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2E Group – en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien - skapar levande underhållning och meningsfulla möten för 

såväl privatpersoner som företagskunder. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen, Showtic samt Wallmans Nöjen. 2E Group har 10 egna arenor 

och bedriver e-handel genom SHOWTIC.se. Inom koncernen skapas upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner gäster varje år. 

2E Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Växjö och Falkenberg och är listat på First North med Remium som Certified Adviser. 

 

 

 

 

Hasse Wallman har avlidit  
Det är med stor sorg vi måste meddela att Hasse Wallman har avlidit av sviterna efter en 

ridolycka som skedde fredagen den 19 september. Hasses skador var så svåra att läkarna inte 

lyckades rädda hans liv. Hasse vaknade aldrig upp efter olyckan utan somnade stilla in under 

måndagen den 22 september strax efter 12.00. 

Hasse Wallman grundade Wallmans Nöjen för mer än 50 år sedan och 1963 introducerade han The 

Beatles för den svenska publiken genom att arrangera en konsert med dem på Kungliga Tennishallen i 

Stockholm. Succén med The Beatles följdes upp med Rolling Stones. Wallmans etablerade sig i 

filmbranschen 1967 med långfilmen ”Draaa på”, där såväl den svenska popeliten som många av den 

tidens mest kända skådespelare medverkade. Succén fortsatte med hyllade shower med Cornelis 

Vreeswijk, Lill-Babs och Magnus & Brasse. Sen följde musikaluppsättningar som Cats, West Side Story, 

Annie Get Your Gun, Grease, Hair, Djungelboken, Gökboet och Fame (den senare både i Stockholm och i 

London). Sedan 1991 har Wallmans Nöjen, på Wallmans och Golden Hits, erbjudit sitt unika dinnershow-

koncept både i Sverige och internationellt. Hasse har varit med och fostrat många av dagens stjärnor och 

han har varit drivkraften och idéskaparen bakom många av framgångarna inom Wallmans. 

Efter att Hasse Wallman 2009 sålde Wallmans Nöjen till 2E Group, blev han en av 2E Groups största 

ägare. Han var också styrelsesuppleant i 2E Group sedan maj 2012. 

- Hasse och jag har jobbat ihop på olika sätt i 18 år och för fem år sedan blev vi kolleger när 

Wallmans Nöjen blev en del av 2E Group. Hasse hade en unik förmåga att skapa 

nöjesupplevelser gästerna verkligen gillar och jag har haft stor respekt för Hasses kunnande. 

Men allra mest kommer jag att sakna vännen Hasse. Vi träffades så sent som i förra veckan och 

tillbringade ett dygn tillsammans med en kombination av affärer och nöjen – precis så som Hasse 

var – en suverän kombination av show och business. Jag kommer att sakna honom mycket, säger 

Janne Andersson, en av grundarna till 2Entertain och programchef inom 2E Group. 

Hasse Wallman sörjs närmast av sin hustru samt sina två barn med familjer. Stora delar av nöjes-Sverige 

delar sorgen med många vänner och kolleger. Alla vi inom 2E Group som kände Hasse känner idag en 

mycket stor sorg och saknad och vi minns honom med stor värme. 

Familjen ber oss alla att respektera deras sorg. 

 

Kontaktperson; 

Mikael Gordon Solfors, Wallmans Nöjen, mikael.solfors@wallmans.com, 0708-88 88 37 

 


