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MOONSTRUCK

Den
første
dansker
i rummet

manddag 7

WIMMERS SYV
VÆRDIER
Multimennesket Per Wimmer
har defineret et sæt værdier,
som han selv lever efter
Tillad dig selv at blive in1boksen’.
spireret, og tænk ’ud af

Følg dit hjerte og dine
2
passioner. Husk at have
det sjovt.

fokuseret og hand3 Vær
lekraftig.
Vær disciplineret og be4
vidst om, hvad du bruger
tid på.

Samarbejd med andre.
5
Summen af de enkelte
dele er større, end hver del er
for sig selv.

Bankdirektør, astronaut og millionær med
hjertet på rette sted. Carsten Norton har
mødt overskudsmennesket Per Wimmer

Tag kalkulerede risici.
6
Overvej altid risiko i forhold til belønning.

Sørg for at inspirere an7
dre, især børn. Tilskynd
dem til at følge deres drømme.

PER WIMMER
 39-årige Wimmer dimitterede i
1998 fra prestigeuniversitetet Harvard.
 Ivrig globetrotter. Har rejst i over
50 lande og blandt andet levet med
indianere i Amazonas.
 Gennemgår for tiden Zero-G-træning, centrifugetræning og flyver
med MIG 25-fly med op til 3000
km/t.
 Forventer at foretage sin første
rumrejse i 2009. Billetten er købt
hos Virgin-stifter Richard Branson.

– Banken og rumprojektet er mine to
hobbyer. Derfor ser jeg sådan på det, at
jeg er på ferie 365 dage om året. Jeg udlever simpelt hen drømmen hver dag, forklarer iværksætteren med det drengede
udseende.
Millionerne og rumdrømmene har
imidlertid ikke fået Wimmer til at stige

til vejrs og miste jordforbindelsen. For
selv om han dagligt laver investeringer
for virksomheder fra Australien til Europa, bruger han også både tid og opmærksomhed på velgørenhed for de, der ikke
har det så let som ham selv.
– Det handler i mine øjne om at gøre en
forskel. Jeg støtter UNICEF, Hospice
Foundation og Idea Foundation, fortæller
velhaveren, der mener, at vi som samfund
skal huske at få alle med.
I Wimmers verden spiller ’det gode
hjerte’ nemlig en stor rolle. Her er vi tilbage ved opvæksten i Slagelse, hvor moderen arbejdede med handicappede og
var engageret i lokalmiljøet.

Skal ikke være nemt
Set udefra ligner Wimmers liv noget, der
er for utroligt til at være sandt. For hvordan er det menneskeligt muligt at drive
en bank, et rumprogram, være aktiv foredragsholder og samtidig have tid tilovers
til velgørenhed for socialt udsatte?
Spørgsmålet får Wimmer til at smile

bredt, og han tøver ikke med at svare.
– Arbejdet med banken fylder vel det
samme som halvanden fuldtidsstilling,
men Wimmer Space er en slags deltidsjob. Jeg disponerer min tid sådan, at arbejdet på at komme i rummet lægges i
ydertimerne og i weekenden. Hvad angår
velgørenhed er det noget, der ligger dybt i
mig. Da jeg gik på Harvard, lavede jeg for
eksempel havearbejde for de ældre på et
plejehjem.
Det lyder kompliceret, men det betyder
ikke noget for den driftige entreprenør,
som endnu ikke har fundet tid i kalenderen til at finde en kæreste. Og det er ikke
svært at forstå, for i øjeblikket betragter
han selv sin tid som 97-98 procent booket
op. Ikke mindst fordi han den sidste uges
tid har fløjet en gang dagligt for at passe
butikken.
– Hvorfor gøre det nemt? spørger han
og forklarer, at han med alle sine aktiviteter håber at skabe en energi omkring sig,
der også inspirerer andre.
cno@eb.dk

VIDSTE DU ...
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million kroner skal du slippe, hvis du
vil en tur i rummet med Virgin Galactic. På sin egen tur planlagt til 2009
regner Per Wimmer med at opleve fire
minutters vægtløshed

Carsten Norton
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RUMTURISME
Disse fem har allerede taget
turen

HALVDYRT En million kroner koster
turen til rummet med Virgin Galactic.
Den er dog til at betale, når man som
Per Wimmer ejer sin egen bank ...

Dennis Tito
Den amerikanske multimillionær blev
den første, der
tog på rumrejse for egen
regning. Det
skete i 2001
og med det
russiske pionerfirma MirCorp som
rejsearrangør. I løbet af sine syv
dage, 22 timer og fire minutter i
rummet nåede Tito 128 gange
rundt om Jorden.

Mark Shuttleworth
25. april 2002 blev han den første
afrikaner i rummet, da han steg
om bord på det russiske fartøj
Soyuz TM-34 efter at indløst billet
til 20 millioner dollar! Den sydafrikanske iværksætter brugte bl.a. tiden på aids-relateret forskning.

Gregory Olsen
Videnskabsmanden og entreprenøren Gregory Olsen bryder sig ikke om betegnelsen ’rumturist’.
Det fortalte han til National Geographic, efter han som tredje
mand havde besøgt International
Space Station for egne midler.

Anousheh
Ansari
– Jeg håber at
inspirere folk,
forklarede
iranske Ansari, som kort
efter sin 40års-fødselsdag i 2006 blev den første muslimske kvinde samt første iraner i
rummet.

Charles Simonyi

7. april 2007 drog den første ungarer af sted mod fjerne galakser.
Som den femte rumturist havde
milliardæren kvalificeret sig til en
udflugt til den internationale
rumstation. Pris 20 mio. dollar.

EKSTRA BLADET
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RA KONTORET er der udsigt til
Oxford Street, som er en af Londons travleste forretningsgader.
Men trods millioner på kontoen
står shopping ikke øverst på listen over
interesser hos manden, der holder til på
den fashionable adresse, hvor naboerne
tæller alt fra stormagasiner til internationale modehuse.
Faktisk ejer han ikke en bil, selv om
han uden problemer kunne købe en Ferrari til at gøre gaderne usikre i den engelske hovedstad. Ja, ikke engang et ur har
han, for den slags interesserer ikke danskeren, som ejer den investeringsbank,
der holder til i kontorlokalerne.
Hvad der til gengæld interesserer ham,
er rumfart. Så meget, at han har startet
sit eget rumprogram – blandt andet for at
kvalificere sig selv som astronaut. Og for
at være på den sikre side har han foreløbig købt billet til tre rumflyvninger med
Virgin Galactic og regner med at komme
af sted allerede i 2009.
Målet er at blive den første dansker, der

‘‘

Banken og rumprojektet er mine to hobbyer.
Derfor ser jeg sådan på det, at jeg er på ferie
365 dage om året
sætter sine fødder på månen, og når
bankdirektøren fortæller om sin drøm, er
det med en overbevisning, så ingen kan
være i tvivl om, at den nok skal blive til
virkelighed.

Uddannelse er alt
Manden med drømmen hedder Per Wimmer, og hans egen historie starter så
langt fra de bonede gulve i internationale
investeringsbanker, som man næsten kan
komme. Nemlig i den sjællandske vognmandsby Slagelse, hvor forældrene stadig bor.
– Jeg har fået meget støtte fra mine forældre, og jeg tænker tilbage på mit barndomshjem som meget harmonisk. Det
gav nogle trygge rammer, som gav mig
modet til at tage springet ud i verden, for

jeg vidste, at det aldrig kunne gå værre,
end at jeg bare kunne vende hjem.
Men der er alligevel langt fra middelklasse i Slagelse til at have fod under eget
bord som bankejer i det centrale London.
Og når Wimmer selv skal forklare, hvordan han er nået så langt, lyder forklaringen enkel.
– Det kræver tre ting. Uddannelse, uddannelse og uddannelse, forklarer den 39årige dansker, som selv har læst på blandt
andet amerikanske Harvard og College of
Europe i Belgien.

Det gode hjerte
Selv om Wimmer i dag taler om sin karriere med en misundelsesværdig lethed,
lægger han ikke skjul på, at han af og til
må knibe sig selv i armen.

