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Stjernetosset eventyrer

Den første dansker i rummet kan 
meget vel blive udenlandsdanskeren 
og privatpersonen Per Wimmer. Den 
39-årige finansmand ser i øjeblikket 

ud til at have distanceret sine danske 
konkurrenter i jagten på historisk an-
erkendelse. Og Per Wimmer mangler 

hverken penge eller motivation  
Tekst  AlexAnder Borch nielsen og JAnus seJersen lAursen 

Foto wimmerspAce.com
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I 
terview: han har boet med indianere i 
Amazon-junglen, dykket med hajer på 
Fiji, rejst Afrika tyndt og været i over 50 
lande. samtidig har en kometkarriere 
i londons finansverden gjort ham til 

administrerende direktør i sin egen investerings-
bank, wimmer Financial. 

manden bag succeserne er finansmand og 
eventyrer per wimmer. med Jorden så godt som 
udforsket og rigeligt med kapital i baghånden er 
det tid til at kigge mod himlen. Trods sit tidskræ-
vende arbejde har han fundet tid til at gennem-
føre vægtløshedstræning, centrifugal-træning og 
pilottræning i russiske mig kampfly. den danske 
indiana Jones er med andre ord klar til rummet.

indtil videre er han dog mest kendt som rig 
velgører i TV 2-udsendelsen ’den hemmelige 
millionær’ og som en af portrætpersonerne i 
bogen ’power mænd’, men til næste år hedder 
han måske per ’space’ wimmer i den danske 
offentlighed.   

Hvorfor vil du gerne ud i rummet?
”For det første er det eventyrdrømmen og en lyst 
på livet. Jeg har været ude i alle yderkroge af ver-
den, men hvorom alting er, så er den nye grænse 
i det 21. århundrede, for mit vedkommende, 
rummet. det er der, hvor nutidens pionerer tager 
hen. og det der driver mig er rejselysten, eventyr-
lysten og så samtidig også pionerdriften til at gøre 
noget, som ligger lidt på cutting edge. den anden 
ting, der spiller ind, er, hvordan man praktisk 
gør, og der kommer en hel del entreprenørskab 
ind for at få den slags ting realiseret. det er også 
noget, som tænder mig. Jeg elsker at bygge op 
og skabe nye ting.” 

Hvornår og hvordan opstod drøm-
men?
”Jeg delte nogle udvekslinger med en bekendt 
om det her med at rejse, komme ud og komme 
væk. og så nævnte han for mig: ’har du i øvrigt 
hørt, at det nu faktisk er muligt at tage ud i rum-
met?’ så sagde jeg: ’nej, det har jeg ikke hørt, 
men det lyder meget interessant.’ mindre end 
48 timer senere havde jeg fundet ud af, hvordan 
man skulle gøre, hvad der skulle til, og så havde 
jeg faktisk også skrevet den første check. så 
var jeg jo i gang. Jeg skrev min første check i år 
2000, så det er efterhånden ved at være et årti 
siden.” 
 
Hvad har det kostet?
”Jeg ved godt, hvor meget jeg har brugt, men 
jeg ved ikke, hvor meget det præcis kommer 
til at koste. det er et moving target. Jeg vil helst 
ikke ud med, hvor meget jeg har brugt...men 
det er store penge. det er i hvert fald syvcifret 
i dollars, lad mig sige det sådan, ha, ha. det er 
ikke småpenge. men hvorom alting er: hvis man 
har en passion, en lidenskab, som man ønsker 
at realisere, så gør man alt for, at det skal gå i 
opfyldelse.” 

Hvad drømmer du om at komme 
til at opleve som rumrejsende?
”Jeg drømmer om dels at se Jorden udefra, se 
det smukke syn og tage nogle flotte billeder, 
selvfølgelig. den anden ting, jeg ser frem til, er at 

være i en vægtløs tilstand. ikke kun i 30-40 se-
kunder ad gangen, som vi har været indtil videre, 
når vi har lavet de her paraboler (styrtdyk med 
fly, red.). Jeg tror, det bliver en ret enestående 
oplevelse at ligge der og flyde rundt blandt mine 
rumkollegaer. 

og den tredje ting jeg tror, der bliver ret 
spændende, det er at tage en rejse ud i rummet, 
så langt væk, som man egentlig kan komme. 
når man transporterer sig langt væk fra familie, 
venner og sit professionelle miljø, tror jeg, at der 
også vil være et stærkt indadrejsende element og 
måske også et lidt småfilosofisk element, hvor 
man begynder at tænke lidt over, hvor lidt be-
tydningsfuldt, det vi render rundt og har så travlt 
med nede på Jorden, egentlig er. Forhåbentlig 
giver det lidt perspektiv.”

Hvor meget træning har du 
gennemgået indtil nu?
”en hel del, faktisk. Jeg startede på at træne i 
2000 og er som sådan så klar, som jeg kan blive, 
fordi jeg har gået alt igennem. men det er lige 
som at køre bil: du kan aldrig træne for meget. 
Jeg skal bare have en lille smule fine tuning til 
allersidst, inden vi tager afsted.” 

Regner du med at tage af sted 
fra USA eller Rusland?
”inden for mit projekt wimmer space har jeg 
flere rumture linet op. så det kommer an på, 
hvilken en af dem det bliver. det er ligesom 
Tour de France: den gule førertrøje skifter jo lidt 
engang imellem, så det kommer lidt an på tids-
punktet. lige for tiden ser Virgin-programmet i 
usA ganske lovende ud. de havde et tilbageslag 
sidste august, hvor der var en stor eksplosion, og 
desværre tre døde og tre hårdt kvæstede. derfor 
var der en periode på en fire-fem måneder, 
hvor der foregik en masse undersøgelser, og 
hvor vi ikke rigtig vidste, hvad det ville betyde 
timing-mæssigt, og det er heller ikke 100 procent 
afklaret endnu.” 

Hvornår regner du med at være 
oppe i rummet?
”mit target hedder starten af 2010, og det ser 
realistisk ud. på Virgin-programmet er moder-
skibet færdigt her over sommeren, og så går 
man så i gang med selve rumraketten, der skal 
testflyves.” 

Hvor lang tid er det så meningen, 
du skal være af sted?
”hvis det er en launch fra mojave (ørken i 
californien, red.), så er det typisk bedst at tage 
afsted om morgenen. og så er man tilbage til 
eftermiddagste. Vi flyver med de her 6-7-8000 
kilometer i timen, så du kommer jo ret langt rela-
tivt hurtigt. mit plan er at tage den her første tur, 
jeg har linet op, og så på sigt tage nogen, der går 
længere ud både i tid og sted. mit mål er i min 
livstid at plante dannebrog oppe på månen. men 
det er jo meget udansk at sige sådan noget.”

Hvis du nu bliver den første 
dansker på månen, hvad vil dine 
første ord så være?
(Betænkningstid) “One small step for Per Wim- Ë

Per wimmer 
39 år 
london
single 
Bankdirektør 
uddannet jurist fra Københavns univer-
sitet
uddannet investeringsrådgiver fra harvard 
university.
  
1995 - 1996: Arbejdet for daværende 
eu-kommissær henning christoffersen.
1996 - 1997: Konsulent i mcKinsey.
1998 - 2002: investeringsrådgiver og 
senere afdelingsdirektør i goldman sachs i 
new York og london.
2003 - 2005: Aktierådgiver i collins 
stewart.
2005 - 2007: Aktierådgiver i mF global/
man securities.
Siden 2007: ejer og grundlægger af sin 
egen investeringsbank, wimmer Financial, 
med fire fastansatte og 10 freelancere.

Milepæle i rumhistorien
1958: hunden laika bliver det første 
levende væsen i rummet
1961: russeren Yuri gagarin bliver det 
første menneske i rummet 
1969: Amerikaneren neil Armstrong 
sætter som det første menneske sin fod 
på månen
2001: dennis Tito bliver den første private 
rumrejsende nogensinde
2009: Første dansker i rummet?

Udspring over Everest
som første og eneste dansker nogensinde 
vil per wimmer forsøge at springe ud over 
verdens højeste bjerg, mount everest, i 
september måned i år. Vågestykket er al-
drig forsøgt før, og per wimmer vil springe 
sammen med 30 andre faldskærmsud-
springere. 
”Vi springer alle sammen i dragter desig-
net i dannebrog-farver. der er frit fald i ét 
minut og over fem kilometer. det bliver et 
fantastisk syn”, siger per wimmer.
hvis alt går vel, lander per wimmer sikkert 
igen ved siden af det store bjerg via sin 
specialfremstillede faldskærm.
hele teamet gør det for eventyrets skyld 
men også til fordel for de fattigste børn 
i nepal, som man kan støtte direkte på 
mycharitypage.com/wimmer
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mer, one giant leap for Denmark. ha, ha! eller 
det kunne også være: One small winning step by 
Wimmer, one giant leap for Denmark. det vil være 
noget i den stil i hvert fald. det lyder godt, ikke? 
ha, ha.”

Er det vigtigt for dig at være første 
dansker i rummet?
”Ja, det er det da, det vil jeg ikke lægge skjul på. 
Jeg er pioner, så jeg kan godt lide at være på 
forkant. Jeg synes, det er spændende at bryde 
barrierer ned, og selvfølgelig laver man nogle fejl, 
når du er på kanten. men det er jo en pioners 
måde at operere på. det er ikke alle, der er kom-
fortable med det, nogle vil jo helst først flyve, når 
alt er testet, og den røde løber er lagt ud.” 

Vil du stadig i rummet, hvis du 
ikke bliver første dansker?
”Ja, ja, det kan du tro. Jeg vil sige stort tillykke til 

vedkommende, der kommer ud først. den globale 
rumfamilie er jo meget venlig og handler om at få 
flere folk og flere ting op i rummet.” 

Du vil ikke forsøge at lave et ben-
spænd på dine konkurrenter, så de 
ikke kommer først?
”nej tværtimod. Jeg vil derimod opfordre til det. 
Jeg vil gerne have, der er flere der tager af sted, 
og et af mine mål er, at vi får omkostningerne 
bragt ned over tid. der kan jeg bruge noget af min 
finansviden, og jeg håber da, at man inden for de 
næste seks-syv-otte år kan komme i rummet for 
en 50-60.000 dollars eller sådan noget. Jeg vil 
have flere derop.”

Har du tænkt over, at du skriver dig 
ind i de danske historiebøger, hvis 
du bliver først?
”næh, det har jeg egentlig ikke. det overlader jeg 

til folk, der er dygtige til at skrive historiebøger, ha 
ha. men jeg tænker ikke på nuværende tidspunkt 
i legacy-tanker eller den slags ting.”

Tænker du over den store risiko 
forbundet med en rumtur?
”det er en risiko, som jeg er familiær med. den 
er svær at kvalificere, men jeg vil i hvert fald 
sige, den er mindre, end den ville være ved at 
tage på en bjergbestigning på mount everest for 
eksempel. men det er interessant at se, at dem 
af os der er med i første del af bussen her... altså 
vi er typisk folk, som er lidt unge, lidt friske, lidt 
adventurous og har en lille smule mere blod på 
tanden og mod på livet. og måske er vi villige til at 
tage en lidt større risiko end de fleste.”

 ” One small step 

for  Per Wimmer, 

one giant leap for 

Denmark. Ha, ha! ”
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