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Per Wimmer

Han har allerede prøvet følelsen af vægtløshed, fløjet i russiske jetfly og mærket
trykket af tyngdekraften. LUKSUS har fanget eventyreren og bankmanden
Per Wimmer, der tager os med til en ny dimension inden for eventyr – rummet.
Tekst Maja Tini Jensen Foto WimmerSpace.com
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er gik blot 48 timer, fra han hørte,
at man kunne rejse ud i rummet, til
billetten var købt. Med en finansmands skarpe intuition besluttede Per
Wimmer med lynets hast at blive den første
dansker i rummet.
”Den første gnist tændte omkring år
2000, hvor jeg udvekslede eventyr-ideer
med en person, der sagde: ”Per by the way,
har du hørt, at det snart er muligt at komme
ud i rummet?” Det lød helt fantastisk, så der
gik mindre end 48 timer, før jeg havde booket og var signet op på en af mine rumture.
Det var virkelig noget, der rykkede, følte
jeg. Derfor var jeg meget excited omkring
det på det tidspunkt. Jeg regnede ikke med,
at der ville gå så længe, før jeg kom af sted.
Men det er vigtigt, at sikkerheden er i
højsædet, så hellere vente og så komme sikkert ned,” siger Per Wimmer, der muligvis
må vente helt frem til 2013, før han som en
af de første kan indløse sin billet til Virgin
Galactics rumeventyr. Et projekt, der kan
vise sig have historisk betydning for vores
opfattelse af rejser i rummet.
”Som ægte pionér og eventyrer vil man
gerne skubbe sin grænse. Det 21. århundredes grænse for eventyr er rummet. Menneskeheden har rejst i jordens to dimensioner,
og nu mangler vi den tredje, som ikke er
særligt udforsket. Det, jeg gerne vil gøre, er
naturligvis at tage ud i rummet for på sigt
også at være med til at bryde omkostningerne ned, således at adgangen til rummet
bliver billigere,” siger Per Wimmer, der
oktober 2011

som en anden Simon Spies ser et åbenlyst
potentiale i rumturisme.
”Man kan sammenligne rumturisme
med starten på flyets historie. Hvis du går
tilbage til slutningen af 1920’erne eller
starten af 1930’erne, så var det reserveret
for velhavere og regeringer. Men i og med
at der blev postet nogle penge i det af regeringer, udviklede det sig til, at vi i dag har
de her low cost carriers. Med det mener jeg,
at folk, der ikke har så mange penge, nemt
kan tage til Madrid og hjem igen på en

Jagten på verdensrekorder
Det famøse faldskærmsudspring blev foreviget i filmen ’Wimmer over Everest’, som
bl.a. blev vist på D.A.F.F. sidste vinter.
”Ralph Mitchell og jeg lavede det første
tandemudspring over Everest nogensinde. Vi
var en gruppe på 25, så der var også andre,
der havde lyst til at springe, men vi ville være
de første. Selvfølgelig var der en risiko ved
det, og alt kunne gå galt, da ingen havde
gjort det før. Men det ligger i det at lave en
verdensrekord, og for mig er det spændende,

”Jeg vil meget gerne være den første dansker,
der planter flaget ude i rummet - i hvert fald i
overført betydning.”
weekend. Der er sket en markant revolution
på det område, og jeg tror, at vi kun er i
den indledende fase af rumfart i øjeblikket,”
siger han og har et klart ønske om at være
forrest i feltet.
”Jeg kan godt lide at være først, hellere
være først end sidst. Jeg kan godt lide at
være pionér, og det med at komme et sted
hen, hvor der har været en eller flere i forvejen, det er jo ikke spændende. Hvis du er
rigtig pionér, så er du deroppe først,” siger
han og refererer til dengang, han og Ralph
Mitchell i 2008 var de første, der foretog et
faldskærmsudspring over Mount Everest i
ni kilometers højde.

og det tænder mig. Det at sætte et projekt
sammen, få det til at lykkes og sætte en verdensrekord, det er sjovt,” siger Per Wimmer.
Men det er ikke kun det øjeblik, hvor
champagnepropperne springer, der driver
ham. Det er kun en del af kladden, der er
blevet udfyldt.
”En stor del af glæden for mig ligger
i arbejdet på vej derhen, det er ligesom
med et isbjerg, hvor toppen af isbjerget
er champagnen. Det hårde arbejde ligger
under vand. Hvis man kun gjorde det for
champagnemomentet, så er jeg ikke sikker
på, at det ville være nok. Det hårde arbejde
er også fantastisk, for du arbejder sammen
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med en flok mennesker, og du har nogle
udfordringer, som du prøver at løse. Det
er hårdt, det gør ondt, og det koster penge.
Men det at overvinde udfordringen, det er
sjovt. Når folk siger, at det ikke kan lade sig
gøre, så elsker jeg at modbevise det,” forklarer Per Wimmer, der nu også vil være den
hurtigste mand i bil på landjorden.

Morgenstund har guld i mund
Som H.C. Andersens Lykke-Per tog også
denne Per ud i verden og prøvede lykken,
og med få midler lykkedes det at etablere
investeringsbanken Wimmer Financial i
London.
”Der skal meget tillid til at starte en bank.
Det er ikke noget, du ser ske så tit. Men jeg
synes, at det var en god udfordring, og at det
kunne være spændende. Jeg havde haft en

dengang, jeg var hos Goldman. Jeg fik
flotte resultater, som gav en god bonus, og
derefter gik Goldman på børsen, og jeg fik
en ordentlig sjat aktier sendt ud. Det har
sat mig finansielt i stand til at kunne udleve
mine eventyr, for selvom man har en mission, så skal der også nogle penge i kassen
en gang imellem, når mine projekter er så
store,” siger Per Wimmer.
Hans professionelle virke har dermed
givet adgang til, at han kunne udleve endnu
mere ekstreme drømme.
”Nu har jeg den fordel, at jeg selv ejer
en bank og derfor også har den nødvendige
fleksibilitet til at kunne lave både space,
eventyr og kørsel. Så det er et fantastisk
dejligt setup, hvor jeg har den nødvendige
frihed til at kunne styre mine ønsker og
behov i den retning,” siger han.

”Jeg er så heldig, at jeg kan holde ferie 365
dage om året. Jeg har mega travlt og laver
27.000 ting, men jeg har det sindssygt sjovt.
Jeg er på ferie hver dag uanset, hvad jeg laver.”
lang karriere i finanssektoren både hos Goldman Sachs, hvor jeg startede for senere at
arbejde for MF Global/Man Securities. På et
tidspunkt havde jeg opbygget så mange stærke og brugbare kontakter bl.a. til investorer,
at jeg havde nogle muligheder. Jeg fandt en
niche inden for finans- og kapitalmarkederne, som jeg er endt med at have speciel godt
forstand på. Inden for banken laver vi megen
grøn energi især samt minedrift, olie, gas og
faste ejendomme. Så det er primært naturlige
ressourcer og ejendomme,” forklarer Per
Wimmer, der startede Wimmer Financial
med opsparede penge.
”Jeg havde noget kapital fra tidligere
jobs, og så lejede jeg et kontor, hvor jeg
bogstavelig talt satte mig op kun med min
laptop, mobiltelefon og en internetforbindelse, og det var det. Og så begyndte jeg
at bygge den op derfra. Det har været en
superspændende rejse, emotionelt op og
ned selvfølgelig, ikke mindst da finanskrisen
satte ind, og da Lehman Brothers gik bust
Det har selvfølgelig også berørt vores business. Men som entreprenør må man jo bare
finde ud af, hvordan man kommer videre
og se muligheder frem for at se problemer,
så det var præcis, hvad jeg gjorde,” fortæller
Per Wimmer.
I kraft af at banken har genereret mere
kapital, har forretningsmanden fået mulighed for at tage på eventyr.
”Der skal jo lidt penge i jukeboksen,
før den spiller. Der har jeg været ekstremt
privilegeret. Jeg tjente de første penge
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Fra Slagelse til space
Evnen til at drive forretning har Per Wimmer ikke fra fremmede. Som ung mand
hjalp han til i sin fars Obel koncession, der
lå i Slagelse.
”Min far havde en Obel koncession, hvor
jeg var også var ansat i en kort periode. Jeg
har meget stor respekt for mine forældre,
fordi de altid har gjort så meget og hjulpet
mig til at komme dertil, hvor jeg er i dag.
Så jeg er meget taknemlig, og jeg taler ikke
kun om finansiel hjælp. Jeg er vokset op i et
godt dansk, harmonisk hjem, som er noget
af en sjældenhed i disse dage,” bemærker
Per Wimmer.
Familien har givet ham en solid og stabil
base, hvorfra han turde springe højt.
”Jeg vidste, at hvis nu det gik helt galt,
kunne jeg altid vende hjem igen, så jeg har
haft det privilegium, at jeg kunne tage nogle
risici. Men det er da rigtig nok, at der er et
spring fra Slagelse og til rummet, men det
er jo netop også interessant. Det viser, at

hvis du bare arbejder hårdt og er fokuseret
på det, som du nu en gang har lyst til - om
det så er at samle på frimærker, eller hvad
det nu kan være - og følger du dit hjerte
og arbejder hårdt for det, så skal det nok
lykkes. Jeg har altid arbejdet hårdt, det er
ikke kommet af sig selv. Og de penge jeg
har i dag, dem har jeg selv tjent, så det kan
godt lade sig gøre. Det er en ret god besked
faktisk,” påpeger entreprenøren, der har
valgt at følge sit hjerte, som også banker for
velgørende formål.
”Jeg laver en del charity bl.a. ude på skoler. Og det virker ret stærkt, når jeg fortæller,
at jeg også var den dreng, der sad på bageste
række, for nu er jeg her. Det er et godt
eksempel på, at det kan lade sig gøre for alle,
hvis bare man er villig til at kæmpe for det og
blive med at være vedholdende. Det kræver
en målrettethed, og at man ikke har ti ting
kørende på samme tid, men at man måske
er fokuseret på to-tre ting ad gangen. Det
kræver, at du har hjertet med og virkelig tror
på det. Og så kræver det, at man er persistent
og ikke giver op. Der er mange, der giver op,
når de møder den første udfordring. Men der
bliver jeg ved, også selvom det nu har taget ti
år, og jeg er blevet 42 år, før jeg kommer ud
i rummet. Men jeg er sikker på, at jeg letter,
og nu er jeg ligeglad med hvem, der starter
først. Jeg skal nok komme af sted. Richard
tager med på den første tur, og så tager jeg
med på en af de efterfølgende. Så det bliver
rigtig spændende,” siger Per Wimmer med
iver i stemmen.
Planen er, at han i de kommende år skal
ud på tre rumrejser med henholdsvis Virgin
Galactic, Space Adventures og XCOR, som
han også har investeret i.
”Jeg har et godt forhold til XCOR, jeg
har også selv investeret i det selskab. Og det
er blevet konfirmeret, at jeg er deres første
astronaut, der skal sendes op. Der er astronauter fra hele verden, der skal op med dem,
så det er en dejlig position,” siger han stolt.

Kampklar astronaut
For at få lov til at komme ud i rummet er
det dog ikke nok at have en velnæret bankkonto til at betale gildet. Som passager skal
du både igennem test og træning, før du
bliver godkendt som astronaut.

> Per Wimmers 7 værdier
1. Tillad dig selv at blive inspireret. Tænk ’ud af boksen’.
2. Følg dit hjerte og din lidenskab. Hav det sjovt.
3. Fokus og udførelse.
4. Vær bevidst om, hvad du bruger din tid på.
5. Teamwork: Summen af delene er større end de enkelte dele alene.
6. Tag kalkulerede risici: Vurdere risici i forhold til belønning.
7. Inspirer andre, især børn. Opmuntrer dem til at leve deres drømme.
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”Træningen er inddelt i forskellige
kategorier. For det første skal du en tur i
centrifugen, der svinger dig rundt hurtigere
og hurtigere. Der kan man fuldstændig
simulere, hvordan det føles med G-kraft.
For at komme med op skal vi kunne klare
6 G på brystet, mens der er 3 G, som hiver
blod ud af hovedet på samme tid. Det svarer
til, at du har seks personer stående ovenpå
dig. Det er relativt hårdt, og det er lidt
af et chok for kroppen. Det er ikke som
at komme op i en Concord, her sker der
virkelig noget med din krop,” fortæller Per
Wimmer og forsætter:
”Det er en meget god ide at have haft
den oplevelse, inden du tager af sted, for ellers bliver du helt absorberet af de ting, der
sker med din krop, og så kan du ikke tage
billeder og nyde det. Jo bedre forberedt du
er, jo mere får du ud af det,” konstaterer Per
Wimmer, der både har været i Rusland og i
USA for at træne op til rumrejserne.
”En anden ting, jeg har trænet, er
vægtløshed - Zero-G, hvor du kommer ind
i et Ilyushin 76 fly, og så flyver man op i en
højde af ca. 14 kilometer. Der hænger du så
og er vægtløs i ca. 30 sekunder ad gangen
pga. accelerationen. Vi laver alle mulige lege
deroppe, vi spiller basketball eller volleyball
med hinanden, eller vi leger supermand,
hvor du flyver igennem kabinen. Det er
fantastisk sjovt, fordi du svæver rundt, det er
ekstremt unaturligt og surrealistisk,” siger
Per Wimmer og beskriver følelsen som en
blanding af at være en fugl og en hund i
vand, der plasker og plasker uden af komme
nogen vegne.
”Det er svært at bevæge sig, fordi der
ikke er nogen luftmodstand som sådan, så
du skal have noget at skubbe fra på. Nogle
gange har vi haft nogle russiske elitesoldater
med op til at skubbe os rundt,” siger han og
går videre med tredje del af træningen.
”Jeg har trænet i russiske MIG 25 fly,
hvor jeg fløj i mack 2,5 dvs. 2,5 gange
hurtigere end lydens hastighed. Så når du
sidder oppe i højderne, kan du ikke høre
noget. Der er helt stille, på trods af at du
ræser af sted med en stor maskine. Man
flyver simpelthen så hurtigt, at lyden ikke
kan følge med. Nede på jorden larmer et fly
meget, men deroppe er det helt stille. Jeg
har været oppe i 80.000 fod med et MIG
25 fly, hvilket svarer til ca. 27 km, så jeg har
faktisk være på ’kanten’ af rummet. Forstået
på den måde, at du både kan se det sorte
univers derude, og du kan se solen, så det er
dag og nat på samme tid, hvilket er virkelig
mærkeligt. Men der flyver vi igennem med
den super høje hastighed for at kunne holde
os oppe, mens der bliver taget billeder og
lavet noget træning. I et andet fly, L 39, som
jeg også har fløjet i, laver jeg bl.a. meget
akrobatik. Motoren bliver slukket, så starter
oktober 2011

man den igen, og så tager vi 180 grader
direkte ned mod jorden. Der får man også
store G-tryk, og det hiver noget i hovedet
og kroppen, så det er rigtig god træning,”
siger han.
Når Per Wimmer er placeret i sædet på
Virgin Galactics SpaceShipTwo og er skudt
af sted, vil han flyve med en hastighed på ca.
4000 kilometer i timen ved hjælp af en enkelt hybridmotor. Turen med Virgin Galatic
er beregnet til at vare 2,5 time, hvilket ikke
forekommer af meget.
”Vi flyver op tidligt om morgenen, for
det er der, der er bedst vind og lys, og så
flyver vi tilbage til te-tid. Nu bor jeg i London, så der har vi te-tid, men lige den dag,
der drikker vi nok champagne,” griner han.

Udspring over Everest
Men hvorfor skal Per Wimmer helt ud i
rummet? Hvad er der i vejen med bjergbestigning og ørkenekspeditioner på landjorden?
”Jorden er opdaget, selvom du kan stadig
komme op med interessante projekter,
hvor du cykler på tværs af det ene eller det
andet sted, eller ror i kano her og der. Men
der hvor det rykker, det er der, hvor der
historier, hvor der er en verdensrekord, det
er den slags projekter, jeg kan lide,” slår Per
Wimmer fast.
”Det er super sjovt at rejse hele jorden
rundt, men igen - det har de fleste gjort.
Mit mål som eventyrer har været først at

tjekke jorden ganske pænt ud, og det har
jeg gjort ved at rejse i over 50 lande. Jeg har
boet i Amazon-junglen med indianere, jeg
har dykket med hajer på Fiji, jeg har stået
på ski i 5500 meters højde i Bolivia, jeg har
rejst Afrika tykt og tyndt, og jeg har gået på
vulkaner på Hawaii osv. Jeg har gjort mange
af de ting i Indiana Jones-stil, og så tænkte
jeg, at det egentlig kunne være meget sjovt
at lave noget med Everest, som jo er det
højeste punkt på jorden. Så kiggede jeg
lidt nærmere på det og fandt ud af, at der
var mange, der havde besteget det, som
bjergbestigere,” siger Per Wimmer. Og det
gjorde det ikke bedre, at risikoen, for at det
kunne gå galt, er på 10 %. Men det fik ham
blot til at udtænke et anderledes Everestprojekt.
”Det er for højt at satse, og jeg syntes
heller ikke, at det var specielt spændende at
kravle op ad et bjerg. En af mine værdier er
at tænke ud af boksen. Hvis det er for farligt
at tage Everest bottom up, så hvorfor ikke
tage det top-down? Det var der, vi kom op
med den skøre idé at springe ud oppe og
tage bjerget nedefter. Det var der ingen, der
havde gjort før, risikoprofilen var mindre
end de 10 %, og så var det en world’s first.
På den måde fik jeg indtaget Everest på en
måde, som jeg syntes gav mening,” konstaterer eventyreren.
For Per Wimmer behøver der ikke være
faremomenter indblandet, før noget er et
eventyr. Men det er absolut tiltrækkende,
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sante. For det første er det super mørkt hele
vejen ned, det er jo ikke fordi, der sker så
meget. Det er ikke de mest visuelle oplevelser, sådan som rummet er det eksempelvis.
En anden ting er, at der allerede er en,
Pichard, der har været dernede, som har
ligget og rodet rundt på bunden af Marianergraven, som er den dybeste. Så den er
ligesom opdaget, og du kan heller ikke sætte
en verdensrekord der. Men jeg følger med
stor interesse det, som han har gang i,” siger
Per Wimmer og forsætter:
”Det eventyr, som jeg er i færd med,
men som Richard i øvrigt synes er mindre
interessant, det går ud på at slå hastighedsrekorden i kørsel på land, altså verdensrekorden i kørsel på land i jetbil. Det ligger
jeg og roder med ude i Nevada ørkenen.
Det, synes jeg, er spændende, for det er en
ny verdensrekord, og nu har jeg ligesom
gået opad, så lad os prøve at tage den på
land også. Men sådan er vi så forskellige, og
vi går ikke efter de samme rekorder, heldigvis,” tilføjer fartdjævlen.

Eventyr frem for badeferie

hvis der står en flot verdensrekord og venter
ved målstregen.
”Faremomentet skal helst være så lavt
som muligt. Jeg gør, hvad jeg kan for at minimere risikoen. Min sjette værdi er nemlig
at arbejde med ’calculated risk and rewards'.
Altså skal risikoen være så lille som muligt,
men eventyret skal være så stort som muligt.
Verdensrekorderne skal være pionéragtige,
noget der ikke er gjort før. Det skal virkelig
være noget, der rykker noget. Altså, da
jeg kiggede på Everest, var risikoen bare
for høj, og så var det for almindeligt, alle
bestiger jo Everest i dag. Det er ligesom
done. Jeg har stor ære og respekt for dem,
der gør det, men det er for almindeligt for
mig,” siger han.

Dannebrog på månen
Per Wimmer har hermed sat et stort fedt
kryds ved Mount Everest på listen over
mulige eventyr, men hvad så?
”Så er du nødt til at springe helt ud i
rummet. I virkeligheden er det meget logisk, jorden først, så Everest og så rummet.
Det er sådan set det, der er logikken bag.
Men rummet er også det 21. århundredes
fremtid. Der er så få, som har været derude,
så det er virkelig virgin territory,” siger han
og fremhæver, hvor vigtigt det er for ham,
at Danmark er en del af hans projekt.
”Jeg vil meget gerne være den første
dansker, der planter flaget ude i rummet - i
hvert fald i overført betydning,” pointerer
pionéren, der har stor kærlighed til sit fæd46 LUKSUS

reland, på trods af at han har boet adskillige
år i udlandet. Eller måske netop derfor er
det så vigtigt for ham at gøre noget særligt
for Danmark.
”Specielt når det kommer til rummet,
føler jeg, at det er min pligt, ikke mindst
over for Danmark, at dele den oplevelse
med så mange som muligt, for jeg bliver
trods alt den første danske astronaut ude i
rummet. Det er en stor historie, som mange
synes er rigtig spændende at følge med i.
Jeg vil gerne have, at det udstråler, at det
ikke bare bliver min tur, men vores tur – det
er også for Danmark, det er vores tur sammen,” siger han.

Wimmer og Branson
Per Wimmer har stor respekt for Richard
Bransons andet projekt, Virgin Oceanic,
som vi tidligere har skrevet om her i LUKSUS. Men det tænder ham ikke at komme
ned i havets dyb.
”Richard og jeg har nogle fantastiske
dejlige samtaler, når vi mødes. Vi er begge
entreprenører og eventyrere på et relativt
højt niveau, så det er super sjovt at udveksle
ideer og tanker om, hvad der er spændende,
og hvad der er farligt. Men det er ikke altid,
at vi er enige, og det er jo også interessant,
for så kan vi give hinanden lidt feedback.
Jeg kan sagtens se ideen med at indtage
rummet og så gå i dybden bagefter. Det
giver mening, derfor er det spændende at
følge med i hans u-bådsprojekt. Men der er
nogle ting ved det, som ikke er så interes-

Det er ingen hemmelighed, at Per Wimmer tilhører den del af befolkningen, der i
princippet har muligheden for at ligge og
fede den på stranden resten af livet uden
at røre en finger. Men det siger ikke denne
multimillionær noget, for han vil have fart
over feltet, andet ville være spild af tid.
”Når du er på eventyr, så lever du. Der
er en agent 007 film, hvor der bliver sagt:
”What’s the point of living if you can’t feel
alive.” Altså, du skal nyde hver dag. Jeg er
så heldig, at jeg kan holde ferie 365 dage
om året. Jeg har mega travlt og laver 27.000
ting, men jeg har det sindssygt sjovt. Jeg er
på ferie hver dag, uanset hvad jeg laver. Om
jeg laver space, charity eller skriver bøger.
Så når folk spørger, hvornår skal jeg skal på
ferie, så svarer jeg: ”Det er jeg lige nu, jeg
er på ferie hver dag”, så det er jo strålende.
Hvis jeg skulle ligge på en badestrand alt
for længe ad gangen, så tror jeg, at jeg får
stress, og det er der ingen grund til. En
anden ting der giver mig stress, er at stå i
kø, for det er spild af tid. Men jeg er i mit s,
når jeg er på fem telefonlinjer, arrangerer en
verdensrekord og kører min bank på én og
samme tid,” siger Per Wimmer, der skynder
sig at nævne, at han i øvrigt udkommer med
bogen 'Wallstreet' i september. Bogen er
et kritisk billede på finansverdenen og en
forudsigelse af næste finanskrise.
Man kan undre sig lidt over, hvornår den
travle businessmand skulle få tid til at skrive
bøger, men det sker på de lange flyrejser,
hvor han er dømt til at sidde stille i adskillige timer.
”Jeg kan godt lide højt tempo, men da
jeg var i Amazonas, skulle vi ro i små både,
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og det tog tid at komme frem. Men det er
også en del af charmen og en del af eventyret, at man langsomt bevæger sig ned ad
floden, hvor man møder krokodiller undervejs. Der behøver man ikke ræse igennem,
for der skal også være tid til at tage billeder
af det, du ser undervejs. Men det er også et
spændende eventyr. Der er intensiteten og
det, at du bliver bombarderet med oplevelser hele tiden, der er spændende. Men
derfra til at lave et eller andet, der går helt
stille, som ikke har eventyret i sig, der tror
jeg altså, jeg falder i søvn. Jeg slapper mest
af, når jeg tager en lang flyvetur til USA
eller Østen, der er jeg tvunget til at sidde i
et fly. Så bruger jeg tiden på at skrive nye
bøger og filosofere lidt over tingene. Min
dag er jo fuldt booket, så det er der, jeg slapper mest af,” siger han.

Millionær i jobtræning
Eventyret behøver ikke kun at ligge i rejser,
et eventyr kan også være en udfordring, som
da TV2 i 2008 inviterede Per Wimmer til
at deltage i programmet ’Den hemmelige
millionær’. Her gik millionæren undercover
og kom i jobtræning. Undervejs skulle han
vurdere, hvilke ildsjæle der fortjente at få en
kvart million kroner.
”Jeg får en hel del tilbud om forskellige
ting, og en del siger jeg nej til. Men det,
syntes jeg, var et fantastisk projekt. Normalt
giver jeg penge til charity, men her kunne
jeg for første gang være min egen charity
under cover. Og det var rigtig smukt. Der
kunne jeg selv finde ud af, hvilket management charity team, som ville være godt at
bakke op. Jeg var bl.a. ude i en bokseklub,
jeg var sammen med ældre, handlede ind
for dem og var med til at flytte skrald og alt
muligt andet. Jeg boede også hos Frelsens
Hær nede i Nakskov, hvor jeg en aften boede sammen med en narkoman, som havde
dræbt adskillige folk og var meget utilregnelig. Men jeg fik virkelig en oplevelse af,
hvordan de her folk var, og det kom dybt
ind på livet af en,” fortæller han og går i

dybden med, hvorfor han valgte at medvirke
i programmet og skifte den lyseblå skjorte
ud med en blå termojakke.
”Det er sundt for en at gå ind og gøre
det, for ’you are doing the right thing’. Og
det ligger på linje med det gode hjerte, som
jeg har med hjemmefra fra min mor og far.
Det var en stor oplevelse, for det er så langt
fra finansverdenen og eventyret, som man
kan komme. Så det var også et privilegium
for mig at få adgang til de her mennesker.
Sandsynligheden for at møde dem på de
bonede gulve, den er ikke ret stor,” siger Per
Wimmer og lægger ikke skjul på sin egen
dagsorden for at deltage.
”Tv er stadig et stort medie, så hvis du
ønsker at sprede inspiration - her er vi tilbage til min værdi nummer syv. ’Inspire others
to live out their dreams’. Hvis man kan gøre
det, så skal man det, så de udlever deres
drømme, selvom det er nogle helt andre
drømme og på et andet niveau. Jeg har fået
så mange henvendelser bagefter, hvor folk
har sagt, at det var sindssygt godt, og at det
lige har givet dem sparket til at komme ind
i den organisation, som de havde gået og
tænkt på. Så jeg ved, at udover de checks jeg
skrev ud, så har det også spredt sig udover
det danske land og gjort en forskel og det er
jo dejligt,” siger han tilfreds.

Skyd barriererne ned
Livet er for kort til blot at lade det blive
ved drømmene, de skal realiseres. Og de
forhindringer, der måtte være på vejen, vil
forsvinde, hvis blot du er udholdende nok.
”Man skal tænke på drømmene og med
hjertet, og så skal man følge sin passion, for
det handler om at have det sjovt. Det der
med pris og penge og ’kan ikke’, det må
man kigge på bagefter, det er bare med at
komme ud over stepperne. Hvis ens hjerte
f.eks. brænder for at samle frimærker, kan
det være du ender med at blive verdens
bedste frimærkesamler. Så har du en masse
ekspertise, og så kommer alle til dig, fordi
du er ekspert i frimærker. Jeg går ikke så

meget op i frimærker, I couldn’t care less,
men det er et eksempel på, at man skal finde
sin passion og følge sit hjerte, det er værdi
nummer to. Og så værdi nummer tre altså
execute, execute, execute – kom i gang med
det. Alt andet skal nok komme bagefter. De
barrierer, som står foran dig og siger ’du
kan ikke, du må ikke, der er ikke penge til
det’ osv. dem skyder du bare ned undervejs, og på et tidspunkt, hvor ’no is not an
option’ eller ’failure is not an option’, der
ender folk med at joine dit projekt, fordi det
er så spændende,” griner han.
Netop fordi Per Wimmer er så udholdende, gennemfører han projekter, hvor
andre for længst ville have kastet håndklædet i ringen.
”Jeg har mødt stor respekt både for
både ’Space’ og for ’Everest’. Mange af
mine drømme starter der, hvor andres
slutter. Der er mange, der går og drømmer
om at springe ud med faldskærm, men tør
ikke rigtig. Så springer de ud i 4000 meters
højde og kommer godt ned, og så er det
fedt. Det er den samme følelse, som jeg får
med mine projekter. Med Everest startede
vi i 4000 meters højde og fløj op til 9000
meters højde, og startede det der. Folk
der går op i eventyr, siger ”Wauw! Hats
off”, og jeg kan næsten ikke nævne ordet
’space’, før de er fascinerede, for rummet
er spændende. Og fascination går på tværs
af køn, på tværs af alder, interesse. Det
er de fleste, der synes, at det er fantastisk
spændende. Og det øjeblik, hvor de hører
om mit projekt, der er de 1000 spørgsmål,”
meddeler han.
Skulle rumturisme bliv så almindeligt
som en chartertur til Kreta, så har Per
Wimmer også en plan for det.
”Så er næste skridt at tage længere ud og
længere væk. Når alle begynder at flyve de
her kortere ture, så skal jeg på længere ture
og længere væk. Det bliver det, jeg går videre med. Og så har jeg nogle nye projekter,
som jeg ikke vil frem med endnu,” siger Per
Wimmer.

> Fakta Per Wimmer
Per Wimmer er 42 år, international finansmand, iværksætter, eventyrer og filantrop.
I London ejer og driver han sin egen investeringsbank, Wimmer Financial, som han
grundlagde på 50-årsdagen for Sputnik den 4. oktober 2007. Hans investeringsbank
har specialiseret sig i corporate finance, handel med aktier og fast ejendom samt
olie. Per Wimmer blev matematisk student fra Slagelse Gymnasium i 1987. Derudover har han en fransk studentereksamen i filosofi og fransk litteratur. Desuden
har han en Master of Laws fra University of London fra 1991-92, og i 1988-93 fik han
BA og MA i jura ved Københavns Universitet. Desuden har Wimmer en Master of
Public Administration fra Harvard University. Før han stiftede sin investeringsbank,
arbejdede han i New York og London for Goldman Sachs. Wimmer har været knyttet
til Virgin Galactic siden 2004. Han forventes at blive den første dansker i rummet om
bord på SpaceShipTwo, den endelige afrejsedato er endnu ikke fastsat.
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