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For cirka syv år siden købte Per 
Wimmer en plads på verdens 
første kommercielle rumrejse. 
Drømmen om at opleve Jorden 
fra rummet har udviklet sig fra 
at være et grænseoverskridende 
drengerøvsprojekt til en mission med 
ambitiøse mål. Vi kan, hvad vi vil, 
hvis bare vi holder antennerne ude, 
tænker  anderledes og tør sætte os 
uden for janteloven, mener den  
39-årige dansker.

Første Dansker i rummet

  Det 
grænseløse            eventyr
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12  sPace-
    entusiaster

tolv mænd skrev sig op til 

rum-eventyret med space 

adventures tilbage i år 2000, og 

siden da har de jævnligt mødtes 

til træningsøvelser rundt om-

kring i verden. Per Wimmer for-

tæller, at der eksisterer en gan-

ske særlig fællesskabsfølelse i 

gruppen. Han beskriver den så-

ledes: – Vi er alle originaler med 

vidt forskellige baggrunde. men 

vi har det tilfælles, at vi alle er 

space-entusiaster. Vi føler os 

som en lille rum-familie. selv 

nye folk, jeg møder inden for 

rumprojektet, har jeg øjeblikke-

lig noget tilfælles med. Vi er alle 

en del af et globalt fællesskab 

– og det er en helt fantastisk 

følelse! 

Fortsættes næste side
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 Han er endnu ikke fyldt 40, men 
har alligevel længe brudt med 
de gængse opfattelser af, hvor 

langt man bør stikke næsen frem; kar-
rieremæssigt har Per Wimmer opnået 
langt mere, end de fleste opnår i løbet 
af et helt liv – og privat har han udfor-
dret sine egne værdier og måde at leve 
på. Han har rejst verden tynd, boet 
med indianerne i Amazonas og rejst i 
de mest afsides områder af Afrika og 
Latinamerika. I dag står han foran sin 
ultimative rejse – den hidtil nok mest 
farefulde. En rejse, der ikke kun hand-
ler om at rejse ud i verden, men ud af 
Jordens atmosfære. Som er ultimativ, 
både i mental og fysisk forstand.
– Jeg forventer, at rejsen ud i rummet 
vil blive en ekstrem rejse. For mig 
den ultimative eventyrrejse. Både i 
indre og ydre sammenhæng. Den 
vil være ultimativ i form af kilome-
ter og energi, der bliver brugt for at 
komme dertil – og ikke mindst i be-
tydning. Jeg glæder mig meget til at 
opleve Jorden ude fra rummet. Jeg 
tror, det vil blive en fantastisk vi-
suel oplevelse. Desuden er jeg sik-

   Jeg glæder mig meget til at opleve Jorden ude 
fra rummet. Jeg tror, det vil blive en fantastisk 
visuel oplevelse. Desuden er jeg sikker på, at 
store eksistentielle spørgsmål vil presse sig på, 
når jeg hænger derude i vægtløs tilstand.

‘

‚

Fortsættes 
næste side

•  Hav antennerne ude og vær åben over 

for ny inspiration. Husk at tænke uden 

for rammerne.

•  Følg dit hjerte og din passion og hav 

det sjovt imens!

•  Fokuser på dine drømme og før dem  

ud i livet.

•  Vær opmærksom på, hvad du anvender 

din tid på. 

•  samarbejd. summen af delene er  

højere end de individuelle dele alene.

•  kast dig ud på dybt vand, men overvej 

grundigt, hvad du kan vinde eller tabe.

•  Vær inspirationskilde for andre, i særlig 

grad børn. Giv dem mod på at udleve 

deres drømme.

liVsVærDier
Wimmers 
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ker på, at store eksistentielle spørgs-
mål vil presse sig på, når jeg hænger 
derude i vægtløs tilstand. Jeg tror for 
eksempel, at spørgsmål, der kred-
ser om meningen med livet, vil få en 
helt ny betydning, siger Per Wimmer,  
da Psykologi møder ham en travl 
formiddag på Strøget i København. 
Cafeen vrimler med mennesker. Men 
der noget, der får den høje fyr med 
det drengede udseende til at skille sig 
ud. Måske er det hans nysgerrighed, 
hans ligefremhed, eller de blå øjne, 
der lyser af begejstring, når han for-
tæller om sit liv og sine drømme.
Han har en urokkelig tro på, at vi skal 
gå efter vores drømme, og at vi aldrig 
må lade os begrænse. 
– Jeg føler, at jeg ved at deltage i rum-
projektet er med til at skubbe nogle 
grænser. Jeg har altid været tiltrukket 
af at gøre det grænseoverskridende, 
af at være med til at bygge noget nyt 
op. Det er vigtigt, at vi som menne-
skehed hele tiden skubber grænser-
ne. Jeg kan illustrere min pointe med 
et eksempel: Hvis vi holder stille på 
en cykel, så vælter den, men hvis vi 
bliver ved med at træde i pedalerne, 
så kommer vi ud og ser nogle nye og 
flotte landskaber. Jeg mener, at cykel-
metaforen gør sig gældende i forhold 
til al menneskelig udvikling og tror, 
det er vigtigt, at vi mennesker udnyt-
ter de muligheder, vi har, og at vi på et 
individuelt plan formår at se ud over 
vores egen baghave. 

Drengedrøm til millioner
Indimellem har folk spurgt, om der 
måske ikke var andre – og bedre – 
ting, man kunne anvende flere mil-
lioner kroner på, og om rum-pro-
jektet i virkeligheden ikke blot er ét 
stort egotrip eller et drengerøvspro-
jekt af dimensioner. Men projektet 
er meget mere end en privilegeret 
mands drøm om at afprøve det eks-
treme, fastholder Per Wimmer. En 
stor del af opmærksomheden fra 
rumprojektet anvender han for ek-
sempel på at støtte nogle udvalgte 
velgørenhedsorganisationer.  
– Unicef er min hoved-charity. Jeg 

forventer at støtte organisationen i 
form af promotion og hårde kon-
tanter, når vi komme tættere på op-
sendelsen. Indtil videre har støtten 
– i form af tid og kontanter – pri-
mært gået til mine øvrige charities 
som ISSET/Ideas Foundation samt 
Hospice Foundation. Årsagen, til at 
jeg i særlig grad har valgt at satse på 
Unicef fremover, er, at det er en glo-
bal velgørenhedsorganisation, der 
hjælper børn rundt omkring i ver-
den. Organisationen gør det til gen-
gæld muligt for mig at udføre anden 
del af min mission: nemlig at inspi-
rere dem, der ikke er så privilegerede. 
Jeg ønsker i særlig grad at inspirere 
børn til at gå efter deres drømme, 
fortæller Per Wimmer, der altid selv 
har følt stor glæde ved at kæmpe for 
det, han brænder for. Noget han selv 
mener har gjort ham til et gladere og 
bedre menneske.
– Penge er som udgangspunkt ikke 
vigtige. Jeg opfatter dem mere som et 
middel end som et mål. Men for så-
dan én som mig, der har nogle drøm-
me og mål, der er ekstremt kostbare, 
må jeg jo erkende, at pengene har 
været med til at åbne nogle døre, si-
ger Per Wimmer. 
Opfyldelsen af drømmen om rejsen 
ud i rummet bliver da heller ikke 
nogen billig fornøjelse. Den rum-
rejse, han tilbage i år 2000 tilmeldte 
sig hos det amerikanske firma Space 
Adventures, kommer til at koste cir-
ka en million danske kroner. Dertil 
kommer udgifter til træningsøvel-
ser og rejser. Og det stopper ikke en-
gang her. For siden han tilmeldte sig 
sin første rumrejse, har han indladt 
sig på endnu en færd ud i rummet. 
Denne gang med det engelske firma 
Virgin Galactic service. 
– Det er sandsynligt, at begge rum-
rejser kommer til at foregå med gan-
ske kort mellemrum. Et realistisk 
bud for opsendingen er slutningen af 
2009. Det, vi går og venter på lige nu, 
er de endelige godkendelser. Jeg hå-
ber inderligt, at de snart er på plads, 
for jeg er klar til at tage af sted i mor-
gen, siger Per Wimmer, der efterhån-

den har ventet i næsten syv år på at 
komme af sted. 

nye værdier i junglen
Det var i gymnasiet, at Per Wimmers 
interesse for fysik og astronomi blev 
skabt. Og det var også på det tids-
punkt, at den indre eventyrer for al-
vor blev vækket til live. En sprogrejse 
til Frankrig og en rejse til Thailand 
åbnede hans øjne for, at verden er 
fuld af muligheder og alternative må-
der at leve på. Lysten til at udfordre 
sig selv har altid fulgt med.  
– Jeg har altid haft en indre drivkraft. 
Jeg vil gerne ud og møde mennesker, 
der lever et liv, der adskiller sig fra 
vores. På en af mine første store rej-
ser til Thailand blev jeg enormt in-
spireret og fascineret. Det var rigtig 

spændende at møde mennesker med 
en anden indgangsvinkel til livet. Det 
lærte mig, at det er en mangfoldig 
verden, vi lever i – og at jo mere man 
rejser ud, jo mere rejser man også ind 
i sig selv, siger Per Wimmer.
– Jeg har været ude og bo med indi-
anerne i Amazonjunglen, og dér var 
jeg bevidst om, at jeg var meget langt 
væk fra alting, og at jeg ikke bare lige 
kunne rejse tilbage til civilisationen 
igen. Det var på én måde skræm-
mende, men også fascinerende. For 
når du er så langt væk i fysisk rejse, 
bliver det også lidt en mental rejse: 
Du er langt væk fra det kendte, fra 
arbejdet, dine venner og din sociale 
base. Omvendt er du også ekspone-
ret for en ny base. Et nyt sæt af værdi-
er. En ny måde at gøre tingene på. Og 

det rammer dig i hovedet hele tiden. 
Jo mere du prøver at lære om andre 
og deres værdier, jo mere sætter du 
også spørgsmålstegn ved dine egne 
værdier. Jeg har rykket mig fra det, 
jeg er opflasket med, og er blevet en 
’global kuffert’. Jeg har haft det privi-
legium, at jeg har oplevet mange nye 
værdier og inputs, som jeg har taget 
ind undervejs. Men jeg har også al-
tid haft en åbenhed over for det an-
derledes, fortæller Per Wimmer, der 
mener, at vi danskere indimellem 
godt kan være slemme til at sætte be-
grænsninger op for os selv. 
– Min opvækst i en dansk provins-
by har vist mig, at vi herhjemme 
ikke uden videre lader os rive med. 
I Danmark har vi en tendens til at 
mene, at »det er da ikke så ringe«, og 
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Hvis alt går efter planen, bliver Per Wimmer den første danske astronaut  

nogensinde. Han skal forlade jordens atmosfære i en russisk bygget raket og 

svæve vægtløs rundt i rummet i cirka fire minutter på en rumfærd, der vil vare 

to og en halv time. Datoen for missionen er endnu ikke fastsat, men det for-

ventes at blive i slutningen af 2009. 

Per Wimmer, 39, er født og opvokset i slagelse, men er i dag bosat i london, 

hvor han som finansiel rådgiver har arbejdet i bl.a. eu-kommissionen, Fn, 

Wallstreet og en række større finansvirksomheder. Han er i besiddelse af en 

række akademiske grader inden for jura og virksomhedsledelse fra universi-

teter som Harvard, university of london, college of europe og københavns 

universitet. De fleste uddannelser har han bestået med særlig udmærkelse.

Per Wimmer er desuden travlt optaget af den forestående rum-mission, som 

for ham ikke blot handler om at træne og blive skudt ud i rummet, men i lige så 

høj grad om at inspirere mennesker og især børn til at udleve deres drømme. 

Den opmærksomhed han opnår med sit projekt Wimmerspace, går til velgø-

renhedsorganisationer som f.eks. unicef. Per Wimmer holder en række gra-

tis foredrag for børn, men er også tilgængelig for virksomheder, der ønsker at 

høre noget mere om hans rumrejse – eller som ønsker at lade sig inspirere af 

hans syv livsværdier. læs mere på: www.Wimmerspace.com.

Per Wimmer På PaPiret

– Jeg føler, at jeg ved at deltage i rum-
projektet er med til at skubbe nogle 
grænser. Jeg har altid været tiltrukket 
af at gøre det grænseoverskridende, af 
at være med til at bygge noget nyt op, 
siger Per Wimmer.

vi har temmelig svært ved at stå med 
hænderne i vejret og sige: »Hold da 
op, hvor er det fantastisk det her!« 
Min tid i Sydeuropa og mine rejser 
i Latinamerika har i høj grad smit-
tet af på min måde at anskue livet på. 
Det har været med til at gøre mig til 
et mere passioneret menneske, der er 
langt mere engageret og begejstret, 
end jeg var tidligere. Den måde, jeg 
er blevet mødt på i disse lande, har 
ændret min måde at møde andre 
mennesker på.

lykke er hårdt arbejde
– Jeg har syv livsværdier, jeg lever ef-
ter. En af de vigtigste er: følg dit hjer-

te og følg din passion. Jeg tror på, at 
vi kan, hvad vi vil – når vi ikke lader 
janteloven stoppe os. Det hele afhæn-
ger af ambitionsniveau. Mit råd er, at 
man skal tænke uden for rammerne 
og holde sine antenner ude. Jeg har 
hele tiden en masse bolde i luften, 
som jeg går og betragter – og når der 
pludselig er noget, jeg føler stærkt for, 
ryger det på min to do-liste. Hvad er 
pro, og hvad er kontra? Hvad ko-
ster det i tid og ressourcer? Det hele 
er nøje overvejet. I de tilfælde, hvor 
jeg ikke har tid til at tage den per-
fekte beslutning, så sker det selvføl-
gelig mere intuitivt. Men jeg overve-
jer altid mine muligheder nøje. Der, 

hvor jeg nok skiller mig ud fra mange 
andre mennesker, er, at en del opgi-
ver hen ad vejen. De bliver usikre på 
deres idé eller tænker: »Åh, nej, jeg  
gider alligevel ikke rigtig.« Jeg tror 
på mine ideer, fordi de er velover- 
vejede. Og så ligger der også en stærk 
princip-rygmarv i, at når beslutnin-
gen først er taget, så helmer jeg ikke,  
siger Per Wimmer, hvis ambitioner 
og målrettethed også viser sig på 
hans CV. Som 39-årig har han opnå-
et langt mere, end man kan forvente. 
Han kan fremvise adskillige akade-
miske grader, har gjort kometkarrie-
re inden for finansbranchen – og har 
en årsindkomst derefter.

Hvad bliver det næste...
– I dag føler jeg mig fantastisk lyk-
kelig. Men lykken kommer ikke af 
sig selv. Man må arbejde hårdt for 
den. Men jeg oplever en stor tilfreds-
stillelse ved at kæmpe for det, jeg 
rigtig gerne vil. Jeg har venner på 
Wallstreet, der er multimillionærer, 
men som er ret ulykkelige. Tingene 
er måske kommet for nemt til dem. 
I Amazonjunglen oplevede jeg til 
gengæld, hvor lykkelige de er. De le-
ver dag for dag og har derfor fokus 
på det, der virkelig tæller, f.eks. den 
nære familie. »Walk the talk, talk the 
walk«. Det virker begge veje. Gå ef-
ter det du tror på, siger Per Wimmer 
med overbevisning i stemmen. 
Den livsglade dansker, der til daglig 
bor i London, er dog klar over, at hans 
energiniveau og høje ambitioner har 
givet ham et luksusproblem. 
– Mine venner siger indimellem til 
mig: »Hva’ så, Per? Nu har du nået 
mange af dine mål. Når du så har væ-
ret i rummet – hvad skal der så ske?« 
Jeg er fuldt ud klar over, at netop dét 
bliver min helt store udfordring. For 
rejsen ud i rummet bliver da svær at 
toppe. Så udfordringen bliver natur-
ligvis at finde nye mål, jeg kan gå ef-
ter. Og det bliver selvfølgelig sværere. 
Men jeg får hele tiden nye ideer, og 
jeg vil altid være let at begejstre. Så 
rigtig bekymret for fremtiden er jeg 
egentlig ikke.


