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AF PETER GLITTEN

Per Wimmer har ofte været 
på »dybt vand« - men det 
har været i form af aktivi-

teter mellem himmel og jord. Nu 
gør han for alvor klar til en duk-
kert i dybet. Midt i juli dykker han 
- som den første dansker - ned til 
vraget af Titanic, der ligger 3.800 
meter under havoverfl aden.

- Normalt bevæger mennesket 
sig på et 11 kilometer spænd. Det 
er fra de 10 kilometers højde en 
fl yver når til den ene kilome-
ters dybde, en u-båd maksimalt 
går ned. Jeg vil gerne skubbe til 
grænser, og har længe spekuleret 
på, hvad jeg nu kunne foretage 
mig. Folk spørger så tit, når jeg 

holder foredrag, hvorfor jeg ikke 
går i dybden.

- Det har været svært at fi nde 
noget, og nu har jeg den oplagte 
mulighed - en tur til Titanic, der 
er et ikonagtigt dykkermål, fordi 
alle husker Titanics forlis. Netop 
i år er det 100 år siden luksus-
skibet forliste efter sammenstød 
med et isbjerg, siger Per Wimmer 
til Sjællandske.

Viser respekt
Det betyder, at der vil være eks-
tra stor opmærksomhed omkring 
Titanic, og dermed også stor op-
mærksomhed om dykningen, 
som Per Wimmer lover også vil 
medføre et humantært afkast. 
Hvilket er endnu ikke på plads.

Han lover også, at dykningen 
vil ske med stor hensyntagen til 
de følelser, der er omkring skibs-
forliset, som dengang kostede 
cirka 1500 mennesker livet.

- Vi gennemfører også dette 
projekt for at vise vores respekt 
for de berørte familier ved at hu-
ske denne tragiske aften, hvor 
Titanic forliste.

Genbrugsluft
Per Wimmer gennemfører sit 
projekt sammen med en snes 
andre eventyrere, der deltager 
i dykningen. De helt specielle 
mini-ubåde, som kan komme så 
dybt, rummer hver tre personer 
og Per Wimmer er med første båd 
ned.

MIR I og II  er super u-både, 
som kan gå dybere end 20.000 
fod. De er to af blot fem under-
vandsfartøjer, der er til rådighed 
for verdens videnskabelige sam-
fund, som kan nå de dybder og 
modstå det enorme pres.

- Hver kabine er en 2,1 ku-
bikmeter kugle med plads til tre 
personer. Lufttrykket indeholder 
en konstant atmosfære på én 
og luften genbruges på samme 
måde som i et rumskib. Men det 
bliver en kold tur. Temperaturen 
falder til 12 grader C ved Titanic, 
fortæller Per Wimmer.

Forberedelser
Forberedelserne kan på ingen 
måde sammenlignes med rum-

færden - netop på grund af det 
atmosfæriske tryk - men der er 
mere lavpraktiske ting at tage 
højde for.

- Vi er tre timer om at dykke, 
derpå har vi tre-fi re timer til at 
observere og fi lme inden vi har 
tre timer op til overfl aden. Altså i 
alt 10 timer - uden toilet.

Per Wimmers hidtidige erfa-
ring med dykning ligger på et 
ganske andet niveau end Titanic.

- Jeg dykker, og har blandt an-
det dykket ved Fijiøerne. Men det 
er i en dybde ned til 30 meter, si-
ger den slagelseanske eventyrer, 
der stadig venter på sin rumdåb.

- Jeg forventer nu, at én af de 
tre ture, jeg er tilmeldt, kan fi nde 
sted i 2013, siger Wimmer. ■

EVENTYR: Per Wimmer, eventyrer og finansmand med dybe rødder i Slagelse, venter stadig utålmodigt på at blive 
første dansker i rummet. Men han spilder ikke ventetiden. Wimmers kommende stunt bliver en dykning til vraget af 
Titanic, som ligger 3.800 meter under havoverfladen - 2.800 meter dybere end en normal u-båd kan komme ned.

Højt at flyve - dybt at dykke

Per Wimmer, 43-årig millionær og eventyrer, har rød-
der i Slagelse men bor i London. Foto: Wimmer Space

Vi gennemfører også dette 
projekt for at vise vores 

respekt for de berørte familier ved 
at huske denne tragiske aften, hvor 
Titanic forliste.

Per Wimmer, eventyrer

Titanic stævnede ud fra Southampton 10. april 
1912 med kurs mod New York med 2228 mennesker 
ombord.
Titanic var blevet erklæret synkefri, da det havde et 
meget avanceret skrotsystem, der skulle forhindre, at 
skroget blev fyldt med vand.
14. april 1912, kl. 23:40 møder Titanic isen, der 
perforerer skroget seks steder under vandlinien. Sam-
menstødet skete ca. 300 sømil sydøst for canadiske 
halvø Nova Scotia, og hullet i skibet gjorde, at Tita-
nic tog 25.000 tons vand ind i timen. 
15. april 1912 kl. 02:2 forsvinder Titanic i dybet.
Ombord på Titanic havde der været 1.343 passage-
rer og 885 besætningsmedlemmer. Cirka 1500 af de 
ombordværende døde.
Det sunkne Titanic blev genfundet den 1. september 
1985 af en fransk - amerikansk ekspedition. 

FAKTA OM TITANICS FORLIS

Under dykningen vil det især være Titanics front, som eventyrerne vil koncentrere sig om at undersøge og fi lme fra deres 
avancerede ubåd. Foto: Wimmer Space

MIR I, som skal bringe Per Wimmer ned til Titanic, kan nå 
dybder på over 20.000 fod. Kabinen på bare 2,1 m i diame-
ter kan rumme tre personer. Det tager tre timer at komme 
ned til Titanic. Foto: Wimmer Space

 Per Wimmer, iværksætter, eventyrer, forfatter og pionér, 
er 43 år og stammer fra Slagelse, som søn af  autofor-
handler Leif Wimmer og Lis Wimmer. Han kom gennem 
skoletid og gymnasietid med topkarakterer.
Efter også at have taget en fransk studentereksamen 
i fi losofi  og fransk litteratur gik det videre til Univer-
sitetet, hvor han modtog sin BA og MA grad i jura og 
blev tildelt den akademiske søvlmedalje. Siden tog han 
MA i europæisk statskundskab ved College of Europe i 
Brugge, Belgien.
I 1998 dimitterede Wimmer fra Harvard University i USA 
som MPA-kandidat, og så gik det ud i erhvervslivet. 
Først med investeringsrådgvning i New York og London 
for Goldman Sachs & Co., siden som aktierådgiver i 
Global/Man i London.
Han  har siden grundlagt investeringsbanken Wimmer 
Financial og Wimmer Space.

FAKTA OM WIMMER

Bygget på Harland & Wolff i Holland.
Mål: 269,7 m langt og 28 m bredt.
El-kabler: 350 kilometer.
Maskinkraft: 50.000 hk
Tophastighed: 23 knob = 42 km/t.

FAKTA OM TITANIC


