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LONDON/SAN FRANCISCO

D
a Per Wimmer fyldte 40 år,
gav hans søster ham et por-
træt, fortæller han. Det havde
rummotiver i baggrunden og
teksten »The World Is Not
Enough« henover. Verden er

ikke nok.
»Hun vidste ikke, hvad hun skulle give

mig, for jeg mangler ingenting, men et
maleri kan man altid bruge.« 

Og verden er ikke nok for Wimmer, der i
dag er 50 år og i næsten to årtier har arbej-
det på at komme ud i rummet. Nu håber
han, at det sker snart. Per Wimmer har billet
hos selskabet Virgin Galactic, hvis test-
fl��yvninger kun er 11 km fra rummet.

50 år efter at det første menneske satte
fod på Månen, er drømmen om en rumrejse
ikke længere uopnåelig for almindelige
mennesker – der vel at mærke har penge
nok. Flere selskaber med karismatiske milli-
ardærer i spidsen konkurrerer om at sende
mennesker i rummet og gøre rumturisme til
en forretning.

”The World Is Not Enough” er også titlen
på en James Bond-fi��lm, hvor en karakter
kommer med et citat, som Per Wimmer
holder meget af: »Der er ingen mening med
at være i live, hvis man ikke føler, at man
lever.«

Og den London-baserede forretnings-
mand vil ikke kun på eventyr i rummet.
Han vil også være den første danske rum-
turist:

»For mig er det sjovere at gøre det som
den første – med de risici, det indebærer –
end at gøre det som nummer 50.«

Der er sket omkring 30 dødsulykker i
rumfartens historie, herunder én hos Virgin
Galactic. Det kan blandt andet gå galt ved
affyringen, men det farligste er, når man har
været ude i rummet og skal ind i Jordens
tunge atmosfære igen, forklarer Per
Wimmer.

Rammer usynlig mur
Rumfærgen møder en usynlig mur, hvilket
medfører en ufattelig varme, der kan over-
stige 1.600 grader celsius. Det var det, der
skete i 2003 med rumfærgen ”Columbia”,
da syv besætningsmedlemmer mistede livet.

»Summen af energien er jo konstant, så
den bevægelsesenergi, man har, den skal
omsættes til noget andet. I dette tilfælde
varme,« siger Per Wimmer, der trods farerne
vil afsted.

»Jeg er eventyrer fundamentalt set. Jeg
har en drivkraft, der går ud på at lære. At
skubbe grænserne længere ud, at skubbe
menneskeheden længere ud.«

Per Wimmer købte sin første billet i 2000
efter fl��ere års rejser rundtom på Jorden.
Amazonas, Asien, Galapagos og en skitur i
5.500 meters højde i Bolivia. 

»Den højeste skistation i verden,« bemær-

udsigt for pengene. Det føres op i cirka
50.000 fods højde (15 km) af en katamaran-
konstruktion kaldet ”Whiteknighttwo”, der
letter som et almindeligt fl��y.

Derefter slipper ”Whiteknighttwo”, og
efter nogle få sekunder starter
”Spaceshiptwo” raketmotorerne og stiger
opad i en næsten lodret linje ud forbi
Karman-linjen, der ligger 100 km ude og
regnes som grænsen til rummet.

»Vi har været oppe i 89 km. Det virker,«
noterer Wimmer, der siger »vi« om Virgin
Galactic.

Rumturisme er muligt uden at have kon-
dition som en triatlet. For tiden nøjes Wim-
mer med at holde sig i form med løbeture.
Når han får en afgangstid, vil han intensive-
re træningen og måske tage en tur mere »i
centrifugen«, som er en maskine, der skaber
en kunstig vægtløs tilstand som den, han i
15-30 minutter skal opleve ude i rummet.

Per Wimmer fortæller smilende om, hvor-
dan han ude i rummet skal tage billeder og
kigge ned på Jorden. Når han er vel nede
igen, og angsten og nervøsiteten er forsvun-
det, vil han skåle i champagne.

Det har dog før været tæt på for så at blive
udskudt. Virgin Galactics oprindelige
jomfrutur i rummet var sat til 2009, men
blev udskudt fl��ere gange. I 2014 troede Per
Wimmer, at det var ved at være oppeover,
men den 31. oktober det år eksploderede
rumskibet ”VVS Enterprise” over Mojave-
ørkenen i USA under en testfl��yvning. Den
ene pilot omkom, mens katapultsædet red-
dede den anden.

Det skete, samme dag som Per Wimmer
var i Danmark for at begrave sin far. En re-
gulær helvedesdag. Dog formåede han om
aftenen at »sadle op« for at komme i TV 2
og kommentere ulykken, som satte rumfær-
den nogle år tilbage.

Udskydelserne betød, at Per Wimmer ikke
blev den første dansker i rummet. Den titel
tog Andreas Mogensen i september 2015, da
han via det europæiske rumprogram var på
Den Internationale Rumstation, ISS. 

Nu går Per Wimmer i stedet efter titlen
som første private danske astronaut. Han er
en stræbsom herre og tog ikke janteloven
med, da han efter studentereksamen fra Sla-
gelse Gymnasium sidst i 1980’erne drog ud i
verden. Først for at uddanne sig, siden for at
starte en karriere. Tværtimod fortæller han
gerne succeshistorier, i dag siddende på sit
kontor i det centrale London. Herfra driver
han tre fi��nansielle virksomheder samt
Wimmer Space, der står for rumrelaterede
aktiviteter såsom foredrag og egen urlinje.

Da Per Wimmer sidst i 1990’erne var
færdig med at læse på Harvard University i
Boston, USA, fi��k han fl��ere jobtilbud og
havde efter eget udsagn søvnløse nætter,
fordi han både var blevet tilbudt et job i Det
Hvide Hus under Bill Clinton og i investe-
ringsbanken Goldman Sachs, som holdt 38
jobsamtaler med ham.

Nej tak til Clinton
Til sidst besluttede han at »sige nej til Clin-
ton« og vælge Goldman-karrieren. Ved sel-
skabets børsnotering i 1999 scorede han
som medarbejder et beløb, der gav ham
pengene til den første billet. Han havde
dengang ikke regnet med 19 års ventetid,
men den har været fantastisk.

50 år efter at det første menneske satte fod på Månen, er drømmen om en rumrejse ikke længere
uopnåelig for almindelige mennesker – der vel at mærke har penge nok.

Verden er ikke nok for Wimmer.
Nu satser han på at blive den
første danske turist i rummet
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Per Wimmer på tagterrassen over sit kontor i London. Foto: Mads Bonde Broberg

ker den rekordinteresserede Per Wimmer.
»Alle disse jordlige eventyr, de Indiana

Jones-agtige, om du vil, dem fi��k jeg prøvet
rigtigt mange af.« 

Men »mere avler mere«, som han siger, og
han købte en billet til Space Adventures, der
opererede fra et postsovjetisk Rusland med
slunkne kasser.

»Riget manglede penge, og når vi kom og
tilbød cash, hårde dollars, åbnede dørene
sig,« siger Per Wimmer og tilføjer:

»Vi trænede faktisk side om side med
kosmonauterne.«

Han fortæller begejstret, hvordan han fi��k
lov at stå ude ved affyringsstedet, bare 10
minutter før Dennis Tito, verdens første
rumturist, skulle afsted. Desværre nåede
Space Adventures aldrig til Per Wimmer, før
det indstillede fl��yvningerne. Wimmer købte
også både billet og aktier hos et andet fore-
tagende, XCor, for et hemmeligt beløb.
Xcor gik imidlertid konkurs i 2017, før Per
Wimmer eller andre kom afsted.

Men han har også en tredje billet. Den
kostede 200.000 dollars (1,3 mio. kr.) og er
til Virgin Galactic, som den britiske mange-
milliardær Richard Branson står bag. Han er
kendt som en dristig forretningsmand, der
begyndte med at sælge plader, men udvide-
de til bank, fi��tness, fl��y, tog, telefoni og
andre brancher.

Regner med afgang i år
Richard Branson har udtalt, at han regner
med afgang i år, og Per Wimmer krydser
fi��ngre for, at det sker til efteråret. Går alt vel,
fl��yves der herefter med nogle ugers mellem-
rum. Den danske rumentusiast er sikker på
en af de første 100 pladser, men ved endnu
ikke hvilken.

Afrejsen sker fra Spaceport America i New
Mexico, USA, tegnet af stjernearkitekten
Norman Foster. Sammen med fem andre
passagerer og to piloter skal han fl��yve med
rumskibet ”Spaceshiptwo”, der er udformet
med ekstra mange vinduer, så man får noget

RUMKAPLØB FOR
MILLIARDÆRER

Kapløbet om at erobre rummet
var oprindeligt et opgør mellem
stormagterne, USA og Sovjet-
unionen.

I dag er de mest intense rivaler
milliardærer, som kæmper om at
komme først med at sende
turister en tur op igennem
Jordens atmosfære på
kommerciel basis. 

De dominerende i konkurrencen
er Elon Musk, grundlægger af
Tesla såvel som SpaceX, Jeff��
Bezos, ejer af Amazon og Blue
Origin, samt Richard Branson,
grundlægger af Virgin Group og
Virgin Galactic.

Rigmændene konkurrerer også
på andre fronter. Musk har f.eks.
ambitioner om at kolonisere
Mars, mens Bezos vil kolonisere
Månen.

Til dato er der kun syv personer,
som har været i rummet som
turister. Rejserne fandt sted i
perioden 2001 til 2009 og skete
via det amerikanske selskab
Space Adventures, som betalte
det russiske rumprogram for at
tage en ekstra person med til
Den Internationale Rumstation
(ISS). 

Pris pr. person var 20-30 mio.
dollars. Til sammenligning
opkræver Richard Branson
250.000 dollars for en billet til
sit Virgin Galactic-rumfl��y. 
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Dennis Tito – amerikansk investeringschef fra Queens, 
New York, blev den første rumturist, der besøgte Den 
Internationale Rumstation (ISS). Pris: 20 mio. dollars.

Mark Shuttleworth – engelsk/sydafrikansk forret-
ningsmand, der blev hovedrig, da han solgte sit selskab 
Thawte Consulting med fokus på bl.a. internetsikkerhed. 
Betalte 20. mio. dollars for at blive verdens anden 
rumturist.

Gregory Olsen – den amerikanske entreprenør, 
ingeniør og forsker fra Brooklyn, New York, var den tredje 
rumturist i verden. Som Tito og Shuttleworth skulle han 
forinden igennem et hårdt træningsprogram.

Anousheh Ansari – født i Iran, men udvandret til USA 
i 1984. Ansari og hendes mand blev rige, da de grundlagde 
et teleselskab, netop som markedet blev liberaliseret. Hun 
er den første kvinde, som har besøgt Den Internationale 
Rumstation.

Charles Simonyi – ungarsk-født amerikansk 
softwaremilliardær. Vendte efter sin første tur tilbage og 
er til dato den eneste rumturist, som har besøgt Den 
Internationale Rumstation to gange. Anden rejse foregik i 
foråret 2008. Samlet pris: omkring 60 mio. dollars.

Richard Garriott – englænder fra Cambridge, der 
blev hovedrig på videospil. Han skulle have været den 
første rumturist, men dot.com-krisen gjorde indhug i 
formuen, og han solgte sin plads til Tito. Grundlægger af 
selskabet Space Adventures, som i samarbejde med 
Ruslands rumprogram har sendt verdens foreløbigt 
eneste syv turister til rummet.

Guy Laliberté – canadisk medstifter af showet Cirque 
du Soleil. Er den indtil videre sidste selv�nansierede 
rumturist. Laliberté forsøgte bagefter at trække udgiften 
fra som en erhvervsomkostning, men tabte sagen i retten.
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»Det har været en emi-
nent rejse, som har givet
mig nogle helt exceptionelle
oplevelser, og jeg er blevet
eksponeret for nogle efter
min mening helt exceptio-
nelle personer.«

Blandt dem er Buzz Ald-
rin, den anden mand på
Månen, som Per Wimmer
betragter som sin ægte ven.
Han nævner også, at han er
ven med Richard Branson,
Virgin-milliardæren, og har
besøgt hans private caribi-
ske ø, Necker Island, hvor
han bl.a. spillede tennis og
sejlede i en yacht.

»Jeg har spillet bowling
sammen med Natalie
Imbruglia, den australske
sangerinde, mod Richard
(Branson, red.) og Kylie
Minogue. Den havde jeg 
ikke lige set komme, men
det er et faktum,« fortæller
han om et velgørenheds-
arrangement.

Han kommer også til fi��lm-
premierer. Aftenen før har
han været til visning af en
ny fi��lm om Apollo 11. 

»Det er noget andet at
have en astronaut med,« siger han: 

»Det løfter det lidt for dem, der arrangerer
det.«

I den anden ende af samfundet har han i
et tv-program været hemmelig rigmand
blandt hjemløse i Wales. Her fi��k han indblik
i et mere nuanceret syn på hjemløshed og
kom frem til, at det ikke nødvendigvis var
mad og varmt tøj, der var brug for. Så da
han som afslutning på programmet gav en
donation, valgte han noget andet:

»Jeg købte dem en bus, som vi renovere-
de. Sådan en specialbus. Så ombyggede vi
den og satte vaskemaskine og brusebad og
komfur i,« siger han om bussen, hvor de
hjemløse kan få et bad, drikke en kop varm
te og få vasket tøjet.

»Så jeg har en Wimmerbus, der kører
rundt ude i Wales, fra Cardiff til Bridgend og
så op i dalene.«

Alt i alt har rumeventyret kostet et syv-
cifret beløb i dollars, oplyser Per Wimmer.
Det vil sige mindst 1 mio. dollars (6,6 mio.
kr.). Der er også kommet penge ind, ikke
mindst på grund af foredrag. De koster
penge for virksomheder, men er gratis for
skoler, fordi han gerne vil inspirere børn og
unge til at turde drømme. Blandt andet har
han hjulpet et projekt i Tower Hamlets, by-
delen med fl��est fattige i London.

Per Wimmers egen velstand har i årevis
været omgærdet af mystik. Han vil ikke selv
sige, om han f.eks. er pundmillionær eller
multimillionær.

»De titler, jeg bruger nu, er: fi��nansmand,
fi��lantrop, forfatter, eventyrer, astronaut. Det
er det. Og alt det andet udtaler jeg mig ikke
om mere, for det fører kun til negative
ting.«

Ingen pralhals
Per Wimmer er sur over en i hans øjne
ubalanceret artikel, som Berlingske bragte i

januar. Den satte blandt an-
det spørgsmålstegn ved
Wimmers formue og et ud-
spring over Mount Everest
og kunne efterlade det ind-
tryk, at han er en pralhals.

»Jeg siger på ingen måde,
at jeg er perfekt. Og jeg er
forhåbentlig ikke nogen
pralhals,« kommenterer
Wimmer, som mener, at
livet er for kort til at se på
»mikromillimeterfejl«. 

Han forklarer, at han ikke
har noget imod at tale om
det negative, men ser det
store billede – den kom-
mende rumfart – som det
vigtigste. Om pengene lyder
det: 

»Der er selvfølgelig nogle
regnskaber, som man er vel-
kommen til at kigge på,
men det er ikke alt, som er
offentligt tilgængeligt.«

Af det britiske selskabs-
register fremgår det, at
Wimmer Financial pga. en
regel om såkaldte mikro-
selskaber ikke skal indlevere
et revideret regnskab. Derfor
kendes omsætningen ikke,
men der var nettoværdier

for ca. 0,8 mio. kr. i 2017. Wimmer Family
Office Ltd. havde i 2017-regnskabet en om-
sætning på 5 mio. kr. og et overskud på
knap 1 mio. kr. før skat. Det selskab, der nu
hedder Wimmer Horizon, havde i 2017-
2018 en omsætning på 4,5 mio. kr., men
pga. store administrationsudgifter endte det
med et underskud på 4,9 mio. kr. 

Af den britiske regerings hjemmeside
fremgår det, at arbejdsretten sidste år afgjor-
de en tvist med en tidligere ansat til Wim-
mers fordel, men at retten også fi��k at vide,
at der var stort gennemtræk af medarbejde-
re, og at der kun var få beviser for, at disse
fi��k løn. En udlægning, som bestrides af Per
Wimmer.

Om kritikken af, at han ikke sprang
faldskærm over, men ved siden af Mount
Everest i 2008, siger han: 

»Det var ved siden af, og det lægger jeg
ikke skjul på. Og igen: Who cares?«

Springet foregik i 2008 og var ifølge Per
Wimmer historisk, fordi det var det første
tandem-skydive over bjerget nogensinde.
Han forklarer, at det ikke var sikkert at
springe ud direkte over bjerget, fordi man så
kunne lande i »dødszonen«. Bjerget er 8,8
km højt og Wimmer og hans makker sprang
ud fra 9 kilometers højde.

»Det var over Everest – det var højere oppe
end Everest – men det var ved siden af Eve-
rest, for vi ville netop ikke lande på toppen
af Everest, for så havde vi ikke siddet her
den dag i dag.«

Er Wimmer heldig, kan han i overskuelig
fremtid sætte en ny, større og mindre om-
diskuteret rekord som den første private
dansker i rummet. Og han har allerede
blikket rettet mod næste mål: at komme til
Månen.

»Teknisk set tror jeg, at det i min tid bliver
muligt. Finansielt må vi se.«

Verden er ikke nok for Per Wimmer.

FØRSTE MAND PÅ MÅNEN

Månelandingen i juli 1969 var en 
milepæl i moderne historie. 50 år 
efter sætter Jyllands-Posten 
fokus på den udvikling, der 
kulminerede med Neil 
Armstrongs "kæmpe spring for 
menneskeheden" – og på 
konsekvenserne for både 
rumfarten og vores dagligdag. 

Dette er den sidste artikel i
serien. De første blev bragt den
14., 15., 19., 21., 22. og 23 juli.

Jeg har en drivkraft, 
der går ud på at lære. At
skubbe grænserne længere
ud, at skubbe menneske-
heden længere ud.
Per Wimmer, dansk rigmand, der håber 
at blive den første danske rumturist


