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Dagens Industri, Krönika ”Pirre var frispråkig och generös” 
 
På Twitter skrev jag “det känns i själen när en riktig näringslivsnestor går ur tiden”. 
Det menar jag ärligt. 

Jag började på Handelshögskolan i Stockholm 1982. Den hösten gick gamle 
Marcus Wallenberg bort och Peter Wallenberg blev arvtagare till en dynasti som då 
verkade vara på nedåtgående. Kampen mellan PG Gyllenhammars Volvo och 
Wallenbergsfären var i full gång. Förmodligen var det då mitt intresse för 
ekonomijournalistik vaknade. En av mina första journalistiska texter handlade för 
övrigt om hur Wallenbergs maktbolag Investor och dåvarande Providentia lyckades 
köpa tillbaka aktierna i Atlas Copco och Stora Kopparberg, som parkerats hos Volvo.  

När jag sedan blev riktig ekonomijournalist mötte jag Peter Wallenberg på en 
presskonferens, oklart vilken. ”Herr Wallenberg” titulerade jag honom. Sådan var min 
respekt. Och jag tror den var ömsesidig. Pirre, som även jag använde mig av annars, 
hade inte ofta kontakter med media, men när han hade det var han frispråkig, och 
generös.  

På DN i början av 1990-talet pekade jag ut Peter Wallenberg som ny 
ordförande i dåvarande S-E-Banken. Kapitalmarknaden hade avreglerats, 
rösträttsbegränsningen i bankerna borta och Wallenbergsfären för första gången sedan 
1960-talet åter i förarsätet. Pirre stoppades av någon i sista stund. Jag tror det var 
regeringen som vacklade. Besvikelsen var påtaglig. 

”De saknar industriell kompetens”. Citatet och rubriken på en undanskymd 
artikel i Dagens Nyheter 1999 skvallrar om Peter Wallenbergs ovilja att acceptera att 
Volvo lagt ett bud på Scania. Lars Ramqvist och Leif Johansson, då ordförande 
respektive koncernchef i Volvo, förhandlades för fullt med Percy Barnevik och Claes 
Dahlbeck, ordförande respektive vd för Investor. Scanias vd Leif Östling var kritisk, 
och nu gick Pirre, som lämnat ordförandeskapet i Investor, ut och sågade hela affären 
på industriella grunder. Jag hade ringt hem till Peter Wallenberg, som själv svarat och 
vi hade ett ganska långt och trevligt samtal. Men på Investors huvudkontor på 
Arsenalsgatan i Stockholm blev det bråda dagar. Pressmeddelandet som skickades ut 
deklarerade att ”Peter Wallenberg uttalat sig som privatperson”. För innehållet stod 
sannolikt Percy Barnevik själv. Maktkampen dem emellan blev sedan till ett centralt 
tema i boken om ABB-kraschen som kom 2002.  

Jag träffade egentligen bara Peter Wallenberg en gång. Det var i samband med 
att jag blev klar med boken om Old Mutuals uppköp av Skandia, som sedan blev en 
del av min avhandling. Det fanns en tid i början av 1990-talet då Investor ägde aktier i 
Skandia. Vi småpratade om svenskt näringsliv i två och en halv timme. Då hade jag 
redan lämnat skriverierna om de svenska kontrollägarna bakom mig. 
Wallenbergsfärens dominans är inte lika tydlig längre. Själv funderar jag mer om den 
nya moderna kapitalmarknaden med institutionella investerare i förarsätet för de 
svenska börsjättarna. 

Vad Peter Wallenberg hann göra för näringslivet har det skrivits mycket om 
och skrivs på annan plats i tidningen. Och även om jag själv lämnat 
ekonomijournalistiken för forskning så är det klart att det känns när en 
näringslivsnestor går ur tiden. 

 
Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i 
Stockholm, oberoende rådgivare till PR byrån JKL och fd ekonomijournalist. 
www.sophienachemsonekwall.com info@sophienachemsonekwall.com	  


