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Finansmanden og eventyreren Per Wimmer lever efter syv 
principper. De har gjort ham rig, og de kommer til at gøre ham til den 

første dansker i rummet. Men først og fremmest har de givet ham 
friheden til at forfølge sine drømme.

Principperne  
bag eventyrene

Finanseventyr
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en lille dreng gør store øjne, da Per Wimmer 
træder ind i kontorbygningens lobby. Det er portne-
rens søn, og han er ikke vant til at se folk i rumdragt. 
Per Wimmer smiler til ham.
 ”Vil du gerne med mig ud at flyve, langt ud i rum-
met?” spørger han, og drengen nikker.
 ”Jeg vil gerne flyve med dig,” siger han.
Den lille dreng og den 41-årige indehaver af inve-
steringsbanken Wimmer Financial i London har 
måske ikke alverden til fælles, men i det øjeblik 
kan man se på deres øjne, at de i hvert fald er fælles 
om eventyrlysten. Lysten til at begive sig ud i det 
ukendte, trodse farer, overvinde vanskeligheder og 
opleve noget, som kun er de færreste forundt. 
 Det er en lyst, der fylder meget i Per Wimmers 
liv, og som han har lyttet meget til. Med en appetit 
på livet, som ikke endnu ser ud til være tilfredsstil-
let, men som tværtimod accelererer, hver gang et 
projekt succesfuldt bliver til virkelighed. 
 ”Jeg er meget lykkelig, fordi jeg har stor frihed i 
mit liv, og fordi jeg bruger den frihed til at forfølge 
mine drømme,” siger Per Wimmer.
 Folk, der kender Per Wimmer, siger nogle gange 
om ham, at han allerede har levet tre liv i en alder 
af 41. Men hvis man skal bevare overblikket, er det 
måske bedst at inddele Per Wimmers liv i to. Den 
del, der handler om arbejdet og karrieren i investe-
ringsbranchen, og den, der handler om de eventyr-
lige projekter. 

Den første del kan sammenfattes i både en dansk 
og en fransk studentereksamen, kandidatgrader 
med udmærkelser fra Københavns Universitet og 
Harvard og studier på College of Europe i Belgien, 
konsulent i McKinsey og assistent for Henning 
Christophersen i EU, inden den finansielle sektor 
trak ham til sig. Han blev efter Harvard headhuntet 
til Goldman Sachs og gik efter en lynkarriere i inve-
steringsbanken fra velhavende til rig, da Goldman 
Sachs blev børsnoteret. To job i investeringsbran-

chen senere sprang han i 2007 ud og etablerede sin 
egen bank, Wimmer Financial, ved Oxford Street i 
London. Banken har en konservativ investerings-
profil og en nedre grænse for engagementer på 
en mia. dollars. Fokus er på råstoffer, alternativ 
og konventionel energi, mineselskaber og de nye 
vækstlande. Og lige nu går det rigtig godt.
 ”Vi vil – populært sagt – hellere være grådige på 
lang sigt end at forfølge kortsigtede gevinster. Vi 
har kapital og en stærk portefølje af investeringer, 
og frem for alt har der aldrig været så meget talent 
ude på gaden at rekruttere,” siger Per Wimmer, der 
i øjeblikket dagligt har folk til samtaler. 

Den anden dimension af Per Wimmers liv er 
eventyrene. De begyndte på sin vis med de mange 
studieophold andre steder i verden, men især med 
rejser i Afrika, at dykke med hajer på Fiji, at stå på 
ski i verdens højeste skiressort i Bolivia, på tværs af 
USA på en Harley og et langt ophold hos en india-
nerfamilie i Amazonjunglen. Den 6. oktober 2008 
sprang han, sammen med Ralph Mitchell, som de 
første i verden i faldskærm over Mount Everests 
top. Og frem for alt gennemgår Per Wimmer i disse 
år intens træning som astronaut og er dybt invol-
veret i ikke mindre end tre parallelle projekter, der 
skal gøre ham til den første dansker i rummet, for-
mentlig i 2011. 
 De to verdener ser meget forskellige ud, men 
dels befrugter de gensidigt hinanden, og dels er de 
grundlæggende styret af de samme syv principper. 
Syv principper, som sammenfatter hovedpointerne 
i Per Wimmers livsanskuelse. Han oplever selv, at 
han nærmest altid har levet efter dem. De er blot 
ikke tidligere kommet så klart til udtryk. Men da 
han begyndte at blive efterspurgt som foredrags-
holder, var det nødvendigt for ham at formulere 
principperne og skrive dem ned, så han kunne finde 
nogle lettilgængelige svar på spørgsmålene om nøg-
len – både til hans succes og til hans store appetit på 
livet. 

1. PRINCIP: 
Tænk ud af boksen: 
Vær altid åben for ny inspiration.
Hvis Per Wimmer havde valgt at bestige Mount 
Everest fra foden, havde han på sin vis forbrudt sig 
mod det første princip. At forcere Everest fra oven 
derimod, det var en ud af boksen-idé. 
 ”Idéer, der bryder grænser og er visionære, idéer, 
der kan blive til den næste Google, kan opstå i alle 
sammenhænge og til alle tider. Du kan ikke plan-
lægge efter dem, men du kan øge sandsynligheden 
for, at de kommer til dig, og du kan have antennerne 
ude,” siger Per Wimmer.
 Det betyder i praksis, at han flytter sig ud af sin 
vante kontekst. Rejser væk til fremmede kulturer, 
hvor hans værdier bliver udfordret. Men han aner-
kender, at det ligeså vel kan ske i menneskemylde-
ret på Oxford Street, seks etager under os, og derfor 
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5. PRINCIP: 
Teamwork: Summen af et fælles 
arbejde er større end summen af 
resultater lavet hver for sig.
”Champagneøjeblikket” gør det ikke alene for Per 
Wimmer. Når der bliver holdt taler og smilet og ta-
get billeder, tænker han gerne, at den største del af 
oplevelsen var det lange, hårde slid, der gik forud, 
og navnlig samarbejdet med resten af holdet. Det 
gælder, når det lykkes at lukke store aftaler i ban-
ken, såvel som i eventyrprojekterne. 
 ”Da vi skulle gennemføre springet over Everest, 
havde vi brug for mange utraditionelle kompeten-
cer. Folk fra MI6 (del af den britiske efterretnings-
tjeneste, red.), der vidste noget om spring fra meget 
store højder, folk med forbindelser til den nepale-
siske regering, fotografer, folk, der kunne ombygge 
iltmasker og sy særligt store faldskærme, piloter, 
der troede på, at flyet kunne klare højden, en læge 
med den rigtige erfaring. Det var et fantastisk team, 
men princippet er det samme i banken hver dag. 
Gør det, du er god til, og lad andre om resten. Og se 
så, hvor langt du kommer!” 
 
 
6 PRINCIP: 
Risiko kontra belønning:  
Overvej, hvad belønningen er, hvis 
tingene lykkes, i forhold til risikoen, 
hvis det går galt.
Det er et princip, som er hentet direkte fra finans-
verdenen. Det gælder for investeringer, men det 
gælder også for mange andre af livets forhold, især 

for eventyr. Hver 10., der forsøger at bestige Mount 
Everest, omkommer undervejs. Per Wimmer vur-
derede, at ikke alene var det originalt at springe i 
faldskærm, der var også – formentlig – bedre odds 
for at overleve. Og han vil gerne have meget mere 
af livet. 
 ”Risikoelementet er individuelt, det er forskelligt 
fra person til person. Jeg er meget bevidst om de 
risici, jeg løber,” siger han.

 
7. PRINCIP: 
Inspirer andre: Uanset hvad du gør, 
skal du inspirere andre, så de også 
kan udleve deres drømme.
Mange af projekterne har dimensioner af velgøren-
hed, inspiration og uddannelse. Rumprojekterne 
involverer velgørenhed, men også samarbejde og 
inspiration til skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Velgørenheden fylder meget, nogle gange helt 
åbenlyst som i TV 2-programmet Den hemmelige 
millionær, men også nogle gange mere diskret. Og 
møderne med de mindre heldigt stillede gavner 
begge parter, vurderer han.
 ”Du får et mere respektfuldt syn på livet af at 
være sammen med dem, der ikke er med på det 
globale eksprestog. Jeg giver noget, men jeg får en 
bedre livsforståelse og et rigere liv af de oplevelser,” 
siger Per Wimmer.

Om de syv principper siger Per Wimmer med 
et billede, der lyder endnu mere rammende, når det 
kommer fra ham:
 ”Det er ikke raketvidenskab, men det virker! Det 
er ikke noget, som jeg insisterer på, men det er en 
slags tilbud til dem, der lytter til mig, og det har gi-
vet mig meget frihed at styre efter dem.”
 I løbet af de kommende uger skal han til et par 
større charitymiddage i London med folk som Bill 
Clinton, Richard Branson, Alicia Keys og Uma 
Thurman. Det koster gerne 10.000 pund pr. person 
at deltage, og pengene går til forskellige velgøren-
hedsprojekter. Om ikke så længe skal han forsøge at 
sætte en ny verdensrekord. Det er endnu for tidligt 
at afsløre, hvad det konkret går ud på, men vi kan 
godt røbe, at det umiddelbart lyder som noget, der 
godt kunne udfordre Per Wimmers sjette princip. 
Først og fremmest er han på vej ud i rummet. Og på 
vej videre. Han siger farvel til portnerens søn og går 
hen til elevatoren. 

Samler alle Per Wim-
mers eventyraktiviteter 
med særligt fokus 
på de forestående 
rumrejser. I Wimmer 
Space-regi holder Per 
Wimmer foredrag og 
kobler eventyrene med 
velgørenhed.

Wimmer  
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gælder det om at være opmærksom og klar til at 
tage imod.
 ”Du kan lære dig selv at have overskud til at ab-
sorbere den nyskabende idé, når den kommer, for 
den kan komme når som helst,” siger Per Wimmer.

2. PRINCIP: 
Følg dit hjerte: Følg din passion, og 
find ud af, hvad der tæller for dig.
”Det kommer netop fra hjertet. Hvis du har den 
drivkraft, så tænker du ikke på tid og sted, du tæn-
ker heller ikke på penge, du lader ingen barrierer 
stå i vejen for dig. Det har været styrende for mig 
og min udvikling – både i investeringsbranchen og 
som eventyrer,” siger han. 
 Hans projekter er blevet mere og mere ambitiøse 
i begge verdener, fordi det akkumulerer selvtillid, 
når noget lykkes. Barndomshjemmet i Slagelse var 
et almindeligt middelklassehjem, men et trygt og 
kærligt et af slagsen, og det har givet Per Wimmer 
modet til at følge sit hjerte og følge passionen, vur-
derer han.
 ”Jeg har altid oplevet forståelse og kærlighed, og 
jeg har altid vidst, at hvis det hele ramlede sammen, 
så kunne jeg altid komme hjem til Slagelse igen. 
Det gjaldt, da jeg tog til Frankrig for at læse, og det 
gælder, når jeg forsøger at komme ud i rummet, og 
ultimativt til månen,” siger Per Wimmer.

3. PRINCIP: 
Fokus og udførelse: Lad være med 
bare at snakke om det. Kom i gang. 
Når beslutningen er taget, så udfør, 
udfør og udfør.
Det er ikke svært at forstå, men det er svært at ef-
terleve i praksis. Mange har pengene til at gøre dét, 
Per Wimmer gør, men han vurderer, at det er hans 
evne til at holde fokus, der er årsag til, at det er ham, 
der gør det. 
 ”Da vi lettede med flyet for at springe ud over 
Everest, vidste vi, at det ikke kunne lande med os 
alle om bord. Det var, bogstavelig talt, et point of 
no return. Og samtidig et rammende billede. Det er 
godt at tænke sig grundigt om, men når først beslut-
ningen er truffet, må man ikke lade sig bremse. Det 
giver også troværdighed hos dine omgivelser. De 
ved, at de kan regne med, at du gør det, du har sagt, 
du vil gøre. Til gengæld kan jeg godt blive irriteret, 
når andre ikke formår at levere på samme måde,” 
siger Per Wimmer. 

4. PRINCIP: 
Styr tiden: Tiden er den mest be-
grænsede ressource, vi har. Derfor 
gælder det om at udnytte den bedst 
muligt.
Det handler ikke nødvendigvis om at presse så me-
get som muligt ind, selvom Per Wimmer anerken-
der, at det er sådan, han selv lever. Det handler om, 
at man skal være bevidst om sine prioriteringer. 
 ”Det er godt for alle at se grundigt på, hvordan 
man egentlig bruger sin tid i forhold til, hvad man 
synes er vigtigt. De fleste vil få øje på et misforhold, 
og det er synd, når vi har så lidt tid,” siger Per Wim-
mer, der nævner fraværet af spontanitet som en af 
de få ulemper ved det travle liv.

Det er ikke raketvidenskab, men det virker!  
Det er ikke noget, som jeg insisterer på, men det er en slags 
tilbud til dem, der lytter til mig, og det har givet mig meget 
frihed at styre efter dem.”


