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Hvis alt går, som 
det skal, forventer 
den 39-årige mil-
lionær at drage ud i 
rummet allerede i år 
2009.

Udstyret og rum-
dragten er i hvert 
fald i orden

Intet er umuligt i denne ver-
den. Finansmanden Per 
Wimmer har hele sit liv sat 

sig forskellige ting for, og uanset 
hvor besværligt det tit har set ud, 
har han altid nået målet. Lige fra 
studierne på det prestigefyldte 
Harvard-universitet i Boston til 
at åbne sin egen bank.

Inden længe får Per Wimmer, 
der medvirker i TV2-programmet 
”Den hemmelige millionær”, en 
anden stor drøm opfyldt, når 
han begiver sig ud i rummet som 
den første dansker nogensinde. 
Og det er ikke bare tom snak 
– han er nemlig i fuld gang med 
forberedelserne.

– Når jeg kommer ud i rum-
met, er det den ultimative even-
tyrrejse, der går i opfyldelse.

Det bliver så stort, siger Per 
Wimmer, der forventer at stige 
om bord i raketten i slutningen 
af 2009 eller starten af 2010.

Med sine mange rumprojek-
ter slår han desuden fast, at man 
som almindelig verdensborger 
vil kunne købe en tur i rummet 
om seks-syv år for cirka 250.000 
kroner.

Det helt rigtige
Per Wimmer bor til daglig i hjer-
tet af London, hvor han driver 
sin egen bank, Wimmer Finan-
cial – et arbejde, der sætter ham i 
forbindelse med alle verdensdele 
hver eneste dag. Han har boet i 
London siden 1998 og kunne 
ikke forestille sig at bo noget an-
det sted.

– London er en fantastisk by, 
og jeg stortrives her, siger den 
travle mand, der er single og bor 
i en stor lejlighed fyldt med min-
der fra hans mange rejser rundt 
om i verden.

Per Wimmer har en tætpakket 

dagligdag, men han elsker det.
– Jeg laver jo det, jeg bedst 

kan lide, og det medfører net-
op, at det ikke virker som hårdt 
arbejde.

Jeg er heldig at kunne leve 
af min hobby og samtidig have 
tid til at dyrke min store inter-
esse for rummet.

Ligesom han på det profes-
sionelle plan altid gør tingene 
110 procent, fungerer det på 
samme måde på kærligheds-
fronten.

– Når jeg skal have en kære-
ste, skal det være den helt rig-
tige, og jeg er sikker på, at det 
nok skal komme helt af sig selv, 
siger Per med et skævt smil.

Undercover
Bankdirektøren er god for man-
ge millioner, hvilket giver ham 
økonomisk frihed til at gøre 
mange ting – eksempelvis at 
hjælpe andre mennesker.

– Jeg kan ikke redde hele ver-
den, hvor gerne jeg end ville, 
men jeg forsøger at støtte orga-
nisationer, der gavner så mange 
som muligt, siger Per.

Han forklarer, hvordan han 
i programmet ”Den hemmelige 
millionær” tager til Nakskov for 
at hjælpe lokalbefolkningen. 

Her forsøger han at motivere 
forskellige skæbner til at få det 
optimale ud af de penge, han 
ender med at give dem.

– For at det ikke bare skulle 
virke som et engangsbeløb, var 
det vigtigt for mig at give dem 
smag for, at hvis man investe-
rer pengene ordentligt – ved for 
eksempel at købe en popcorn- 
eller en slush-ice-maskine – så 
vil i dette tilfælde bokseklub-
ben tjene lidt ekstra penge til 
deres turneringer og på den 
måde sikre, at der altid kommer 
penge i kassen.

Under dække af at være kon-
tanthjælpsmodtager kommer 
han tæt på den nederste del af 
samfundet og får en forståelse 
af, hvordan deres hverdag er.

Nu har han set hele systemet 
fra gulvet og op, og det har væ-
ret en fantastisk oplevelse.

– Jeg har lært rigtig meget 
af det og er virkelig glad for at 
have fået muligheden for at 
være med. Det bedste, jeg har 
fået ud af det, er at møde disse 
skæbner face to face.

Det har givet mig meget per-
sonligt, men det har også væ-
ret hårdt, siger den hemmelige 
millionær, der fra i aften ikke er 
så hemmelig mere.

Den 39-årige ildsjæl fra ”Den hemmelige 
millionær” har planlagt at erobre universet 
allerede næste år. I aften går han 
undercover som kontanthjælpsmodtager 
i TV2’s nye program for at hjælpe socialt 
udsatte i Nakskov

Fra sit kontor i London har 
Per kontakt til finansmar-
kedet over hele verden
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Per Wimmer bor alene i en stor 
lejlighed i London.

Indretningen er præget af 
hans mange rejser.
    Blandt andet er spisebords-
stolene fra Harvard-universite-
tet i Boston

En Harley Davidson 
fylder godt i stuen.

Per Wimmer ejer 
ikke sin egen, men 
lejer ofte en, når han 
er på ferie

Som en rigtig verdensmand 
har Per ved et enkelt klik 
forbindelse til hele den store 
verden
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