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Omkring  
en rummand

Per Wimmer (til højre)  
vil være den første dansker  
i rummet. Stiftstidendes 
Hans Faarup (øverst) 
har mødt den 42-årige 
millionær, der har købt sig 
ind på tre ventelister til den 
første ordinære afgang fra 
Jorden (nederst) 

- Mit mål er at blive den første 
dansker i rummet. Og gerne at 
plante Dannebrog på Månen. 
I 2012 skal jeg sendes op med 
verdens første kommercielle 
rumfærge.
    Så klart er budskabet fra 
42-årige Per Wimmer, som i 
denne uge har været rundt på 
danske skoler for at give oplæg 
til en emneuge om månebaser. 
Vi mødte ham på Sanderum-
skolen i Odense, hvor han også 
opfordrede de unge til at sæt-
te sig et mål og forfølge sine 
drømme, hvis man vil være 
lykkelig.
    - Jeg kan lide at lave finans,   
og jeg kan lide at lave eventyr. 
Det er de to ting, jeg laver hver 
dag, så jeg holder ferie 365 
dage om året, lyder hans state-
ment.
    Per Wimmer stammer fra 
Slagelse og bor i dag i London, 
lige bag stormagasinet Har-
rod’s, hvorfra han kan spad-
sere hver morgen til Mayfair, 
hvor hans egen bank bor. Den 
hedder ikke Wimmer Bank, 
men det er tæt på. Wimmer  

Financial investerer i minedrift 
og energivirksomheder og gi-
ver et så stort afkast, at ejeren 
kan leve sine eventyrdrømme 
ud.
   Per Wimmer erklærer sig selv 
som eventyrer og er optaget 
af at gøre ting, som andre ikke 
har gjort før. 
   I 2008 sprang Per Wimmer 
som den første i faldskærm 
over verdens højeste bjerg, 
Mount Everest.
   - Det var en skør idé. Jeg tog 
Mount Everest oppefra og ned 
i stedet for nedefra og op. Der 
var en lavere risiko end ved at 
bestige bjerget, og ingen har 
gjort det før, forklarer han.
   Lokale guider fik holdet op på 
bjerget, en dygtig pilot fløj rig-
manden og hans hjælpere op 
over Himalaya, professionelle 
faldskærmsudspringere sør-
gede for alt det praktiske, og 
selve springet var et tandem-
spring, hvor Per Wimmer ikke 
selv skulle foretage sig andet 
end at være hægtet fast til den 
faldskærmsudspringer, som 
styrede faldet sikkert, mens en 

kameramand filmede det hele.  
Undervejs sendte han live til 
TV 2, og han kan derfor også 
prale af at have haft verdens 
højest beliggende tv-station.
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   - Du er jo hverken bjergbe-
stiger, faldskærmsudspringer 
eller pilot. Du betaler dig fra 
at gøre noget, ingen andre har 
gjort før?

   - Ja, det er rigtigt. Jeg er in-
gen af delene ... men jeg er 
eventyrer. Jeg analyserer, så 
godt jeg kan, og rekrutterer 
folk, der er dygtige.

   - Du kan gøre det, fordi du 
har penge?
   - Ja, det er mit privilegium. 
Der er mange ting, du kan købe 
dig til, men du skal styre

Fortsættes på  
bagsiden af Fokus
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teamet og selv ”køre tingene”. Min drivkraft er 
at være pionér. Jeg gider ikke træningen, men 
vil gerne springe ud i det, siger Per Wimmer 
og tilføjer.

- Jeg har heller ikke kroppen til at være 
astronaut. Som dansker er jeg skabt med en 
lang overkrop, og den store ”beholder” bliver 
for hurtigt tømt for blod under en opsendelse.

Drømmen om rummet
Siden Per Wimmer gik i skole, har han drømt 
om at komme ud i rummet, og det er 10 år si-
den, han for første gang blev kendt i danske 
medier, da han stod frem og annoncerede, at 
han ville være rumturist. 

Det var dengang, russerne åbnede for, at 
almindelige mennesker kunne komme en tur 
med raket op til den internationale rumstati-
on. Siden har syv rumturister taget turen op 
sammen med kosmonauterne, men helt al-
mindelige har de nu ikke været. En billet tur-
retur med en uges ophold på rumstationen 
koster nemlig 20 millioner dollar (omkring 
100 millioner kroner).

Men der foregår et rasende kapløb mellem 
en halv snes firmaer verden over om at blive 
det første private rejseselskab, der kan tilbyde 
en tur ud i rummet til mere rimelige priser. 
Her skal man lige huske, at der er forskel på 
at sendet noget i kredsløb og ”bare” at besøge 
rummet. Man har vedtaget, at rummet begyn-
der 100 km fra Jordens overflade, så det hand-
ler dybest set om, hvem der kan skyde et fartøj 
100 kilometer op og lande det sikkert. 

Tre pladser i køen
Per Wimmer har købt billetter til rummet hos 
tre private firmaer: XCor, Space Adventures 
og Virgin Galactic. Hvorfor?

- Så er jeg dækket ind, uanset hvem af dem 
der flyver først. 

- Hvad nummer er du i køen?
- Den første opsendelse bliver sandsynligvis 

Virgin med rumskibet SpaceShipTwo. Her ta-

■■ Per Wimmers kedeldragt er en træningsdragt, som bruges ved træning i vægtløshed. Den har praktiske lommer til plasticposer, man kan kaste op i. 
Mærkerne er en slags ”duelighedstegn”. På højre skulder viser for eksempel et mærke, at han har fløjet i en russisk MIG-25. Fra samme tur har han et mær-
ke på brystet som bevis for, at han har været i 27 kilometers højde og fløjet med 2,5 gange lydens hastighed. 

Navn: �Per Wimmer
Alder: �42 år
Højde: �188 cm
Vægt: �75 kg
Bopæl: �London
Født �i Slagelse. Student fra Slagelse 
Gymnasium 1987. Tog også fransk  
studenterhue i 1988.
Karriere: �Cand.jur. fra Københavns Uni-
versitet og University of London. Master 
i europæisk politisk videnskab fra Euro-
pakollegiet i Brügge, studenterhjælper 
for Henning Christophersen i Euro-
pakommissionen. Tog i 1998 MPA ved 
Harvard University i USA.
Fra �1998 �til 2002 investeringsrådgi-
ver og siden afdelingsdirektør i inve-
steringsbanken Goldman Sachs. Blev 
mangemillionær, da firmaet blev børs-
noteret. I 2007 etablerede han sin egen 
investeringsbank, Wimmer Financial, i 
London. Bruger i dag 80 procent af sin 
tid på banken og resten på Wimmer 
Space, som står for arrangementer, 
foredrag, forskning og velgørenhed, der 
altsammen har forbindelse med hans 
egen drøm om at blive første dansker i 
rummet. 
Har �dykket med hajer på Fiji, levet med 
indianere i Amazonas, stået på ski ved 
verdens højeste skistation i Bolivia, kørt 
tværs over USA på motorcykel, gået på 
aktive vulkaner på Hawaii og rejst Afri-
ka rundt på egen hånd.
Civilstatus: �Ugift, ingen børn.
Kilde: www.wimmerspace.com

Blå �bog

■■ Vægtløs? Nej. Stiftstidendes fotograf As-
bjørn Sand placerede Per Wimmer og en glo-
bus på et sort tæppe  på gulvet, så han ligger 
ned og belyses af to lamper. Billedet side 8-9 
midt i Fokus er blevet til på samme måde. 

Rummand ...
Fortsat■fra■midteropslaget■■
side■8-9■i■Fokus

ger ejeren, Richard Branson, selv med på den 
første afgang. Men jeg er en af the founding 
astronauts, der er med på de seks første ture, så 
det bliver sandsynligvis i 2012.

- XCor har jeg selv været med til at finan-
siere. Her er jeg den første på listen, så her kan 
jeg komme op med den første opsendelse og 
skal sidde ved siden af en tidligere astronaut. 
Med hensyn til Space Adventures kan de have 
tre med ad gangen, og her ligger jeg som en af 
de to-tre første missioner.

- Hvordan forbereder man sig til en tur i rum-
met?

- Under affyringen er der et tryk, der svarer 
til, at seks personer står oven på dig. Man skal 
træne kroppen, og det kan man ved at flyve i 
et jagerfly. Så jeg har fløjet i MIG-21 to gange i 
Rusland, og jeg har trænet i centrifuge.

- Har du selv lagt en plan for din astronaut-
træning?

- Før du tager af sted med Virgin, er der for 
eksempel krav om, at du tager centrifugen. De 
stiller som betingelse, at man har prøvet at 
være vægtløs, at man har prøvet g-påvirkning, 
og at man køber billetten. Det er hovedkra-
vene. 

- Hvad koster det så at blive den første dansker 
i rummet?

Indtil nu er alle svar faldet med begejstring, 
overbevisning og et meget oprigtigt indtryk. 
Her tøver Per Wimmer for første gang:

- Et syvcifret millionbeløb i dollar, svarer 
han.

- Er det tættest på 10 eller fem millioner dollar?
- Under fem.
Per Wimmer har altså med den nuværende 

dollarkurs betalt op mod 25 millioner kroner 
for sit rumeventyr.

Konkurrenterne
Men bliver Per Wimmer så den første dansker 
i rummet?

Hans chancer er i hvert fald lige nu større 
end hans to konkurrenters. Den ene er 34-åri-
ge Andreas Mogensen, som er Danmarks før-
ste officielle astronaut. Han er optaget i det 
europæiske rumsamarbejde ESA’s astronaut-
korps og afsluttede netop i fredags de første 
18 måneders grundtræning. Herefter må han 
vente på at blive udvalgt til en mission, og først 
da følger to års specialtræning til den mission. 
Andreas Mogensen kan altså tidligst komme 
ud i rummet i 2013.

Den anden konkurrent er ubåds- og raket-
bygger Peter Madsen, som sammen med ru-
markitekt Kristian von Bengtson er i færd med 
at bygge en enmandsraket på Amager. Den 
har endnu ikke løftet sig fra jorden, og en be-
mandet opsendelse kan tidligst ventes i 2013.

- På sin blog skriver Peter Madsen, at du har 
tilbudt ham 40.000 kroner mod at få den første 
tur i hans raket?

- Det er rigtigt, at vi snakkede om, at jeg 
skulle skyde penge ind. Vi kunne dog ikke bli-
ve enige. Men det er imponerende, hvad Pe-
ter Madsen og Kristian von Bengtson er nået 
frem til, siger Per Wimmer.

- Du har ikke tålmodighed til sådan et projekt?
- NEJ! Og derfor bliver jeg heller ikke re-

geringsastronaut ligesom Andreas Mogen-
sen. Forskellen på ham og mig er 1: Han ta-
ger betaling for det, han gør, og 2: Han skal 
igennem et ufatteligt langt træningsprogram. 
Først med grunduddannelse som astronaut og 
så først derefter med træning til den mission, 
han måske kommer på. Det tager måske 5-10 
år, og det kan jeg ikke vente på. 

Så mens der er et hul på to år i hans eventyr-
liv, har Per Wimmer købt sig ind i en gruppe, 
der arbejder på at bygge verdens hurtigste bil.

Det er et amerikansk jagerfly, som man har 
pillet vingerne af og sat hjul under. Planen 
er, at jetbilen til næste år skal køre 1300 km i 
timen og dermed slå den 13 år gamle hastig-
hedsrekord på 1220 km i timen. 

En af chaufførerne er Per Wimmer, men el-
lers er han ikke involveret i bygningen af kø-
retøjet.

Projektet lugter dog lidt af rumeventyr, idet 
jagerflyet er en Starfighter.

■■ Virgin Galactics projekt ventes 
klar til første tur i rummet i slutnin-
gen af 2011. Jetfly løfter rumskibet 
SpaceShipTwo op til 20 km højde, 
hvorefter dets egen raketmotor 
bringer det de sidste 80 km op, og 
det svæver hjem. Gennemførte 1. 
oktober første vellykkede bemande-
de landing. 340 har løst rum-billet, 
blandt dem Per Wimmer. 

Af Hans Faarup
Foto: Asbjørn Sand
hfa@fyens.dk,■assa@fyens.dk


