter i Sputnik-programmet 
produceret af det daværende Sovjetunionen. 
Per Wimmer sidder i sit fashionable kontor 
nær Regent Street i hjertet af London. Han 
virker afslappet og tilfreds; slet ikke mærket 
af stress, selvom han har mange mål og 
milepæle at nå. ”Jeg er vant til mange bolde 
i luften og det har jeg det godt med. Jeg 
føler, at jeg er på ferie 365 dage om året, for 
jeg elsker det, jeg laver.”
 
Første dansker i rummet
Per Wimmer har tilmeldt sig tre ture til 
rummet. Han bliver den første dansker og 
kun den anden skandinav i rummet. ”Jeg ser 
virkelig frem til denne mission,” siger Wim-
mer. ”Det er en drøm, der bliver opfyldt, og 
selvom Danmark ikke er en rumnation, så 
kan vi være stolte af dette projekt.” 

Per Wimmers første tur i rummet bliver 
sandsynligvis med Richard Bransons Virgin 
Galactic om bord på SpaceShipTwo, som 
kan medbringe seks passagerer og to piloter. 

”Jeg har investeret mange af mine egne 
penge til træning og et betydeligt antal 
timer over de seneste 8 år på at forfølge 
min drøm.” Træningen foregår primært i 
Rusland, hvor han træner i MIG fighter jets. 
Han har færdiggjort træningen i én af de 
største centrifuger i verden, MIG 25, som 
kan nå en hastighed på 3000 km/t. ”Det er 
fantastisk at opleve den stærke kraft i disse 
øvelser. Centrifugerne er i stand til at klare 
op til 30 G. Den menneskelige krop kan 
kun modstå op til 12 G. F-16 piloter fx skal 
kunne tåle 7.5 G,” siger Wimmer.  

Per Wimmer fik interessen for rumfart fra 
en inspirerende fysiklærer for mange år 
siden. Senere fortalte en ven, at det nu var 
muligt at blive rumturist, og straks efter de-
res samtale var Per Wimmer blevet skrevet 
op til sin første tur i rummet.  

Wimmer håber, at han bliver en god ambas-
sadør for denne type flykoncept, som han 
kalder easy jet i rummet. ”Vi er på tærsklen 
til en ny æra inden for privat luftfart. Der er 
ved at ske en minirevolution, som de fleste 
ikke er bevidst om – ligesom i 30´erne, da 
den private flytrafik tog fart.”

”Nye kommercielle fly planlægger at 
begynde rutefly ind i rummet 100 km over 
jorden, hvilket er den internationale defi-
nerede grænse for, hvor rummet begynder. 

Mange virksomheder er ved at forberede 
det næste store skridt inden for turisme, og 
det bliver meget billigere end nu. At tage ud 
i rummet er det 21. århundredes grænse,” 
siger Wimmer.

Velgørenhed
Per Wimmer stammer fra Slagelse. Han 
voksede op i et godt og trygt hjem sammen 
med sin yngre søster. Hans mor arbejdede 
med handicappede børn, og han elskede at 
se, hvordan børnene blev inspireret af hen-
de. Hans far var en entreprenør, og begge 
inspirerede ham til at følge sine drømme. 

Hans opvækst har også inspireret ham til 
at give noget tilbage. ”Gør hvad du har lyst 
til, men giv noget tilbage.” Per Wimmer 
har ressourcerne til at give til velgørenhed, 
og mange har haft gavn af hans generøsitet 
såsom Unicef, Share Hospice, Ideas Foun-
dation, Børnefonden og Global Angel´s 
Foundations support til børn og unge men-
nesker i Nepal.
Den 6. oktober 2008 støttede han bl.a. 
Global Angel og skrev verdenshistorie ved 
at være den første, der sammen med andre 
eventyrere foretog et faldskærmsudspring 
over Mount Everest. 

Wimmer fuldførte tandemudspringet i en 
højde af 29.500 fod sammen med instruktør 
Ralph Mitchell. 

Alle deltagere benyttede vejrtrækningsud-
styr, ekstra tykke faldskærme og specielle 
dragter for at klare den tynde luft og tempe-
raturer under frysepunktet. 
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”Jeg kan godt lide at være pionér, at prøve 
grænser af for at se, hvad der er muligt, lige-
som jeg godt kan lide den unikke oplevelse 
sammen med ligesindede eventyrere,” siger 
Wimmer. 

Den Hemmelige Millionær
Tv-seere i Danmark fik også lejlighed til at 
se Per Wimmer i den danske udgave af Den 
Hemmelige Millionær. ”Det var en af de mest 
givende ting, som jeg nogensinde har gjort 
i mit liv,” siger Per Wimmer.  Han kunne se 
den forskel, som hans donationer gjorde, og 
det bar frugt at give til lokale sportsklubber 
og foreninger. ”Mange rige mennesker skulle 
prøve at leve sådan en uge for at få et bedre 
perspektiv på livet,” siger han. 
Per Wimmer holder foredrag om alle sine 
projekter, taler på skoler og i medier. Han 
vil gerne inspirere unge mennesker til at 
følge deres drømme. 

Følg dit hjerte og vær fokuseret.
Hvordan mon Per Wimmer har tid til alle 

disse ting? ”Hold fokus! Det handler om at 
optimere sin tid og gøre ting ”beyond the 
call of duty”. Når man bruger sin energi på 
noget, der interesserer én, så tiltrækker man 
ressourcerne. Det er vigtigt at holde fokus 
og ikke være bange for at tage chancer. 

Tænk store tanker uden at det går ud over 
etik, ry og kvalitet. Jeg kaster en masse 
bolde op i luften, trækker nogle af dem ned 
og overvejer fordele og ulemper. Og når så 
linjen er tegnet og beslutningen er taget, så 
skal man ikke vende om.”

Men mange mennesker synes det svært at 
føre sin drøm ud i virkeligheden? 

“Jeg sætter mål og prøver grænser af. 
Omkring 90 procent er hårdt arbejde og 
beslutsomhed – og resten er held… Selvføl-
gelig er det tilfredsstillende at realisere sine 
drømme, men det er ikke nødvendigvis det 
største mål. Det er lige så meget inspiratio-
nen undervejs.” 

Per Wimmers syv grundliggende værdier
·  Tænk ”ud af boksen”. 
 Vær altid åben for ny inspiration. 
·  Følg dit hjerte og din lidenskab. 
 Hav det sjovt.  
·  Fokus og utførelse. Lad vær med at
  snakke om det. Kom i gang. 
 Når beslutningen er taget, så udfør,  .  
 udfør og udfør. 
·  Tidsdisciplin. Vær bevidst om tids-
 allokering. Tiden er den mest
  begrænsede ressource vi har. 
 Derfor gælder det om at udnytte den
 bedst muligt.  
·  Teamwork. Summen af et fælles 
 arbejde er større end summen af
 resultater lavet hver for sig. 
·  Tag kalkulerede risici. Vurdér risiko
 kontra belønning. Overvej hvad 
 belønningen er, hvis tingene lykkes, 
 i forhold til risikoen, hvis det går galt. 
· Inspirér andre, særligt børn og anspor
  dem til at udleve deres drømme. 
 Uanset hvad du gør, skal du inspirere  
 andre, så de også kan udleve deres  .  
 drømme.  

Per har besøgt mere end 50 lande, bl.a. 
besøgt Amazon-indianerne, gået på levende 
vulkaner på Hawaii, dykket med hajer på 
Fiji-øerne og trekket langs Inka-stien til 
Macchau Pichu, løbet på ski i Bolivia på 
den højeste skiløjpe i verden i 5.500 meters 
højde, fløjet med dragefly langs strandene i 
Rio de Janeiro og kørt på Harley Davidson 
fra kyst til kyst i USA. 

På spørgsmålet om han nogen sinde slapper 
af, nikker han bekræftende og siger: ”Jeg 
løber i parken og går i fitnesscenter. Jeg har 
også tid til at tænke, når jeg flyver long haul 
og ingen kan kontakte mig.” Men han bliver 
aldrig færdig med at sætte sig nye mål: ”Jeg 
vil gerne være den første dansker, der sætter 
det danske flag på månen...” Hans mantra 
er, at “The Sky has no limit.” Mon nogen er i 
tvivl om, at han når sit næste mål?  
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