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REJSER

Per Wimmer sprang i 2008 i faldskærm over verdens højeste bjerg, Mount Everest. FOTO: WIMMERSPACE.COM 

Kommende rumturist:
Det skal du se af verden
Per Wimmer har rejst i 64 lande. Han drømmer om at blive den første dansker i rummet og
se Titanic-vraget fra en ubåd. Se hans favoritliste over fantastiske oplevelser.

IRENE STELLING | w@jp.dk

1.
SPRING I FALDSKÆRM 
OVER MOUNT EVEREST
Er man en rigtig eventyrer, går man efter de høje-
ste tinder. Det gjorde Per Wimmer, da han i 2008
sprang i faldskærm over verdens højeste bjerg,
Mount Everest. Det frie fald varede i 60 sekunder.
Herefter foldede skærmen sig ud.
Per Wimmer kalder det en »vild oplevelse« og si-
ger, at springet har lært ham at overvinde angst og
blive en bedre beslutningstager. 
»Når man er i 9000 meters højde, er det point of
no return. Man kan ikke bare fortryde og vende om.
Det bruger jeg, hvis jeg er i tvivl om noget og over-
vejer for og imod. Når jeg først har taget beslutnin-
gen, er der ingen vej tilbage. Så er det bare execu-
sion.«
Vil man bjergbestige eller skydive over Mount Eve-
rest, skal man gøre det enten i maj eller i oktober
på grund af jetstrømmene, påpeger Per Wimmer.

2.
DYK EFTER
TITANIC-VRAG
Verdenshavene er næsten ikke
udforsket, og for Per Wimmer er
livet under vandet som at træde
ind i en helt anden verden.
Han har længe ønsket at komme
ned på bunden af Atlanterhavet i
en ubåd og se vraget af det le-
gendariske Titanic. I 2012 var det
tæt på, men russerne satte en
stopper for det. Drømmen lever
dog endnu.
»Titanic ligger på 3800 meters
dybde, og der er kun seks ubåde
i verden, der kan gå ned under
1000 meter. Titanic er stadig på
min to do-liste, men mindre kan
også gøre det. Man kan opleve
utrolig meget bare på 10-15 me-
ters dybde. Jeg har dykket i Det
Røde Hav, i Caribien og på Fiji.
Det er utrolig fedt at dykke på
Fiji, for alle øer er helt forskel-
lige,« siger Per Wimmer.

3.
BO MED INDIANERNE I
AMAZON-JUNGLEN
Verden bliver mindre og mindre,
men den brasilianske Amazon-
jungle gemmer stadig på ufrem-
kommelig natur og uopdagede
indianerstammer. Per Wimmer
har prøvet at bo hos en indiansk
familie i flere uger. Det blev en
uforglemmelig oplevelse, der fik
ham til at stille spørgsmålstegn
ved mange af sine egne værdier.
»Jeg hyrede en indiansk medi-
cinmand som guide og kom til at
bo hos hans familie. Vi levede af
skoven, og min opgave var at
fange piranha-fisk til aftensmad.
Jeg har aldrig oplevet så lykke-
lige mennesker som indianerne.
De anede ikke, om de fik aftens-
mad næste dag, men familien
var så harmonisk, og alle hjalp
hinanden,« siger Per Wimmer.

4.
BESØG PARADISØEN 
ST. BARTHS
Vil du opleve paradis på Jorden,
er den franske ø St. Barths i det
caribiske øhav et godt bud. Per
Wimmer fejrer hvert år nytår på
øen, der byder på fantastiske ba-
destrande, smuk natur og eks-
klusive huse i millionklassen.
»Det er en unik perle og et rig-
tigt velhaverparadis for rige fra
Los Angeles, New York og Lon-
don, for det er så utrolig besvær-
ligt at komme dertil. Der er in-
gen fattigdom, og arkitekturen
er smuk. Husene koster fra fire
millioner dollars, og bl.a. har Ro-
man Abramovich en 80 millioner
dollars dyr ejendom på øen, og
han har altid sit skib med sig,
verdens største yacht,« siger Per
Wimmer.

5.
TAG FLYVEREN 
TIL AFRIKA
Afrika er stadig meget frontier,
siger Per Wimmer, der netop er
kommet hjem fra en rejse til Ca-
meroun. Han nævner Sydafrika
som et land, der har det hele lige
fra nationalparker, savanne, over
spændende byer og god infra-
struktur. Vil man virkelig på
eventyr, kan man tage flyveren
til f.eks. Gambia uden at vide,
hvor man skal bo.
»Jeg fløj engang til Gambia uden
at have booket hotel hjemmefra.
Jeg mødte nogle folk i lufthav-
nen og endte med at bo hos dem
i et slumkvarter. Det var en stor
oplevelse. Jeg siger altid: ”Go
with the flow”. Man kan snakke
sig til meget, især hvis man har
godt med kontanter med. Penge
kan købe venner og store ople-
velser,« siger Per Wimmer.

6.
REJS UD I RUMMET
En rigtig rejsepioner har blikket rettet mod det
ydre rum. Per Wimmer har ventet siden 2000 på at
komme ud i rummet og har sikret sig billet til tre
forskellige rumfærger. Drømmen er i nærmeste
fremtid at rejse 100 kilometer ud i atmosfæren og
svæve rundt i vægtløs tilstand.
En ulykke med rumfartøjet ”SpaceShipTwo”, ejet af
Virgins stifter Richard Branson, i efteråret har dog
udskudt drømmen på ubestemt tid. 

»Det, der driver mig, er at være eventyrer
og hele tiden skubbe grænserne læn-

gere ud. For mig er det meste af ver-
den opdaget, så mine tre rumture er
det ultimative. Jeg vil også gerne til
Månen i min levetid, men en one
way-ticket til Mars er jeg ikke inter-

esseret i,« siger Per Wimmer.


