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Per Wimmer
bliver efter
planen første
dansker 
i rummet
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HORSENS - Hans vision
er helt klar - han vil
være den første dan-
sker, der planter Dan-
nebrog på Månen.

- Men nu skal vi jo først
lige lære at gå i forhold til
rumprojektet, siger Per
Wimmer, der i går var i
Horsens for at tale hos
EgnsInvest.

Så i første omgang går
han efter at blive den
første dansker i rummet -
og han har noget at have
det i.

Den succesfulde finans-
mand med hjemstavn i
London har nemlig tre
rumture i støbeskeen - og
første tur er programsat til
slutningen af 2009 eller be-
gyndelsen af 2010. 

Årelangt projekt

Per Wimmer understre-
ger, at der ikke i første om-
gang er lagt op til et lang-
strakt Mars-eventyr.

- Det bliver på den måde,
at vi tager af sted tidligt om
morgenen, og så er vi tilba-
ge til eftermiddagsteen, si-
ger han med et smil.

- Men på længere sigt vil
jeg gerne længere ud, poin-
terer han.

Indtil nu har rumprojek-
tet stået på i otte år - og for
at kunne forfølge sin drøm
har Per Wimmer investe-
ret et syvcifret dollarbeløb.
Et slag på tasken lyder, at
skulle en horsensianer
med hang til rum-eventyr
være interesseret, så vil
prisen være 250.000 dollar
- hvis altså man kan klare
forberedelserne.

For indtil nu har Per
Wimmer været igennem et
langstrakt forberedelses-
forløb, hvor han bl.a. har
været på utallige ture i
MIG-jagerfly over Sibirien
for via akrobatiske flyve-
øvelser at kunne mærke de
karakteristiske g-kræfter. 

- Så selv om Sibirien er
stort, klarer vi sådan en
tur i løbet af ingen tid, si-
ger han.

På den måde er han for-
beredt på det tryk, som et
rum-eventyr indbefatter,
og som kræver noget helt
særligt af dem, der delta-
ger.

Derudover har han utal-
lige gange taget plads i
russiske transportfly, som
bliver fløjet op i 14 kilome-
ters højde, hvorefter flyet
går i frit fald.

- På den måde kan man
i 30 eller 40 sekunder ople-
ve at være i vægtløs til-
stand. Det er noget helt
specielt, fordi man er vant
til at være bundet til Jor-
den, siger han.

Men nu er han så småt

ved at være klar - og når
den øvrige del af rum-pro-
jektet også er godt på vej,
medgiver han gerne, at
han er ved at kunne lugte
raketrøgen.

Inspiration

Per Wimmer pointerer,
at rumprojektet ikke bare
handler om, at han selv
skal leve en drengedrøm
ud - det handler i lige så høj
grad om at sende et signal
især til børn og unge.

- Vi vil meget gerne vise,
at man kan forfølge sin
drøm, og at man netop skal
følge sit hjerte. Så især for
børn og unge vil vi gerne
sende det signal, at det ik-
ke er forbudt at tænke
stort, siger han.

Men derudover medgi-
ver han, at han bare tæn-
der på at prøve alt det, som
ingen andre har prøvet før
- på den konto har han al-
lerede rejst på det meste af
kloden.  

- Men Jorden er jo opda-
get før. Derfor må den nye

grænse for det 21. århun-
drede være i rummet. Og
nu kan jeg så være den
første dansker, der kom-
mer derud, siger han.

I den forbindelse passer
hans astronautdrøm også
meget godt i forhold til
hans øvrige væremåde.
For også som finansmand
har han klare principper i
den retning, at det nye og
uprøvede klart er at foret-
række.

- For mig er det ikke in-
teressant, når den røde
løber er rullet ud, eller det
femstjernede hotel er
åbnet. Tværtimod synes
jeg, det er mere interes-
sant, når man selv kan
være med til at skabe tin-
gene. Altså være med i pro-
cessen, der fører frem til
målet, siger han.

Astronaut-
drømme luftet 
i Horsens 

Ud over at stå på spring
til det ydre rum har Per
Wimmer i oktober 2007

stiftet sin egen 
investeringsbank i 

London, hvor han bl.a.
har fokus på uranminer i
Australien. Når han selv

skal sige det, har han 
ferie 365 dage om året -

for hans to store hobbys er
rumfart og investeringer,

og det har han at gøre
med hver eneste dag. 

Per Wimmer var inviteret til Horsens af EgnsInvest på Vitus Berings Plads - for her har han gennem flere år haft gode kontakter til portefølje-
manager Mikael Søgaard (tv.). Derfor var det også helt naturligt, at Per Wimmer i går både gav bud på investeringsmuligheder og fortalte om
sin forestående rumrejse for ansatte og samarbejdspartnere i EgnsInvest.


