
 
 
NYHEDER  

 
Per Wimmer (tv.) vil gerne flyve højt, men han er også god til at være helt nede på jorden. Her i Kildebutikken, 
hvor Henrik Kruse får Wimmers autograf i bogen Powermænd, som Henrik er overbevist om, at hans far vil 
sætte stor pris på at få i julegave. Foto: Peter Glitten  

 

Wimmer venter utålmodig på sin tur i rummet 
Slagelse: Den tidligere Slagelse-dreng Per Wimmer er en travl mand. Samtidig med, at han er i fuld gang med at 
opbygges sin egen investeringsbank i London, glæder han sig til at »plante« det første danske flag i rummet. 

 
Morten Mørch 
Peter Glitten 
03. December 2007 07:57 
 

 
Da Per Wimmer første gang for cirka otte år siden luftede sine planer om at blive den første dansker i rummet, 
var der rigtig langt mellem de mennesker, der troede seriøst på projektet - men den store skepsis har aldrig på 
noget tidspunkt rokket den tidligere Slagelse-dreng i troen på, at det ville lykkes. 
- Og nu, hvor det nærmer sig virkeliggørelse, og vi kan sætte tid på, så er også skeptikerne begyndt at tro, 
siger Per Wimmer. 



Vi møder ham på sin gamle hjemmebane - i Slagelse. I Kildebutikken har han indvilget i at skrive autografer i 
Vibeke Hartkorns nye bog, Powermænd, der indeholder beretninger af så forskellige mennesker som Jokeren, 
Preben Elkjær, Ole Michelsen, Ulrik Wilbek - og ikke mindst Per Vimmer. 
Alle personer i bogen er helt specielle på hver sin måde. De fortæller deres syn på kvinder, karriere, 
vindermentalitet og eventyrlyst, og er der noget, der har eventyrlyst og så er det Per Wimmer. Han har prøvet 
mere end de fleste, herunder en forrygende erhvervskarriere, hvor han i dag ejer sin egen internationale 
investeringsbank i London, som blandt andet skal give et overskud, der kan dække de svimlende summer, en - 
og gerne flere - ture i rummet vil koste.  

 

Berusende oplevelse 

 
 
- Rummet er den nye grænse i vores tidsalder, og jeg har så meget pionerånd, at jeg vil se, hvad der foregår 
derude, og jeg vil se vores smukke jord i et andet perspektiv, siger Per Wimmer. 
Han deler sin tid mellem erhvervskarrieren og træningen til rumprogrammet, for det er intensiv træning, der 
blandt andet foregår i Rusland. 
- For eksempel træner vi vægtløst ved at gå op i 14 kilometers højde med et fragtfly, hvorpå det styrtdykker, 
så vi er vægtløse et minut eller mere. Det er simpelthen en berusende oplevelse, fortæller den danske 
astronaut, der glæder sig til at blive sendt ud i rummet, som andre glæder sig til juleaften.  

 

Turen udskudt 

 
 
Wimmer har fået udskudt sin tur i rummet. Faktisk havde han en forventning om, at det ville blive i 2007, men 
teknisk kom der noget i vejen, så i dag er forventningen, at det sker i slutningen af 2009 eller begyndelsen af 
2010. 
Han venter utålmodigt. 
- Det er på tide, vi får en dansker i rummet. Både russere, amerikanere og en kineser har været der. Nu må vi 
have »plantet« Dannebrog i universet. n  
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