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LONDON

D
anmark har fået sit

eget rumkapløb, som
nu spidser til.

Ved et pressemøde
i Planetariet i København
blev den 37-årige Andreas
Mogensen i august sidste år
officielt præsenteret som den
første dansker i rummet. 

Mogensen har fået plads i
en russisk Soyuz TMA-18 ra-
ket, som den 30. september
2015 sendes i vejret fra Baiko-
nur Cosmodrome i Kasakh-
stan. Målet er den internatio-
nale rumstation, hvorfra tu-
ren efter 10 dages ophold går
hjem igen.

Men i London pønser en
anden dansker på at overhale
Mogensen indenom for at ta-
ge trofæet som landets første
rummand.

Den 45-årige Per Wimmer
satser på at komme i rummet
i første halvår af 2015, og i
modsætning til Mogensen
betaler han selv for turen.

Wimmer har returbillet til
rummet med Virgin Galac-
tic, verdens første kommer-
cielle rumfærgeselskab,
grundlagt af den britiske mil-
liardær Richard Branson.

Vellykkede testflyvninger
Det ambitiøse projekt har
været længe undervejs, men
efter en serie vellykkede test-
flyvninger – senest i januar –
ser det ud til, at selskabet in-
den årets udgang får de ame-
rikanske myndigheders tilla-
delse til at tage passagerer
med. Wimmer står forrest i
køen, og i den forbindelse
skader det næppe, at Richard
Branson er hans personlige
ven. Derfor regner Wimmer
med at overhale Mogensen
indenom.

For Per Wimmer er det ikke
kun en drøm at komme ud i
rummet, men også at komme
derud som den første dan-
sker.

»Det er vigtigt at komme
først, når man hedder Per
Wimmer. Jeg er pioner og
eventyrer. Jeg kan lide selv at
skrive manualerne i stedet
for at følge dem,« siger den
45-årige finansmand, som
har kontor i hjertet af Lon-
don – mindre end et stenkast
fra Oxford Circus.

Han har sin egen bank –
Wimmer Financial – som ta-
ger sig af kapitalforvaltning
og investeringer inden for
især energisektoren. Det er
ingen tilfældighed, at den
rumglade pengemand søsat-
te sin bank den 4. oktober
2007 – præcis 50 år efter op-

sendelsen af den russiske pio-
nersatellit, Sputnik.

Millionerne til at åbne
egen bank tjente Per Wim-
mer på Wall Street, hvor han
arbejdede for Goldman
Sachs & Co. og blev forgyldt i
forbindelse med en børsno-
tering. Kort efter købte han
sin første billet til rummet,
og for en sikkerheds skyld har

han booket plads – og inve-
steret – i hele tre konkurre-
rende projekter, som kæm-
per om at komme først med
vægtløse turistrejser. Et kap-
løb, som Virgin Galactic tak-
ket være store investeringer
nu ser ud til at vinde.

Wimmer har allerede – og-
så for egen regning – gen-
nemgået den nødvendige

træning. Han har prøvet at
være vægtløs i et russisk
Ilyushin 76 fly, som dykker i
frit fald fra 14 kilometers høj-
de, så passagererne i 30 se-
kunder kan svæve rundt mel-
lem hinanden. Han har væ-
ret passager i et MIG-kamp-
fly, som flyver med op til tre
gange lydens hastighed og
når op i 30 kilometers højde.

Og han har siddet i en centri-
fuge, hvor tyngdekraften kan
mangedobles.

»Jeg er klar,« konstaterer
den 45-årige Wimmer meget
smilende ved mødebordet i
Wimmer Financial, hvor og-
så hans rumselskab, Wimmer
Space, har adresse.

Per Wimmer har allerede
sit navn i rekordbøgerne. I

2008 sprang han og Ralph
Mitchell som de første i ver-
den ud i faldskærm over
Mount Everest. Halvt oppe
ad verdens højeste bjerg byg-
gede Wimmers hold en slags
landingsbane, hvorfra et lille
Pilatus propelfly løftede de to
udspringere op i ni kilome-
ters højde. Over bjergtrop-
pen åbnede de to døren til 50
graders kulde og sprang ud i
et minuts frit fald, inden de-
res tandemskærm satte dem
ned i fire kilometers højde.

Det var en ferietur efter Per
Wimmers hjerte.

Vil også på dybt vand
Han var også få uger fra som
den første dansker at besøge
vraget af ”Titanic”, som den
15. april 1912 sank på 3.784
meters dybde i Atlanterha-
vet. Wimmer skulle sammen
med andre eventyrere dykke
ned til vraget i en lejet russisk
u-båd, men russerne trak sig i
sidste øjeblik. Danskeren har
dog ikke givet op.

Per Wimmer er opvokset i
Slagelse hos en mor, der fik
en medalje for sit livslange
arbejde for handicappede, og
en far, der handlede med bil-
er. 

Han har to studenterhuer,
eksamener fra både Køben-
havns Universitet, Europa-
kollegiet i Brügge, University
of London og Harvard, og
mellem studierne arbejdede
han som assistent for EU-
kommissær Henning Chri-
stophersen i Europa-Kom-
missionen og som konsulent
for McKinsey. 

Fra Harvard blev han head-
huntet til en stilling som in-
vesteringsrådgiver og siden
afdelingsdirektør i Goldman
Sachs. 

Dyst: Per Wimmer – eventyrer og millionær – forsøger at overhale Danmarks eneste officielle astronaut
indenom og tage titlen som den første dansker i rummet. Hvem der kommer først, afgøres formentlig i 2015.

Per Wimmer går efter at blive den første dansker i rummet. Arkivfoto: Lars Krabbe
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RUMTURISME

Virgin Galactic
Virgin Galactic har udviklet 
en rumfærge til turisme. Den
ventes godkendt i år.

Fra en lufthavn i USA løftes
rumfærgen med et special-
bygget dobbeltskroget fly op
til 15 kilometers højde, hvor
den frigøres og fortsætter op
til ca. 110 kilometers højde.
Herfra svæver rumfærgen
tilbage til Jorden.

Foreløbig er 650 billetter
solgt. De koster p.t. ca. 1,4
mio. kr. stykket.
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