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FØRSTE DANSKE RUMTURIST
Per Wimmer har ofret flere mio. kr. på at udleve sin drøm om
at blive den første dansker i rummet. Han forventer, at han 
allerede næste år eller i begyndelsen af 2010 bliver sendt 
af sted i en rumraket. Per Wimmer har købt rejser hos tre 
udbydere for at øge chancerne for, at han sendes af sted som
den første dansker.

»Jeg kan begynde at fornemme raketrøgen, for nu sker det snart,« siger Per Wimmer om sin rum-
drøm. Foto: Casper Dalhoff
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Per Wimmer er indtil videre
den eneste, der har købt en
rumrejse hos Plenge & Co.,
der har specialiseret sig i at
udbyde oplevelser af den me-
re specielle slags.

»Markedet er ikke så stort.
Der er mange forespørgsler,
men udover Per har der ikke
været konkrete bestillinger.
Jeg tror, andre afventer, at
rumturene kommer i gang.
Mange har nok en forvent-
ning om, at prisen vil falde
lidt, når det bliver kommerci-
elt,« siger Lars Plenge, inde-
haver af Plenge & Co.

Ukendt leveringstid
Selv om han allerede nu sæl-

ger rejser til rummet, tør han
ikke sige, hvornår produktet
kan leveres.

»Der er efterhånden flere
udbydere, som gerne vil sæl-
ge ture. Vi tager 850.000 kr.,
hvis man betaler nu. I frem-
tiden kan det blive dyrere el-
ler billigere, for dybest set
ved ingen endnu, hvad de re-
elle omkostninger bliver,« si-
ger Lars Plenge.

Hvis rumprojekterne und-
går forsinkelser, forventer
han, at de første turister bli-
ver sendt af sted i 2010.

»Ud fra den interesse, jeg
har oplevet, vil jeg vurdere,
at mellem 4 og 10 danskere
vil købe en rumrejse inden

for de første to år. Planen er at
lave kommercielle ture lige-
som med et charterfly, hvor
der er afgange hver uge,« si-
ger Lars Plenge.

Vægtløs flyvning
Han udbyder også andre eks-
klusive ture. F.eks. til Rus-
land, hvor man enten kan
flyve vægtløs eller prøve et ja-
gerfly – MiG-25 eller MiG-29.
Vægtløs flyvning koster ca.
40.000 kr., mens jagerflyvene
kræver en udskrivning på ca.
det tredobbelte. Men så er der
også garanti for en stor ople-
velse.

»Man får en flyvetur som
passager i et jagerfly i 30 til 45

minutter,« siger Lars Plenge,
som fremhæver MiG-25-ja-
geren, der giver en helt speci-
el oplevelse, fordi piloten sid-
der bagerst, mens passageren
sidder foran.

»Interessen er utrolig stor,
men økonomien sætter be-
grænsningen. Det er dyre
produkter. Ca. 20 kunder har
været i Rusland og flyve en-
ten vægtløs eller i et jagerfly,«
siger Lars Plenge.

Han håber på, at han til
næste år kan ramme et lidt
bredere publikum, idet han
til april vil begynde at tilbyde
vægtløs flyvning i Nordsveri-
ge.

»Det regner vi med at kun-

ne gøre for ca. 3.500 euro (ca.
27.000 kr.), og i så fald tror
jeg, at vi kan sende op imod
50 danskere af sted om året,«
siger Lars Plenge.

Hurtige styrtdyk
De vil sammen med 15-20
andre passagerer komme om
bord i et fly, der er rippet for
stort set al indmad, men med
madrasser i bunden.

»Når det lige pludselig
styrtdykker, så bliver man
vægtløs. Det gør flyet i 30 se-
kunder ad gangen op til 15
gange på en tur,« siger Lars
Plenge. N

Drømmeferier for de få
N Sommerferien står for
døren, og den kan f.eks.
bruges på at flyve med
russiske jagerfly eller
booke en tur til rummet.

N Plenge & Co. har spe-
cialiseret sig i at tilbyde
ekstravagante oplevelser
– et marked, der endnu er
yderst begrænset.

Af KRISTOFFER BRAHM
kristoffer.brahm@jp.dk

I det daglige er han blot et af
mange jakkesæt i Londons fi-
nansdistrikt.

Men den altopslugende fri-
tidsinteresse adskiller dan-
skeren fra den grå masse i
storfinansens europæiske
metropol.

Udover at være indehaver
af investeringsbanken Wim-
mer Financial med tre fastan-
satte satser Per Wimmer på at
blive den første dansker i
rummet. En drøm, han for-
venter kan blive til virkelig-
hed allerede næste år.

»Vi er efterhånden så langt
med projektet, at der er græn-
ser for, hvor store forsinkel-
ser, der kan opstå. Jeg kan be-
gynde at fornemme raketrø-
gen og gøre mig klar på lan-
dingsbanen, for nu sker det
snart,« siger Per Wimmer.

Moderskibet er færdigt
Moderskibet er færdigbygget
og bliver efter planen vist of-
fentligt frem for første gang
den 28. juli i år. Det skal frag-
te en rumraket med ham og
et af de første hold rumturist-
er de første 17 km ud i atmo-
sfæren.

Tilbage forestår arbejdet
med at teste den raket, der
skal sørge for, at selskabet
ekspederes resten af vejen ud
i rummet.

»Prototypen har fløjet, og
det gik fint. Nu skal den ska-
leres op og testes. Efter pla-
nen tager det 18 måneder.
Derefter er vi klar. Jeg tror på,
det bliver sidst i 2009 eller i
begyndelsen af 2010,« siger
Per Wimmer, der for at være
på den sikre side har bestilt

tre missioner fra forskellige
udbydere.

»Det er ganske enkelt for at
spille på flere heste. Det er ik-
ke til at sige, hvem der bliver
klar først,« siger Per Wimmer.

At komme først er et kardi-
nalpunkt for manden, der
betegner sig selv som en Indi-
ana Jones-type, der har rejst i
mere end 50 lande og bl.a.
dykket med hajer på Fiji og
aflagt Påskeøerne et besøg.
For ham ligger en rejse i rum-
met i naturlig forlængelse af
de hidtidige rejseeventyr.

Det nye er det spændende
»Som en eventyrlysten pio-
ner synes jeg, at det nye er det
spændende, og den nye
grænse ligger ved rummet.
Hidtil har vi kun rejst i to di-
mensioner. Jeg er med til at
skabe en mini-revolution,«
mener Per Wimmer, som sy-
nes, at det er mere spænden-
de at være pioner end at duk-
ke op, når det femstjernede
hotel står klar og den røde lø-
ber er rullet ud.

»Jeg vil helst være med til
noget, der endnu ikke er la-
vet og afprøvet. Det er spæn-
dende at være med til at ska-
be det nye. Det er der, man
overvinder sine barrierer,« si-
ger Per Wimmer, som samti-
dig i bund og grund er nys-
gerrig efter at opleve og se,
hvad der foregår ude i rum-
met.

Endelig ønsker han at vise
andre, at man kan, hvad man
vil, og at man ikke skal lade
sig kue af janteloven.

»The sky is no limit,« kon-
staterer Per Wimmer og pe-
ger på sin rumdragt.

»Man skal ikke tro på, at
ting ikke kan lade sig gøre.
Man skal ikke tro på jantelo-
ven. Jeg håber, at jeg kan in-
spirere andre,« fortsætter
han.

Mere end en mio. dollars
Det er ikke billigt at komme
ud i rummet, men Per Wim-
mer ønsker ikke at oplyse,
præcis hvad han har ofret på
arbejdet med at føre drøm-
men ud i livet udover, at det

er mere end en mio. dollars.
»Jeg har brugt et syvcifret

dollarbeløb, og vi er ikke fær-
dige endnu. Jeg håber og tror,
at det med tiden bliver meget
billigere, når der bliver op-
bygget et kommercielt mar-
ked. Det skulle nødigt udvik-
le sig til en sviptur forbeholdt
de rige,« siger Per Wimmer. 

I første omgang skal han på
endagsture, men ambitio-

nerne rækker længere.
»Vi tager af sted tidligt om

morgenen og er tilbage til ef-
termiddagste. Senere er det
planen at komme længere og
længere væk i tid og sted.
Min ambition er, at vi i min
livstid når at plante Danne-
brog på månen,« siger Per
Wimmer.

Udover en velpolstret pen-
gepung kræver det et godt

helbred at komme ud i rum-
met. Per Wimmer har bestået
adskillige fysiske tests og er
derfor godkendt til at kom-
me af sted, når materiellet er
klar. Han har gjort sig tanker
om, at det ikke er helt ufar-
ligt, men sikkerheden er for
ham afgørende.

»Jeg gør det kun, fordi jeg
føler mig komfortabel ved
det. Jeg tog ikke af sted, hvis

der var 40 pct.s risiko for at
dø af det. Jeg vil skyde på, at
der er 10 pct., der ikke over-
lever, når de forsøger at besti-
ge Mount Everest. For mig er
sådan en risiko alt for høj,«
siger Per Wimmer, der dog ik-
ke kan sætte tal på, hvor stor
risikoen rent faktisk er. 

Han er ikke gift, har ingen
børn og erkender, at det gør
beslutningen nemmere.

Forskel på kønnene
De fleste er positive, når han
fortæller om projektet, men
der er en klar forskel på, hvor-
dan mænd og kvinder reage-
rer. Uanset køn synes 8 ud af
10, at det lyder spændende.

»Derefter spørger mænde-
ne, hvordan de selv kan kom-
me af sted, mens kvinderne
ønsker mig held og lykke,«
konstaterer Per Wimmer.

Ifølge ham er der mange,
der har helbredet og pengene
til at gøre noget tilsvarende,
når først rumflyvningerne er
blevet kommercielle. Til den
tid skyder han på, at en tur
kan købes for en kvart mio.
dollars (ca. 1,25 mio. kr.).

»Forskellen på dem og mig
er, at jeg gør det,« siger Per
Wimmer. N

»The sky is
no limit«
N Per Wimmer er inde-
haver af en lille investe-
ringsbank i London.

N Han arbejder stenhårdt
på at blive den første
dansker, der sendes ud i
rummet.

Af KRISTOFFER BRAHM
kristoffer.brahm@jp.dk

BLÅ BOG
N Per Wimmer, 39 år.
Ugift. Ingen børn.
Uddannet jurist (fra Køben-
havns Universitet) og inve-
steringsrådgiver (fra Har-
vard University).

N 1995 - 1996: Arbejdet
for daværende EU-kommis-
sær Henning Christoffersen.

N 1996 - 1997: Konsulent i
McKinsey.

N 1998 - 2002: Investe-
ringsrådgiver og senere af-
delingsdirektør i Goldman
Sachs i New York og London.

N 2003 - 2005: Aktierådgi-
ver i Collins Stewart.

N 2005 - 2007: Aktierådgi-
ver i MF Global/Man Securi-
ties.

N Siden 2007: Ejer og
grundlægger af sin egen in-
vesteringsbank, Wimmer Fi-
nancial, med 3 fastansatte
og 10 freelancere.

UDLÆNGSEL Den eventyrlystne Per Wimmer satser på at blive den første dansker i rummet.
Foto: Casper Dalhoff


