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Kuriosa

——  Af Casper Hindse

I et omsluttende mørke og til lyden 
af tikkende propeller ankommer 
Per Wimmer i en C-2 Greyhound-
flyvemaskine. Det ligner en scene fra 
de største amerikanske krigsfilm.  
Folk sidder på bænke i lastrummet. 
Ingen siger noget. Stillehavet skimtes 
langt nede.

Da flyet lander, går lastrums-
klappen op. Lyset strømmer ind.  
Per Wimmer træder ud iført pilotdragt 
og solbriller.

”At stå på hangarskibet USS 
Nimitz har altid været på listen over 
ting, jeg skal nå, inden jeg dør. Det 
føltes, som om jeg var på en mission. 
Det er et gigantisk eventyr at komme 
ud på så stor en krigsmaskine,” siger 
53-årige Per Wimmer.

Han har drømt om turen til 
USS Nimitz i mere end 30 år. Som 
ung arbejdede han ud fra devisen 
”work hard, play hard”. 

Han blev ramt af et adrenalin-
drøn, da han i 1986 så Top Gun. 
Fascinationen af jagerfly, der farer op 
mod skyerne, har siddet i ham lige 
siden. Konkurrencen mellem kække 
Pete ”Maverick” Mitchell og de andre 
piloter, der igen og igen bryder lyd-
muren, var umulig at få ud af kroppen.

”Dengang var jeg på alder med 
jagerpiloterne oppe på lærredet. Deres 
gennemsnitsalder lå i begyndelsen af 
tyverne. Jeg spejlede mig i dem, og 
verden kunne kun gå for langsomt.  
Det var på med Ray-Ban-solbrillerne 
og ud på motorcyklen, mens jeg 
kiggede op mod himlen og forestillede 
mig at flyve gennem luften.”

Siden har Per Wimmer rejst 
over hele verden. Han har boet hos 
indfødte i Amazonas, dykket med 
hajer og udført verdens første 
tandemfaldskærmsudspring over 
Mount Everest. Om kort tid bliver 
eventyreren tilmed den første dansker, 
der rejser privat ud i rummet.

Alligevel er det svært at slå  
Top Gun-oplevelsen på USS Nimitz. 
Personalet har både superviseret 
etteren og Top Gun 2: Maverick, hvor 
Tom Cruise gentager rollen som pilot.

”Der kan lette og lande 80 til 
90 fly fra sådan en flådehangar, og 
det gør de så konstant. Oppe fra 

kontroltårnet kunne jeg registrere,  
at der blev sendt fly af sted hvert tredje 
minut. Det var som kanonkugler på 
vinger,” forklarer Per Wimmer.

Han skulle kun betale 75 dollars 
for at komme på turen, selv om det 
alene i brændstof kostede 30.000 
dollars. Det regnestykke lyder ulogisk, 
men Wimmer er VIP i den amerikanske 
hær, fordi han igennem årene har vist 
interesse og været rundhåndet med 
økonomiske bidrag. 

Han fik derfor en unik chance 
for at komme helt tæt på flyene, 
som ellers er topsikrede.

”Jeg følte mig som Tom Cruise. 
På et tidspunkt stod jeg på dækket 
mindre end ti meter fra, hvor flyene 
sendes af sted. Jeg fik motorernes 
after burner lige i hovedet og rykkede 
automatisk baglæns, fordi trykket var 
så massivt.”

Tidligere har han selv fløjet 
jagerfly i Rusland. Men her stoppede 
velviljen hos amerikanerne. Wimmer 
fik ikke lov til at flyve som den i dag 
60-årige Cruise. Det gjorde nu ikke 

Tom Cruise  
for en dag

den entusiastiske filantrop mindre vild 
i udstødningsvarmen.

”Jeg har dyrket Top Gun i årtier, 
og da jeg mødte piloterne i den her 
flydende by med plads til mere end 
5.000 mennesker, kunne jeg ikke lade 
være med at finde det brede smil frem. 
En drengedrøm gik i opfyldelse.”

Den flydende by, som Per Wimmer 
kalder hangaren, består af elleve 
etager. Landingsbane øverst, våben-
arsenal længere nede, sovestationer 
og storkøkken endnu længere nede. 
USS Nimitz er mange hundrede meter 
i både længde og bredde.

Den flydende flyvehangar fik i 1980 
sin helt egen spillefilm. Kirk Douglas og 
Martin Sheen er på rollelisten i  
USS Nimitz – forsvundet i Stillehavet. 

”Virkeligheden svarer til det, du ser 
på film. Det er stadig helt unge mænd, 
der flyver fighter-jetterne. De kunne 
lige så godt have stået side om side 
med Maverick, Iceman og Goose.  
De opførte sig på samme måde.”

Han fornemmede en tydelig 
konkurrencementalitet hos de 

Top Gun har altid betydet noget helt særligt for 
multimillionæren Per Wimmer. For få måneder 
siden besøgte han USS Nimitz i Stillehavet.

Danske Per Wimmer fik en oplevelse for livet, da han blev inviteret ombord på hangarskibet USS Nimitz, der har 
spillet en vigtig rolle i filmens verden.
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adrenalinfyldte piloter, der talte 
i oneliners ligesom i Top Gun.

”De er på en gang seje og 
høflige. Jeg forstår godt, at flere af 
mine astronaut venner er fascineret af 
den måde, jagerpiloter er på. De er 
drengerøve på den gode måde” ■

PER WIMMER
Født 1968 i Slagelse

Filantrop, privatastronaut, iværksætter  
og finansmand.

Tidligere underdirektør i Goldman Sachs.

Ejer investeringsbanken Wimmer Financial 
og kapitalforvaltningsselskabet  
Wimmer Family Office.

Har brugt det meste af sit voksne liv 
på eventyr og besøgt mere end 80 lande.


