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Per Wimmer i samarbejde med Sune Aagaard: 
Wall Street. 245 sider. 278,50 kr. L&R Business.

F
or få dage dage siden kunne man i 
tv’s nyhedsudsendelser se et indslag 
med en dansker, der vil dykke 3.800 
meter ned til Titanic i en mini-ubåd. 

Per Wimmer hedder han, mangemillionær og 
ejer af en investeringsbank i London. I forve-
jen har han booket en tur 100 kilometer ud 
i verdensrummet, der formentlig skal foregå 
næste år. 

Per Wimmer er en bemærkelsesværdig 
person. 

Han er opvokset i Slagelse. Efter topkarak-
ter til studentereksamen fik han dispensation 
til at tage den franske baccalaureat på et år. 
Knap halvdelen af hans klassekammerater på 
gymnasiet i Sydfrankrig, der havde brugt tre år, 
dumpede. Han tog en mastergrad i europæisk 
ret i London og bagefter en juridisk embedsek-
samen i København. Undervejs opnåede han 
sølvmedalje i en priskonkurrence om menne-
skerettigheder og EU, overrakt af dronningen. 

Det blev efterfulgt af et år på Europa-
kollegiet i Brügge, hvor han tog dets et-årige 
mastergrad som sjettebedst blandt 400 stu-
derende. Det førte til et job i EU-kommissær 
Henning Christophersens kabinet. Efter 
kommissærskiftet i 1996 blev han optaget 
på Harvard. Her tog han et par år senere en 
Master i Public Administration, og også her lå 
han i toppen blandt studiekammeraterne, selv 
om han brugte sommerferierne som konsu-
lent hos rådgivningsfirmaet McKinsey.

Længe inden eksamen var overstået, havde 
han fået tilbud om at være med på holdet i 
Det Hvide Hus bag Clinton, men efter lange 
overvejelser valgte han i stedet et »uendeligt 
meget mere lukrativt tilbud« fra investe-
ringsbanken Goldman Sachs. Det tog dog 
38 ansættelsessamtaler og tests, før tilbuddet 
endelig kom på plads.

HAN startede i Goldman Sachs som 30-årig 
i 1998 og begyndte straks at tjene om måne-
den, hvad han før havde haft til rådighed om 
året. Boede – ligesom kollegerne – i en super 
dyr lejlighed ved Battersea Park betalt af ban-
ken, men begyndte også arbejdsdagen kl. halv 
syv og fortsatte til langt ud på aftenen, før 
han kunne gå i byen med firmaets nærmest 
ubegrænsede kreditkort. 

I de næste fire år arbejdede han for 
Goldman Sachs, og dernæst i et par andre 
finansielle virksomheder i London. Alle tre 
steder som investeringsrådgiver.

Vi får aldrig at vide, hvor mange penge han 
tjener, men det er tydeligvis en del millioner 
om året i løn og ikke mindst bonus, og knap 
ti år efter at han forlod Harvard, beslutter han 

at oprette sin egen investeringsbank i London 
i 2007. 

Wimmer Financial har specialiseret sig i at 
formidle investeringer i råvarer og energipro-
jekter samt institutionel aktiehandel.

Hvor stor banken er, eller hvor mange med-
arbejdere den har, får vi heller ikke at vide, men 
den løb rundt, da det første år var gået, idet de 
højtgagerede medarbejdere, han havde ansat, 
havde indvilget i at gå mærkbart ned i løn i 
forbindelse med finanskrisen. Banken holder 
til i et 230 m2 stort lejemål i Mayfair.
Per Wimmer er en fascinerende person med 
andre interesser også end at tjene penge med 
den frihed, de giver. Af hans hjemmeside, 
Wimmerspace.com, fremgår, at han er lidt 
af en eventyrer. Forbereder rumturen med 
MIG-25-flyvninger og vægtløse flyvninger i 
Rusland; springer ud i et tandemspring 9.000 
meter over selve Mount Everest og lander i 
4.000 meters højde, deltager i hastighedskon-
kurrencer på landjorden osv. 

BOGEN er blevet til i samarbejde med 
journalist Sune Aagaard og er holdt i en 
fortællende og snakkende stil. Penneføreren 
fortæller, hvad Wimmer mener, eller hvad 

Wimmer gjorde og tænkte her og der osv., 
men det er alligevel blevet en meget oplysende 
bog om praksis i Wall Street, både under dot.
com-boblen og senere under ejendomsboblen 
med de nye finansielle instrumenter, der førte 
til finanskrisen i USA i 2007-08. 

Krisen blev blandt andet muliggjort af afvik-
lingen af diverse reguleringer, såsom Glass-
Steagall-loven fra 1933, der – indtil den blev 
ophævet i 1999 – forbød kommercielle banker, 
der modtager indlån, at placere indskydernes 
penge i risikable investeringer, som det netop 
skete i de følgende år op til finanskrisen.

Per Wimmer hævder, at en tredje boble nu 
er ved at vokse sig stor – uden dog at blive så 
omfattende et marked som dot.com-boblen 
og finanskrisen.  

Udviklere og producenter af vindmøller, 
solceller, bølgeenergi, geotermisk energi og 
biomasseprojekter og mange andre variationer 
over temaet miljørigtig energi havde allerede 
før finanskrisen utroligt mange venner blandt 
politikerne verden over. Klimadagsordenen 
var brændende varm, og der var goodwill 
i spandevis til dem, der mente de havde en 
løsning på problemet, som der står i bogen. 

Per Wimmer mærker den samme overdrev-

ne risikovillighed og manglende skepsis, som 
kendetegnede it-boblen i slutningen af 90erne. 
Politikerne kaster gratis penge og gratis risiko 
i grams i form af garantier for grøn energi og 
teknologi. Det forhindrer ham dog ikke i selv 
at formidle kapital til sådanne investeringer.

»Indtil videre er det imidlertid kun lykkedes 
i meget beskedent omfang at producere grøn 
energi til en pris, der er konkurrencedygtig. 
Nogle vindprojekter kan klare sig selv, altså 
uden subsidier, når energipriserne er høje, og 
de står de helt rigtige steder. For langt største-
delen af de grønne projekters vedkommende 
er der skabt nogle kunstige mekanismer, som 
investorerne er endnu mere interesserede i end 
prisen pr. megawatt. Mekanismerne kaldes 
feed-in-tariffs, og de går i al sin enkelhed ud 
på, at de forskellige regeringer betaler forskel-
len mellem prisen på f.eks. sol- eller vindener-
gi og kul. Investorerne leder hele tiden efter 
de lande, hvor subsidierne er højest, og disse 
feed-in-tariffs er populære, fordi de gælder for 
en årrække, så der er sikkerhed for investerin-
gen. Nu er de enkelte lande imidlertid hårdt 
presset økonomisk, og derfor sænker de støt-
ten,« skriver han.

Spanien har gjort det med tilbagevirkende 
kraft. Tyskland, Italien og Storbritannien har 
også skåret ned, men for nye investeringer.

»Når det bliver tvingende nødvendigt at 
vælge mellem besparelser på skoler og hospita-
ler eller færre gratis penge til solfangere, vil de 
færreste politikere holde hånden over solfan-
gerne. Derfor ender boblen med at briste, og 
derfor ender historien med at gentage sig, blot 
inden for nogle andre områder og brancher. 
Lige nu er der fest, præcis som i optakten 
til dot.com-krisen. Og alle de kritiske røster 
bliver bragt til tavshed af den store politiske 
velvilje, de lave renter og de private investorers 
kæmpeappetit på alt, hvad der er grønt.«

Han fortsætter: »Den boble, der i disse år er i 
færd med at vokse sig stor på markedet for grøn 
energi, er et eksempel på, hvad der sker, når an-
dre interesser end de rent økonomiske kommer 
til at spille en for stor rolle. Den grønne energi 
befinder sig et sted i den idealistiske sfære, hvor 
gode intentioner og ønsker om at løse store og 
alvorlige problemer for verden står i vejen for en 
nøgtern vurdering af, hvor stort det fremtidige 
forretningspotentiale i investeringerne er.«

Det er en meget læseværdig bog, hvis man 
vil have insiderviden fra en dansker om, 
hvordan Wall Street fungerer. Undervejs 
bliver man nysgerrig efter at kende mere til 
Wimmer og hans liv, end bogen åbner for. 

Nok begynder den med en side med over-
skriften: »Per Wimmer lever efter syv princip-
per, som sammenfatter hans livsanskuelse,« 
hvorefter de syv principper fylder resten af 
siden, men han bliver aldrig rigtigt nærvæ-
rende, måske på grund af ideen med, at han 
fortælleteknisk optræder i tredje person. 

Investeringer. Vi er på vej ind i endnu en finansiel boble: Den grønne boble. Politikerne kaster gratis penge og gratis risiko i grams i form 
af garantier for grøn energi og teknologi.

Er du Wimmer, hvor det går 

En mand med muligheder. Per Wimmer blev tilbudt at være med på holdet i Det Hvide Hus 
under Clinton, men ville hellere arbejde for investeringsbanken Goldman Sachs, der betalte 
uendeligt meget mere. ILLUSTRATION FRA BOGFORSIDE 
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