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MIT FORBRUG

Den bogaktuelle ﬁnansmand
og eventyrer Per Wimmer
lader sig ikke begrænse af
markedets udbud. Han har
skræddersyede senge i sine
lejligheder og ﬁk et tøjﬁrma til
at genoptage produktionen af
habitter, han føler sig tilpas i.
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Jeg outsourcer så meget som muligt
assistent løber ned til Joe & the Juice og
henter en tunsandwich, en Ironman-juice og en cappuccino, som jeg indtager,
mens jeg arbejder videre«.
Skifter du aldrig mærke?

»Jo, efter altid at have haft telefoner fra
Nokia og syv-otte generationer af laptop
fra Sony, overbeviste min it-fyr mig om, at
Apple havde bedre produkter. Og når jeg
går efter det bedste, er jeg fuldstændig ligeglad med prisen«.
Så den kan sælger frit sætte?

ANNEMETTE GRUNDTVIG

ed rumrejser, verdensrekordforsøg i fart på landjorden i jetbil og
faldskærmsudspring over Mount
Everest på programmet er fritidsaktiviteter en stor post på Per Wimmers private
budget. De seneste år har han brugt et
syvcifret dollarbeløb på den konto.
Bortset fra arbejdet som investeringsbanker er grænseoverskridende eventyr
nemlig det eneste, der for alvor interesserer drengen fra Slagelse, som er aktuel
med bogen ’Wall $T’ – en insiderberetning
fra den internationale ﬁnansverdens centrum. Alt andet har han folk til.
»Jeg outsourcer så meget som muligt,
så jeg kan koncentrere mig om de to ting,
det har mit fokus: min bank og mine
eventyr. Alt andet har jeg folk til«.

M

Hvordan er du som forbruger?

»Atypisk. Når jeg vil have noget, skal det
være det bedste. Men mit daglige forbrug
er forsvindende lille. Det går højt, hvis jeg
på en uge bruger 100 kroner, når jeg typisk i Marks & Spencer køber mælk til kaffe og cornﬂakes, som jeg spiser til morgenmad. Altid Kellogg’s«.
Prøver du aldrig noget nyt?

»Mine krav er høje, men når jeg først er
overbevist, er jeg utroligt loyal. Får f.eks.
det samme til frokost hver dag, idet min

»Nej, det tænder mig at gøre en god handel, og sporten i det gør mig til en hård
forhandler. Koster en leverance 30.000
kroner, ved jeg, at jeg kan få den for
25.000«.
Hvad er f.eks. ’det bedste’, du har købt?

»Køkkenet her i min københavnerlejlighed, hvor jeg er en eller to gange om måneden. Designet har indbyggede features,
og der er fem kogepladser. Det synes jeg
er fedt, selv om jeg på ﬁre år kun har
brugt komfuret tre gange. Researchen var
dog så kedelig, at jeg ﬁk min søster til at
sørge for alt køkkengrej«.
Så du laver ikke selv aftensmad?

Forbrugerkontrollen
Det er da dejligt, om end underligt, at et sort American Express giver en masse fordele
på hoteller, så de, der har bedst råd, får
de billigste rater, opgradering, sen tjek
ud, gratis morgenmad og drinks.
Jeg hader at stå i kø, om det så
bare er for at købe en pakke
tyggegummi, for det stresser
mig vildt at spilde tid. Det gør fysisk
ondt på mig at se en person, der er ligeglad og kun tænker på at få fri kl. 18.

»Nej, den står typisk på forretningsmiddage, velgørenhedsarrangementer eller
takeaway, når jeg måske en aften om
ugen er hjemme. For en udlandsdansker
er kernerugbrød og en hotdog noget af
det mest eksklusive, jeg kan få. Pølseboden ved bagagebåndet i lufthavnen er genial«.

SÆRE VANER.
Det er ikke kun til
ære for fotografen,
at Per Wimmer spiser hotdog og drikker champagne.
Begge dele hører
til hans absolutte
favoritter.
Foto: Peter Mydske

bil. Målet er 1.300 km/t. Har vel de senere
år brugt et syvcifret dollarbeløb på den
slags«.
Hvad betaler du hos frisøren?

»Senest blev jeg klippet af en stylist på det
fantastiske hotel Mandarin Oriental i
Hongkong. Prisen husker jeg ikke«.
Går du op i tøj?

»Sådan tænker jeg ikke. Hvis jeg mangler
noget, køber jeg det«.

»Nej, jeg har en shopper, der sørger for det
meste. Men på en ferie i Miami kom jeg
ud af en butik med 15 par cool jeans og et
læs skjorter, og jeg har for nylig fået danske Sand til at genoptage produktionen af
habitter i et krølfrit materiale, de ellers
havde droppet«.

Den mest geniale gave, du har fået?

Gør du tit den slags?

»Normalt beder jeg folk give til velgørenhed via min hjemmeside, for hvad skal de
give mig? Undtagelsen var, da min søster
i forbindelse med lanceringen af mit
rumprojekt ﬁk lavet det her the world is
not enough-portræt med mit motto«
(skimtes på foto, red.).

»Da jeg købte senge til ﬂere af mine lejligheder, fandt jeg hos Tempur nogle lækre
med madrasser af astronautskum. Men
de var for korte og fandtes ikke med dobbeltmadras, så jeg ﬁk dem til at lave en
skræddersyet udgave«.

Yndlingsdrink?

»Jeg elsker champagne og har altid noget
i køleskabet, især Cristal og Laurent-Perrier. Holder også af hvidvin og rosé«.
Hvad køber du for at forkæle dig selv?

annemette.grundtvig@pol.dk

Den bedste, du har givet?

»Måske et Chagall-maleri til min søster.
Hun har altid godt kunnet lide ham, så to
gode formål blev opfyldt, da jeg ﬁk mulighed for at købe det ved et velgørenhedsarrangement i Prins Charles Trust«.
Hvilke transportmidler har du?

»Jeg går på arbejde eller kører i taxi. Har
hverken cykel eller bil og gad ikke have en
Lamborghini, for det har jeg prøvet«.
Har du nogen hobbyer?

»Mit hjerte banker jo for eventyr. Har bl.a.
dykket med hajer på Fiji, stået på ski i
5.500 meters højde i Bolivia og boet en
måned med indianere i Amazonjunglen.
Men Jorden er opdaget, så projekterne
bliver stadig mere ekstreme. I 2008
sprang jeg i tandemfaldskærm ud over
Mount Everest. I 2013 ventes jeg at blive
den første dansker i rummet, og p.t. er jeg
med i et forsøg i USA, hvor vi går efter at
slå hastighedsrekorden på landjord i jet-
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Per Wimmer
43 år, opvokset i Slagelse, uddannet
jurist fra Københavns Universitet og
investeringsrådgiver fra Harvard
University.
Har bl.a. været investeringsrådgiver
og afdelingsdirektør i Goldman
Sachs samt aktierådgiver i Collins
Stewart.
Etablerede i 2007 sin egen
investeringsbank Wimmer
Financial i London og driver også
lWimmer Space (wimmerspace.com).
Single, bor i Knightsbridge, London.
Har lejligheder i København og Miami.

