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leger
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Kulturchok: Bankejer Per
Wimmer lever i nyt tv-program
som nogle af Danmarks fattigste
Helle Kastholm Hansen
Foto: Kristian Linnemann

ude seks af ugens syv dage.
Det var der ikke rigtig råd til
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - med 60 kr. om dagen til alt.
– Da TV2 stak mig 620 kr. i
Billig leverpostej
hånden, tænkte jeg, at det
– Så jeg fik min debut i Aldi
ville blive svært at få dem til
– og det var anderledes. Fakat strække til en hel dag. Så
tisk anede jeg ikke, at der
gik det op for mig, at de skulfandtes så megen dårlig
le holde i ti dage, og så blev
– men billig – leverpostej.
det virkelig sort.
Per flytter ind i en trøstesGrinende beretter mangeløs lejlighed i Nakskov, hvor
millionæren Per Wimmer,
39, om sin indgang til TV2’s
tv’et er hans eneste underholdning, og et par dage seserie ’Den hemmelige millionere kommer han i ’job-trænær’, hvor en rigmand m/k
– efter at have lovet at donere
ning’ på en fabrik, hvor han
lytter og bruger sin ’radar’
250.000 kr. af egen lomme
– udstyres med en fattigtil at skabe kontakter i det
underprivilegerede miljø.
røvs-identitet og sættes af et
ukendt sted i Danmark.
Pauserne var sværest
Her skal den ’hemmelige
– Når man er vant til at armillionær’ så finde ildsjæle,
bejde alle ugens dage og
der kan være værdige modstort set i alle døgnets vågne
tagere af den kvarte million.
timer, er det underligt at få at
– Jeg bor til daglig i Lonvide, hvornår man skal ardon, men rejser meget rundt
bejde, og hvornår man ikke
i verden, så jeg plejer at spise

må.
– I virkeligheden var pauserne de sværeste.
– Pludselig skulle man
nemlig holde ti minutters
kaffepause eller en halv times frokostpause – uanset
om man havde lyst eller ej.
Så stoppede alt arbejde bare.

Opdraget til at give
Som det vil fremgå af udsendelsen på tirsdag, fandt Per
Wimmer sine ildsjæle. ’Fantastiske mennesker’ kalder
han dem, og i en blanding af
gråd og vantro blev de mange penge overrakt i adskillige portioner.
– Min far var Opelforhandler i Slagelse. Det var et godt
hjem, hvor jeg blev opdraget
til, at når man har fået så
meget som jeg, må man også
give igen, og det prøver jeg at
gøre bl.a. via ’Den hemmelige millionær’.
hka@eb.dk

Per Wimmer plejer at flyve
verden rundt. At køre i tog
var en ny oplevelse for
ham. FOTO: TV 2

Jagter ildsjæle
– De, der får mine penge i
’Den hemmelige millionær’
på tirsdag, er gode sociale
entreprenører - nogle rigtige
ildsjæle der ikke får støtte af
det offentlige, siger Per
Wimmer.

Biblioteket var eneste mulighed for at komme på
nettet.

Mangemillionæren i jobtræning.
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NYTTIG
VELGØRENHED
KÆRLIGHEDEN
MÅ VENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil gøre en forskel

Mangler den eneste ene

Velgørenhed ikke noget, der
er opstået i forbindelse med,
at Per Wimmer blev spurgt,
om han ville deltage i ’Den
hemmelige millionær’.
Hans rum-projekt, ’WimmerSpace’, deler årligt penge ud til et hospice, Unicef og
det britiske ’Ideas Founda-

Per Wimmer kan ikke huske, hvornår han sidst har
holdt fri en hel uge.
– Senest dykkede jeg et par
dage med familien i Egypten, og for ikke længe siden
holdt jeg en bowlingaften
med Kylie Minogue, fortæller mangemillionæren. Han

tion’.
Privat forventer han at blive den første ikke professionelle dansker i rummet.
– Det er vigtigt, at de penge, jeg deler ud, går til projekter, hvor der er et højt afkast – menneskeligt og socialt.

har endnu ikke fundet ’den
eneste ene’.
– Jeg datede senest en enkelt aften før jul, siger Wimmer og indrømmer, at det
nok kniber med at finde en
kæreste, fordi det måske er
svært for mange kvinder at
leve op til hans krav.

