
En astronaut kiggede forbi 
RUMREJSE: Per Wimmer kan blive den første dansker i rummet  

Af Peter Korsgaard  
 
peter.korsgaard@nordjyske.dk  

HADSUND: På gårsdagens jobmesse i Hadsund Kultur Center fik de besøg af, 
hvad der virkede som en helt almindelig forretningsmand. Han fortalte levende 
om sin investeringsbank. Den har han netop startet i London, hvor han har boet 
de sidste ti år.  
 
Men bag jakkesættet, slipset og historierne fra finansverdenen finder man en 
eventyrlyst, som vil få de fleste opdagelsesrejserne til at blegne.  
 
Efter syv års træning er 39-årige Per Wimmer ved at være uddannet som 
astronaut. Per Wimmers rumfærd er indtil videre sat til slutningen af 2009 eller 
starten af 2010.  
 
- Jeg glæder mig, som var det juleaften til at komme af sted. Jeg har trænet og 
forberedt mig i mange år, og jeg kan næsten ikke vente, til det grønne lys bliver 
givet, så vi kan komme af sted, siger Per Wimmer.  
 
Med i nyudkommen bog  
 
¿Eventyreren¿ lyder overskriften på de sider i den nyudkomne bog 
¿Powermænd¿, som handler om Per Wimmer. Bogen, som fortæller 12 visionære danske mænds historie, lyver da 
heller ikke.  
 
Per Wimmer har besøgt over 50 lande og oplevet et utal af forskellige kulturer. Derfor var en rumrejse nærmest et 
naturligt skridt på vejen.  
 
Beslutningen om at blive astronaut var da heller ikke svær at tage.  
 
- Fra jeg fandt ud af, at man kunne blive privat astronaut, til jeg var i gang, gik der 48 timer, fortæller Per Wimmer
der altid har interesseret sig for rummet.  
 
Per Wimmer vil ikke lade sig nøje med et besøg i rummet. Det helt store mål er at sætte fødderne på månen.  
 
Lever sine drømme ud  
 
Selvom en tur i rummet vil være nok for de fleste mennesker, så har Per Wimmer et par andre planer i støbeskeen.
 
 
- De ligger og ulmer. Men jeg kan ikke løfte sløret for, hvad de går ud på, siger han.  
 
Men en ting er sikkert, den 39-årige forretningsmand og astronaut lader ikke sine drømme være drømme.  
 
- Min filosofi er, at jeg vil udleve mine drømme fuldstændigt, og det gør jeg hver dag fra morgen til aften, siger Per 
Wimmer.  
 
På jobmessen signerede han bøger og holdt foredrag.  
 
Arrangementet blev betalt af det lokale firma Uponor. Der havde købt foredraget på en aktion, der støttede Hospice
Mariager Fjord.  
 
Lagt på Nordjyske.dk d. 01. december 2007 04:00 
 

Inden sit foredrag tog Per 
Wimmer sig dog tid til at 
signere bøger.foto: Bent Bach 

  

Klik nedenfor, og start en debat om denne artikel på DitCentrum.dk. De seneste kommentarer bliver også bragt her
på siden. 
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Kommenter denne nyhed 

Fly Rejser Aalborg 
Sammenlign Flyselskabernes priser og bestil den billigste flybillet!  
www.travelmarket.dk 

Boligpriser 
Hvor meget er din bolig værd? BRFkredit har de nyeste tal.  
www.BRF.dk 

Flybillet Aalborg 
Book Flybillet Aalborg hurtigt, enkelt og billigt online  
www.kelkoo.dk/flybillet_aalborg 

Mad Ud Af Huset Aalborg 
Menuer fra 80 kr. pr kuv. Du sammensætter selv din menu!  
Kokken-Jomfruen.dk/Madudafhuset 
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