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HVAD LAVER
WIMMER UDE
I ØRKENEN?

Den eventyrlystne dansker Per Wimmer har sat sig for
at slå endnu en vild rekord. Se, hvad han nu har gang i.
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Per Wimmer vil i "The North American Eagle"slå hastighedsrekorden på land ved at køre over 800 miles i timen. Det svarer til 1.287 km/t. Foto: Wimmer Space

WIMMERS NYE

Han har sprunget i faldskærm over Mount
Everest. Han står klar til at blive den første
dansker i rummet. Og nu vil forretningsmanden
og eventyreren Per Wimmer gøre, hvad ingen
mand har gjort før ham: Presse en bil op over
1.300 km/t. Hvordan vil han bryde rekorden
uden at tage livet af sig selv?
DENNIS CHRISTIANSEN, tour@jp.dk
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er er ikke mange gode grunde til at tage til byen Gerlach i Nevada, USA.
At kalde Gerlach en by er egentlig en overdrivelse.
Den lille flække har 499 indbyggere, når man lægger
den sammen med nabobyen Empire – og medregner
alle de mennesker, som bor på afsides gårde i det ensomme bjergog ørkenlandskab. Gerlach har ikke noget supermarked. Vil du have en liter sødmælk, må du hoppe i din pickuptruck og køre en tur
på 150 kilometer.
»Til gengæld har Gerlach to barer, hvis du får lyst til en øl,« griner Per Wimmer, forretningsmand, eventyrer og i disse måneder
en hyppig gæst i den amerikanske flække.
Det er nu ikke udskænkningsmulighederne, der har tiltrukket
den danske eventyrer. Nordøst for Gerlach ligger Black Rock Desert. For 13.000 år siden var området en del af den kæmpemæssige
sø Lake Lahontan. Men da søen tørrede ud, efterlod den en helt
plan saltørken, som er ideel at køre ræs på. Hvert år flokkes fartglade bilentusiaster hertil for at prøve deres selvbyggede køretøjer. De sidste tre hastighedsrekorder på land er blevet sat i Black
Rock Desert, senest i 1997, da den engelske jetbil ThrustSSC brød
lydmuren og nåede op på 1.228 km/t. Denne rekord har danske Per
Wimmer tænkt sig at slå. Og derfor er han jævnligt på disse kanter.
»Det er ikke nemt at gøre, for det kræver, at man bygger en meget speciel og meget hurtig bil,« forklarer han. »Vi har taget en jagerflyver, en F104 Starfighter, klippet vingerne af, sat to hjul på bag-
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Per Wimmer i cockpittet umiddelbart inden første testkørsel i Black
Rock Desert i november 2009.

Navn: Per Wimmer.
Født: 1968 i Slagelse.
Student fra Slagelse Gymnasium i 1987 –
tog også den franske gymnasiale uddannelse
i 1988.
Jurauddannet ved University of London og
Københavns Universitet. Fik Sølvmedaljen af Dronningen for sit speciale.
Har desuden taget en Master i Europæisk politisk
videnskab ved College of Europe i Brügge, Belgien.
Udgav i 1995 en bog på fransk om Europas
fremtid.
Tog i 1998 en MPA (Master of Public
Administration) ved Harvard University og fik
som én ud af to på sin årgang en pris for
”academic excellence”.
Arbejdede i 1998-2002 for investeringsbanken
Goldman Sachs og lagde grunden til sin formue, da
firmaet blev børsnoteret.
Var siden aktierådgiver i Collins Stewart og i MF
Global/Man Securities.
Har fra 2007 og frem ledet sin egen investeringsbank, Wimmer Financial, der har hovedsæde
i London.
Købte i 2000 billetter til tre bemandede rumfarter og har siden gennemgået størstedelen af den
træning, der skal gøre ham til astronaut. Venter p.t.
på, at de respektive rumraketter overstår deres
testperiode, så han kan blive den første dansker i
rummet.
Sprang i 2008 som den første i verden ud i faldskærm over Mount Everest sammen med englænderen Ralph Michell.
Har desuden dykket med hajer på Fiji, levet med
indianerne i Amazonas, stået på ski ved verdens
højeste skistation i Bolivia, kørt på tværs af USA på
en Harley, gået på levende vulkaner på Hawaii og
rejst Afrika tyndt på egen hånd.
Per Wimmer bruger i dag 80 procent af sin tid på
investeringsbanken og resten af tiden på Wimmer
Space, som står for en mængde arrangementer,
foredrag, forskning og velgørenhed i relation til
hans rumprojekt.
Rekordfartøjet er et ombygget Lockheed F104 Starfighter-jagerfly, som Per Wimmer og hans team bl.a. har hevet vingerne af.

VOVESTYKKE
enden og sat en ny meget stærkere GE Dash-motor i bagenden.
Og så er det ellers fuld fart fremad.«
Sådan slår du hastighedsrekorden … og overlever det forhåbentligt.
Forsøget på at slå fartrekorden er det seneste i en række af vovestykker fra den danske rigmand, der til daglig tjener sine penge
som direktør i sin egen investeringsbank i London.
Som man tidligere har kunnet læse her i Jyllands-Posten, vil
Per Wimmer være den første dansker i rummet. Han har bl.a.
booket plads på Virgin-milliardæren Richard Bransons rumfærge
SpaceShip Two og har gennemgået det meste af den træning, der
skal gøre ham til astronaut. Men rumprojektet er blevet forsinket,
sandsynligvis til 2012, og i mellemtiden har Per Wimmer kastet
sig over andre rekordforsøg. I 2008 sprang han sammen med englænderen Ralph Mitchell som de første i verden i faldskærm ud
over toppen af Mount Everest, og lige nu og her gælder det hastighedsrekorden.

Mange potentielle farer
Per Wimmer satser på at gennemføre selve rekordforsøget i efteråret 2011. Men før han kan nå så langt, er der adskillige forhindringer, der skal overvindes.
»Når man kommer op i de høje hastigheder over lydmuren, giver det store udfordringer. For i det øjeblik, du rammer lydmuren,
kan køretøjet rykke op til 50 meter til højre eller venstre på et

WIMMERS EVENTYR I JYLLANDS-POSTEN
Siden 1998 har Jyllands-Postens JP Explorer-redaktion sendt journalistiske ekspeditioner til klodens
fjerneste afkroge. Per Wimmer er som den første astronaut optaget i Jyllands-Postens korps af opdagelsesrejsende, og dermed har JP Explorer raketkurs mod rummet. Frem til danskerens rumrejse i forhåbentlig 2012 rapporterer JP Explorer løbende om forberedelserne, og med Per Wimmer selv som reporter er vi efter planen med, når han sendes ud i vægtløsheden.
I de kommende måneder sætter Per Wimmer og JP Undervisning rummet på skolernes dagsorden med
bl.a. en landsdækkende emneuge og en skolekonkurrence.
Per Wimmers rekordforsøg på landjorden følger vi her i Tour.

splitsekund. Selv på vej op mod den hastighed skal vi sikre os, at
køretøjet ikke pludselig rammer en knold og begynder at flyve, eller at vi har givet det forkert aerodynamik, så det kører ned i jorden. Derudover kan alt andet ”almindeligt” gå galt: En ledning kan
kortslutte. Der er mange forskellige faremomenter, vi skal prøve at
kontrollere,« siger Per Wimmer.
Pengene til projektet kommer fra sponsorer, herunder computerfirmaerne Intel og Lenovo, samt fra Per Wimmers egen lomme.
For at få løst de mange udfordringer har han samlet et team af 35
ingeniører og teknikere, de fleste udlært fra Boeings flyfabrikker.
»Vi er nået så langt, at køretøjet ikke længere er en PowerPoint.
Det er bygget. Vingerne er klippet af. Jetmotoren er sat på plads. Vi
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var forhandler af GM-biler, og begge bakkede op om deres søns
ambitioner:
»Jeg har altid været ambitiøs. Lige fra dengang, jeg gik i folkeskolen og gymnasiet. Jeg har altid ligget i den øverste del af karakterskalaen. Jeg fik topkarakter selv fra Harvard. Men jeg har ikke
haft ambitioner for ambitionens skyld. Det handler mere om, at
når jeg brænder for noget, giver jeg fuld gas. Det kommer herindefra, fra hjertet. Det handler ikke bare om at nå målet. Det er også selve processen, der tænder mig, de udfordringer og nederlag,
der kommer undervejs. Over tid er udfordringerne blevet større
og vildere, men hvis du kigger tilbage, har målet altid været at være nummer ét. Det er det sådan set stadigvæk. Nu er det bare
nummer ét i verden.«

Et væld af uddannelser – og altid travlt

Holdet af ingeniører, aerodynamik-specialister,
jetmotor-specialister og hastighed-entusiaster foran "The
Eagle" i den flade og hårde
Black Rock Desert, Nevada.

> har sat meget specielle hjul på siden, lavet af en fabrikant, som
fremstiller Tivoli-hjul. Vi har sat avancerede magnetbremser på.
Og vi har foretaget de første testkørsler.«
Foreløbig har Per Wimmer været oppe på 165 miles i timen,
264 km/t., hvilket er et godt stykke fra målet på 800 mph.

Ikke dumdristig
Det næste års tid handler alt om langsomt, møjsommeligt arbejde
fra det store team for at sikre et vellykket rekordforsøg, der ikke
tager livet af chaufføren – som i øvrigt ingen erfaring har med
højhastighedskørsel. Ikke at det generer ham. Per Wimmer har
før kastet sig ud i discipliner, der var nye for ham. Da han i 2008
sprang ud i faldskærm over Mount Everest, havde han før det store hop kun foretaget fire faldskærmsudspring.
»Der findes folk i Danmark, der er meget dygtigere til at
springe med faldskærm, end jeg er, men i det øjeblik jeg går ind i
et eventyr, går jeg 100 pct. ind i det. Jeg er ikke bange for det, når
jeg først har en forståelse af det, og jeg prøver at sætte mig så
godt ind i det som muligt. Og jeg er også vant til at lære ting, som
er helt nye og helt fremmede.«
Per Wimmer insisterer på selv at være hovedperson i sine
eventyr.
»Det er det, hjertet brænder for. Jeg vil helst ikke sidde ude på
sidelinjen,« siger han. Og derfor er det også Per Wimmer, der skal
sidde bag rattet i det ombyggede jagerfly. Han kan godt lide følelsen, når han sidder der:
»I det øjeblik, jeg sætter mig ind i køretøjet, banker hjertet naturligvis. Af spænding og en vis nervøsitet, for det er jo basalt set
en stor jetmotor og en brændstoftank, man sidder oven på. Men
det er jo der, man virkelig føler, at man lever,« siger Per Wimmer.
Han mener ikke selv, at han er dumdristig. For eksempel har
han bevidst fravalgt at udfordre hastighedsrekorden på vand.
»Når du er ude i de hurtige speedbåde, skal der ikke særligt
store bølger til, før båden bliver smidt rundt – og folk bliver
dræbt på stedet. Så selv om det lyder spændende, og selv det selvfølgelig er noget, jeg har kigget på, så er risikoen for høj. Når jeg
kigger på et eventyr, skal risikoen være i lavere, en-cifrede procenter. Hvis risikoen når tocifrede procenter, så står jeg af.«
Per Wimmer har altså ikke et dødsønske. Men han har et ønske om at være den første og den bedste. Og det har han egentlig
altid haft, lige siden han kom til verden i 1968 som del af en ganske almindelig dansk middelklassefamilie i Slagelse på Sjælland.
Moderen var lærer på en skole for handicappede børn, faderen

HISTORIEN OM HASTIGHEDSREKORDEN
Per Wimmer skriver sig ind i en lang historie, når han forsøger at bryde hastighedsrekorden på land.
Den første rekord blev registreret i 1898 i Frankrig, da Gaston de Chasseloup-Laubat tvang sin bil op
på svimlende 63,15 km i timen. Siden er rekorden blevet forbedret 27 gange, senest i 1997, hvor den
tidligere jagerpilot Andy Green brød lydmuren og kørte 1.228 km/t. i jetbilen ThrustSSC.
Der findes ingen officielle regler for hastighedsrekordforsøgene, men i praksis følges følgende forskrifter: Der skal gennemføres to kørsler i modsat retning inden for en time, og hastigheden skal overstige
den tidligere rekord med mindst én pct. for at blive godkendt.
Ud over Per Wimmers projekt er yderligere to hold, et engelsk og et australsk, i gang med forberedelserne til et forsøg på at bryde hastighedsrekorden. Det engelske hold er længst fremme i anstrengelserne. Chaufføren er Andy Green, indehaveren af den nuværende rekord, og han vil – sandsynligvis et
par år efter Wimmers rekordforsøg – prøve at bryde 1.000 mph-grænsen (dvs. over 1.609 km/t.).
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Ambitionerne har hjulpet Per Wimmer med at bygge et CV, der
kan få de fleste til at tabe pusten. Mange mennesker er lykkelige,
hvis de får en kandidatuddannelse i hus. Per Wimmer har suppleret sin cand.jur. ved at tage yderligere tre internationale Masters.
Han har læst ved Københavns Universitet, University of London,
College of Europe i Brügge og det prestigefyldte Harvard University i USA og er alle steder blevet præmieret for sin studieindsats.
Han har tjent millioner i amerikanske Goldman Sachs, øget formuen som investeringsrådgiver i Collins Stewart og MF Global/
Man Securities og ejer i dag sin egen investeringsbank i London.
Og ved siden af succesen som forretningsmand har han levet et
liv som en moderne Philleas Fogg, en filantrop og eventyrer, der
farer kloden – og meget gerne også rummet – rundt på vilde adventure-rejser.
Men hvor får han tiden fra? Og hvad har han måttet give afkald
på?
»Det er klart, at du kan ikke lave det hele. Du kan ikke erobre
hele verden. Du kan ikke lave store eventyr, som jeg gør, uden at
give afkald på noget andet. Mine omkostninger er mange: For det
første mangel på spontanitet. Hvis tingene skal fungere, og jeg
skal nå det hele, kræver det, at kalenderen er relativt pakket fra
dag til dag og uger frem. Hvis du og jeg skulle få lyst til et spontant møde, ville det første kunne finde sted flere måneder frem.
Spontaniteten mister man meget af. Den kunne jeg godt savne en
gang imellem. Det er en spontanitet, mange andre har – og de kan
have svært ved at forstå, at jeg ikke har den og lige kan komme
over i weekenden,« siger Per Wimmer.

Afslapning foregår på flyrejser
Han må også finde sig i, at der ikke er megen tid til hans nære
venner, og at det ikke er muligt at passe en familie ind i hans nuværende liv. Til gengæld får Per Wimmer udrettet noget, og det
nyder han. Han har ikke det vilde behov for at trække stikket ud
og smide benene op. Da vi spørger, hvad han gør for at koble af –
og hvornår han gør det – svarer han:
»Det tidspunkt, jeg har mest tid til at koble helt af og lukke helt
ned, det er faktisk under en lang flyvetur. Der virker mobilen ikke,
og jeg rejser typisk alene. Jeg gør selvfølgelig det, at jeg altid arbejder på computeren de første par timer, indtil den løber tør for
batteri. Så har jeg nogle aviser og andet læsestof, men det løber
også tør på et tidspunkt. Så cirka halvdelen af turen, den sidste
del, er du uden mobil, uden batteri til laptoppen og uden læsemateriale. Og så er der fire timer til at være helt dig selv, lukke af og
tænke over livet. Det er et tidspunkt, hvor jeg virkelig, virkelig
slapper af.«
Snart kan Per Wimmer forhåbentlig få pulsen helt ned, når han
tager flyet til Nevada for at gennemføre næste testkørsel. Men kun
i et par timer. Derefter skruer han sig ned i sit ombyggede jagerfly
og mærker adrenalinen, spændingen og nervøsiteten, når han
fortsætter næste kapitel i sin række af eventyr: At blive verdens
hurtigste mand til lands.

