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Danskerne:
Vi har svigtet
de svageste
patienter

P atienternes adgang til behandling
hos lægen og på sygehuset er ble-
vet mere ulige de seneste fem år.

Det betyder, at de svageste og fattigste ik-
ke har samme muligheder som dem, der
har adgang til privat behandling. På den
baggrund beder et stort flertal af befolk-
ningen politikerne om at sikre den offent-
lige sektor.

Det fremgår af en undersøgelse af dan-
skernes opfattelse af sundhedssystemet,
som Megafon har udført for Politiken og
TV 2. Her siger kun seks procent af vælger-
ne, at de har oplevet patienternes adgang
til behandling blive mere lige. Flertallet
mener, at adgangen er blevet mere ulige.
Hele 83 procent vil nu have styrket det of-
fentlige sundhedsvæsen, og de tager der-
med afstand fra privathospitaler og pri-
vate sundhedsforsikringer.

»Det offentlige sundhedsvæsen er den
helt afgørende hjørnesten i vores vel-
færdssamfund, som alle er enige om skal
fungere. Den store opbakning til det of-
fentlige viser, at danskerne vil være sikre
på, at der er lige adgang for alle, og at det
offentlige kan levere tidssvarende be-
handlinger. Derfor gør det ondt, når vi hø-
rer historierne om, at patienterne ligger
på gangene i det offentlige, mens den pri-
vate sektor vokser«, siger professor Tor-
ben M. Andersen, Aarhus Universitet

Private sundhedsforsikringer er skatte-
frie, og det har fået antallet til at stige kraf-
tigt de senere år. I dag har en million dan-
skere en police med adgang til privat be-
handling uden om den offentlige
venteliste. Det har de senere år styrket pri-
vathospitalerne, der også har fået hjælp af
den ret til privat behandling på det of-
fentliges regning, som alle er udstyret
med, hvis ventetiden i det offentlige bli-
ver længere end en måned. I sidste uge
meddelte den konservative partiformand
Lene Espersen, at betalingen til de private

hospitaler nu skal sænkes med 25 pro-
cent. Betalingen har ganske simpelt væ-
ret for høj, siden VK-regeringen etablere-
de behandlingsretten i 2002.

Alt sammen har det styrket den private
sundhedssektor, som det store flertal i be-
folkningen altså nu vil have gjort op med.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen
(K) forstår danskernes bekymring:

»Sundhedssystemet er stort og kompli-
ceret, og det kan være svært at forstå. De

seneste år er der
vokset en privat
sektor frem, og
mange har fået pri-
vate forsikringer.
Senest har der væ-
ret diskussion om
taksterne til de pri-
vate hospitaler, der
nu skal sættes ned.
Det har alt sam-
men skabt et bil-
lede af, at systemet
er ulige. Så jeg for-

står godt, hvor bekymringen kommer fra,
og det må vi politisk forholde os til«.

»Men jeg vil ikke anerkende, at adgan-
gen til behandling er blevet mere ulige.
Jeg mener, det forholder sig stik modsat.
Den borgerlige regering har givet alle lige
ret til at blive behandlet efter en måneds
ventetid via det udvidede frie valg. Det
stiller alle danskere lige. Høj som lav, rig
som fattig«, mener sundhedsministeren.

Men den køber befolkningen ikke, for-
klarer professor Bent Greve:

»Danskerne ved, at dem, der har en for-
sikring, kan komme hurtigere til behand-
ling. Nogle har adgang til noget, andre ik-
ke har adgang til, og det opleves som ulig-
hed. At der findes en fritvalgsordning, der
gælder alle, bliver ikke oplevet som no-
get, der giver lighed«.
martin.kaae@pol.dk
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Adgangen til behandling er blevet mere ulige, og
det offentlige sundhedssystem er blevet for svagt,
mener flertal. Minister tager bekymringer alvorligt.

Nogle har ad-
gang til noget,
andre ikke har
adgang til, og
det opleves
som ulighed
Bent Greve,
professor 

Kun i Politiken Døgnet da Stein Bagger gik i panik

Gør op med den 
snigende privatisering

De største forandringer kom-
mer oftest snigende uden
offentlig debat, men plud-

selig en dag er alt forandret. Tag
sundhedsområdet. Hvornår har
danskerne besluttet, at dele af det
danske sundhedsvæsen skulle på
private hænder? Aldrig! Alligevel er
private hospitaler og klinikker
skudt op de seneste år og har truk-
ket læger og sygeplejersker til sig. 

Den snigende privatisering har
været drevet frem af tre regerings-
beslutninger, som tilsammen har
givet den private sundhedssektor
et boost. Her er opskriften: Giv et
skattefradrag til de virksomheder,
der vil tilbyde medarbejdere at
komme foran i køen med en sund-
hedsforsikring. Send dernæst en
check til privathospitalerne i form
af takster, der er 25 procent for sto-
re og skaber skæv konkurrence. Og
indfør så en behandlingsgaranti. Så
vil man på rekordtid skabe et pri-
vat sundhedssystem med én milli-
on forsikrede, som gør privathospi-
taler til pengemaskiner. Helt uden
at spørge danskerne først. 

Men i dagens avis har vi spurgt
danskerne. Og de er mildest talt
skeptiske. Flertallet mener, at der er
kommet mere ulighed ind i sund-
hedssystemet i de seneste fem år.
Og et markant flertal understreger,
at nu vil de have sat fut i den offent-
lige del af sundhedssystemet – ikke
flere skattekroner til de private. 

Om det er en meningsmåling,
der forleden fik den konservative
Lene Espersen til at melde ud, at de
generøse takster til privathospita-
ler bør sættes ned, vides ikke. Men
det vil være et skridt i den rigtige
retning i en situation, hvor lægen
på privathospitalet kan tjene ni
millioner kroner om året på fedme-
operationer, mens det offentlige
mangler personale og udstyr til at
behandle ikke-forsikrede danskere. 

Foreløbig står Lene Espersen ale-
ne med sit synspunkt. Men selv
hvis det lykkes at overbevise Ven-
stre om det forstandige i at stoppe
penge- og personalestrømmen til
privathospitalerne, er det ikke nok.
Vi har også brug for et opgør med
skattebegunstigelsen af de private
sundhedsforsikringer. 

Opfordringen skal altså være, at
regeringen gør, som den plejer: ta-
ger bestik af meningsmålingerne.
Også selvom det betyder, at Fogh
må droppe sit sidste liberale pro-
jekt. pmj
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Alt det, han havde bygget op,
lod han ligge. Han flygtede.
Uddrag af bogen ’Stein Bagger og inderkredsen’
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PS Er det russerne, der er
fjenden? Er det ter-
roristerne? Nato, der
fylder 60 i næste uge, 
lider af skizofreni. Vi
giver et bud på allian-
cens fremtid. Side 4

Hvor skal vi hen?
Ritt Bjerre-
gaards afsked
som borgme-
ster kom som
et lyn fra en
klar himmel.
Hvorfor? Side 3
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Da Stein Bagger stak af

D et havde været nogle hektiske
døgn op til afrejsen.

Mandag den 24. november
2008, tidligt om morgenen, var en af
Stein Baggers gode venner blevet overfal-
det uden for sit hjem i Farum. Han var ble-
vet slået ned med en hammer og indlagt
på Hillerød Sygehus, hvor Stein Bagger
samme dag havde besøgt ham i fem ti-
mer. Og der var mange ting i milliardfor-
retningen med hovedsæde i det gamle
Jægersborg Hotel på Jægersborg Allé i
Charlottenlund, som skulle på plads.

Men turen til Dubai med afrejse fra Kø-
benhavns Lufthavn i Kastrup onsdag
morgen skulle der ikke ændres på. For
Anette Uttenthal var den årlige tur til Du-
bai med indlogering på det luksuriøse
Burj Al Arab-hotel sammen med sin
mand gennem de seneste godt fire år og
nogle af parrets venner ved at blive en tra-
dition. Det var tredje gang, de skulle af
sted, og turen havde været planlagt siden
før sommerferien.

Til nogle af sine nære forretningspart-
nere, bl.a. hovedaktionæren og bestyrel-
sesformanden i IT Factory, Asger Jensby,
havde Stein Bagger ganske vist sagt, at
han skulle en tur til USA, men for Anette
Uttenthal havde der ikke været nogen
tvivl om, at destinationen denne onsdag
morgen var Dubai.

»Turen havde været planlagt længe, og
det er tredje gang, vi er i Dubai i lige præ-
cis den uge i slutningen af november. Jeg
ved ikke, hvornår ting bliver en tradition,
men det var begyndt at ligne det. Vores
venner Kim og Lise har været med hver
gang, og det har været samme hotel og
helt samme koncept hvert år«. fortæller
Anette Uttenthal.

»At Stein skulle have været i USA, ved jeg
ikke noget om«.

Ud over at være HR-chef i IT Factory er
Kim Meier sammen med sin hustru Lise
Rulffs nære venner til Anette og Stein Bag-
ger, og de to par har sommerhus ved si-
den af hinanden i Provence i Sydfrankrig.
I 2007 havde de to par desuden følgeskab
af et andet af Anette og Stein Baggers ven-
nepar, og i år var det mangemillionæren
Peter Sølbeck og hans kone Anne-Mette,
der var inviteret med.

Peter Sølbeck er gennem sit medejer-
skab af Asger Jensbys selskab JMI Invest
medejer af IT Factory, som han desuden
ejer 5 procent direkte af, aktier han har
købt af Stein Bagger. Han er gift med An-
ne- Mette Sølbeck, ekskone til den bedra-
geridømte finansmand Klaus Riskær Pe-
dersen.

Peter Sølbeck har skabt grundlaget for
sin formue ved salget i 1995 af plastvirk-
somheden Polysheet, som blev grundlagt

af hans far, og han driver i dag investe-
ringsselskabet Sølco og Sølco Holding.
Han og Anne-Mette Sølbeck bor privat i
B&W-matadoren Jan Bonde Nielsens tidli-
gere pragtvilla på Egtoftevej i Vedbæk.

A fgangen til Dubai var planlagt til
onsdag morgen. Det var Anette Ut-
tenthal, der pakkede kufferterne,

både for sig selv og Stein Bagger. Det gjor-
de hun altid, når Stein Bagger skulle ud at
rejse. Han fortalte blot, hvad han ønske-
de, der skulle pakkes. Det var der tradition
for i deres lille familie i den eksklusive,
topmoderne lejlighed i Tuborg Sundpark
i Hellerup nord for København med di-
rekte adgang til og udsigt over Øresund.

Familien består foruden Anette og
Stein af Stein Baggers 9-årige datter Oli-
via, som er Steins datter fra et tidligere

ægteskab, samt af schæferhunden Basse.
Olivia er hos Anette og Stein en uge ad
gangen. Hver anden uge er hun hos mo-
deren, smykkedesigneren Martina S. Bag-
ger, der bl.a. driver smykkevirksomheden
Martina of Sweden. Martina har de sene-
ste år haft stor succes med produktion af
såkaldte lykkearmbånd, som det er lykke-
des hende at få både statsminister Anders
Fogh Rasmussen og dennes hustru, Anne
Mette Rasmussen, til at »reklamere« for.

»Der var intet usædvanligt at mærke på
Stein. Han arbejdede som sædvanlig«, for-
tæller Anette Uttenthal. »Denne aften
spurgte han dog: ‘Kan jeg ikke lige få lov
til at arbejde et kvarters tid?’. Det blev så
til to en halv time ved computeren«.

På det tidspunkt besluttede Anette Ut-
tenthal sig for at gå en tur med Basse.
Stein ville med, og sammen gik de en tur
på en halv times tid i området ved Tuborg
Sundpark. Kort tid efter gik de i seng.

Næste morgen, om onsdagen, stod
Stein og Anette Uttenthal op ved femti-
den. Det var normalt for dem at stå tidligt
op. Klokken halv otte blev de afhentet af
Michael, søn af én af de ansatte i IT Facto-
ry, der igennem længere tid havde funge-
ret som en slags altmuligmand for famili-
en Bagger. Inden afgangen fik de også be-
søg af Lone, som passede schæferen
Basse, når de var ude at rejse.

Stein Bagger var denne morgen også i
kontakt med sin nære ven og samarbejds-
partner Brian Sandberg Jensen, der er nr.
2 i Hells Angels-hierarkiet i Danmark. Han
havde det seneste års tid været ansat som
sikkerhedsrådgiver for Stein Bagger og IT
Factory. Brian Sandberg driver firmaet BS
Consultancy og har af Stein Bagger været
hyret til at passe på værdierne i både IT
Factory-hovedsædet på Jægersborg Allé
og i privatlejligheden i Tuborg Sundpark.

Gennemført god og dyr smag hørte i
udpræget grad til Stein Baggers livsførel-
se. Ikke blot hjemmet i Tuborg Sundpark
var gennemført, fra valget af hårde hvide-
varer til designermøblerne og kunsten på
væggene. Også bilparken i lejligheds-
kompleksets aflukkede kælderetage be-
stående af Porsche- og Mercedes-biler tal-
te sit tydelige sprog om en hang til luksus
og kvalitet. Det samme var tilfældet i IT
Factory-hovedsædet, hvor belysningen,
møbelvalget, kunsten på væggene og i
det hele taget atmosfæren med al tydelig-
hed fortalte, at her boede nogen med
magt over tingene.

A nette og Stein Bagger har nære re-
lationer til Brian Sandberg, både
som rådgiver og som god ven.

Stein Bagger har kendt Brian Sandberg i
mange år. Ifølge talsmanden for Hells An-
gels, Jørn Jønke Nielsen, kender de to hin-
anden fra fitnessmiljøet. Stein Bagger har
siden sine unge dage været inkarneret fit-
nessudøver og har i en årrække været,
hvad man kan kalde professionel body-
builder. Brian Sandberg har en fortid som
bokser og taekwondotræner.

Stein Bagger har selv fortalt om sin rela-
tion til Brian Sandberg. Da kommunikati-
onsrådgiveren Erik Ove indledte et sam-
arbejde med Stein Bagger, spurgte Ove,
om der var nogle ting i Stein Baggers liv,
som kunne give problemer, eller som
kunne påvirke hans og virksomhedens
image. Her nævnte Stein Bagger selv sit
bekendtskab med Brian Sandberg. De to
voksede op sammen i Frederiksværk, for-
talte Stein Bagger. Det var en håndværker-
by, nogle blev tømrere og snedkere, og
nogle kom på Stålvalseværket. Og så var
der nogle, som blev rockere. Brian blev
rocker.

»Men vi var altså barndomsvenner«,
fortalte Stein Bagger. »Og ja, Brian har sid-
det i spjældet, men vi har altid haft det
godt sammen, og vi har aftalt, at vi godt
vil blive ved med at se hinanden. Vi har en
klar aftale, der består af tre ting, nemlig at
når vi er sammen, så bærer Brian ikke ryg-
mærke, han har altid langærmet skjorte
på, så min datter Olivia ikke kan se hans
tatoveringer. Og endelig, at det skal være
slut med kriminalitet. Hvis de tre ting er
opfyldt, har jeg ingen problemer med at
mødes med Brian Sandberg«, forklarede
Stein Bagger. »Og det er der i øvrigt ingen,
der skal blande sig i, heller ikke dig«, sag-
de han til Erik Ove.

At man holder fast i en barndomsven,
kunne Erik Ove sådan set godt have sym-
pati for. Problemet med Stein Baggers hi-
storie var bare, ved vi i dag, at den ikke
passede. Brian Sandberg er fra Slagelse,
og han og Stein Bagger har ikke været
barndomsvenner i Frederiksværk – de
mødte hinanden i en fitnessklub i Køben-
havn mange år senere.

Den nære relation mellem Stein Bagger
og Brian Sandberg bekræftes også af, at
Brian Sandberg i to tilfælde har rejst med
Anette og Stein Bagger til Sydfrankrig i
privatfly.

I lufthavnens afgangshal denne ons-
dag morgen mødtes Anette og Stein
Bagger med vennerne, Kim Meier og

hans kone Lise Rulffs og Peter og Anne-
Mette Sølbeck. Det var Stein Bagger, der
havde billetterne, og som sørgede for ind-

STIG ANDERSEN OG ERIK OVE

I slutningen af novem-
ber sidste år forsvandt
IT Factorys direktør,
Stein Bagger. Han blev
efterlyst, og det blev
hurtigt klart, at firmaets
opsigtsvækkende økono-
miske succes var bygget
på luftkasteller – og 
bedrageri. Nu sidder
Bagger fængslet, og 
offentligheden venter på
retssagen. I dag kan Poli-
tiken bringe et redigeret
uddrag af en ny bog,
’Stein og inderkredsen’,
som i detaljer fortæller
om de bevægede døgn,
da Stein Bagger stak af.
En af forfatterne, Erik
Ove, var kommunikati-
onsrådgiver i IT Factory. 

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

Fortsættes side 6-7



2003
It-manden Stein Bagger køber sammen med
JMI Invest og Aage Jensby resterne af konkurs-
boet i IT-Factory. Jensby bliver bestyrelsesfor-
mand.

2008
Mandag 24. november
Tidligt om morgenen klokken lidt i syv sker det
første dramatiske i sagen. Stein Bagger har gen-
nem flere år haft en hemmelig forretningspart-
ner Allan Vestergaard, som ingen i IT-Factory til-
syneladende kender noget til. Vestergaard, som
er tidligere ansat i Nordea, bliver kaldt ud til en
ventende bil foran sit hus i Farum. Her bliver
han mødt af en mand, der slår ham ned med en
hammer. 
Onsdag 26. november
Stein Bagger rejser sammen med sin hustru,
ejendomsmægleren Anette Uttenthal, på en fe-

rietur til Dubai i de Forenede Arabiske Emirater.
Han virker glad og afslappet under flyrejsen.
Med på turen til Dubai er Kim Meier sammen
med sin hustru Lise Rulff
og mangemillionæren Pe-
ter Sølbeck og hans kone
Anne-Mette.
Torsdag 27. november
Bagger forlader sit hotel-
værelse om eftermidda-
gen uden at sige noget til
sin hustru Anette Utten-
thal eller andre af sine rej-
sefæller. Han forlader Du-
bai via lufthavnen i Abu
Dhabi. Samme dag kårer det velansete revisi-
onsfirma Ernest and Young ved en stor fest i Bel-
la Centeret IT-Factory som årets vækstvirksom-
hed. På det tidspunkt har Bagger været på flugt
i flere timer. Stein Baggers kone Anette Utten-

thal får nu hjælp af den magtfulde emir Mu-
hammed Bin Rashid al Makhtoum, som frem-
skaffer billeder fra overvågningskameraer af
Bagger fra lufthavnen. 

I København ringer Baggers hemmelige part-
ner Allan Vestergaard til bestyrelsesformanden
Jensby og fortæller ham, at han har en større ak-
tieportefølje i IT-Factory. Via firmaet Agios, som
han ejer sammen med Stein Bagger, vil han nu
købe Jensby ud af IT-Factory og selv overtage for-
mandsposten i det fremadstormende IT-firma.
Jensby er overrasket over oplysningen og hæv-
der bagefter, at han intet kendte til Vestergaards
opkøbsplaner.
Fredag 28. november
Klokken tre om natten bliver Jensby af sin advo-
kat orienteret om Baggers forsvinden. Om mor-
genen møder Jensby op på IT-Factorys hoved-
kvarter i Gentofte, hvor han sammen med sine
tætteste medarbejdere begynder en omfatten-

de revision af IT-Factory. 
Lørdag 29. november
Annette Uttenthal melder sin mand savnet. Bag-
ger bliver herefter efterlyst over Interpol via Kø-
benhavns Politi. Hos IT-Factory dukker et nøgle-
kort op til et hemmeligt kontor, som Bagger har
haft på kursuscenteret Schäffergården, få mi-
nutters gang fra IT-Factorys mondæne hoved-
kontor i Gentofte.
Søndag 30. november
Jensby får adgang til det hemmelige kontor, og
ifølge sine egne forklaringer er det her, han
først får kendskab til den såkaldte leasingkarru-
sel. Sammen med sin kollega fra JMI Invest, Lars
Brammer, finder han blandt andet leasingkon-
trakter med flere udenlandske selskaber med
sin egen forfalskede underskrift på. Den såkald-
te leasingkarrusel fungerer ved, at Bagger har
indgået leasingaftaler med firmaer rundt om-
kring i verden. Nogle af firmaerne eksisterer ik-

ke – andre er oprettet af den omdiskuterede
svenske forretningsmand Michael Ljungmann.
Pengene er i vidt omgang blevet betalt af dan-
ske banker, som har troet, at der var tale om le-
gitime forretningsaftaler. Ifølge Jensby er der ta-
le om et beløb på over en halv milliard kroner,
som Bagger selv har stukket i lommen. 
Mandag 1. december
Asger Jensby indgiver konkursbegæring for IT-
Factory og anmelder Stein Bagger til Bagmands-
politiet for systematisk bedrageri for ’mindst
500 millioner kroner’. Jensby fortæller om hele
forløbet på en pressekonference. Ernst & Young
fratager IT-Factory titlen som årets entreprenør-
virksomhed. 
Tirsdag 2. december
Edinburgh Business School sender en presse-
meddelelse, hvori det oplyses, at Stein Bagger
ikke – som han ellers har hævdet – har en MBA-
titel fra skolen. Rockergruppen Hells Angels 

Dag for dag i Bagger-sagen
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Da Stein Bagger ...
tjekningen. De tre par var ikke i specielt
god tid, så der blev ikke tid til at gå i loun-
gen, men der blev dog tid til lidt småind-
køb i afgangshallen, inden der skulle
checkes ind ved gaten til Swissair-flyet.
Anette Uttenthal fulgtes med sin mand.

»Der var ingen nervøsitet eller andet
usædvanligt at mærke på ham« fortæller
Anette Uttenthal. »Da vi mellemlandede i
Zürich, gik vi i loungen i de 2 1/2 time, vi
skulle vente i lufthavnen. I den periode
sad han og arbejdede hele tiden, hvilket
jeg fandt lidt irriterende i den her situati-
on, hvor vi sammen med nogle venner
var på vej på en ferietur.

Normalt, når vi selv var ude at rejse, har
jeg ofte været ude for det samme, f.eks. da
vi i juni og september var i New York sam-
men. Da sad han også og arbejdede i luft-
havnenes lounger, men det var jo også
forretningsrejser, selv om jeg var med.
Her hvor vi var sammen med venner, kun-
ne han da godt lige være lidt social. Det
her var ikke en forretningsrejse.

Ganske vist har det heddet i pressen, at
turen til Dubai var en kombineret forret-
nings- og ferietur, men det var en rent pri-
vat tur. Mens han sad og arbejdede i loun-
gen i Zürich, gik jeg ind til ham med nog-
le colaer, og det var ikke sådan, at han
forsøgte at skjule, hvad han sad og arbej-
dede med på pc’en. Det har han i øvrigt al-
drig gjort, og han gik da også på et tids-
punkt fra sin pc for at gå på toilettet, hvor
han lod den være åben. Men jeg kiggede
ikke efter, hvad han sad og arbejdede
med, for jeg havde jo ikke nogen mistan-
ke om noget overhovedet. Stein har i det
hele taget aldrig forsøgt at skjule noget,
når han arbejdede eller talte i telefon,
hvad han meget ofte gjorde. Det har også
været vanskeligt i vores lejlighed, der er
meget åben. Tværtimod har det været
mig, der en gang imellem har lukket dø-
ren ind til ham, når han havde et telefon-
møde, som krævede, at Olivia og jeg skul-
le være stille. I disse situationer lukkede
jeg glasdørene, så vi kunne leve vores liv,
mens han førte sine samtaler inde ved si-
den af. Men det er aldrig ham, der har for-
søgt at være hemmelighedsfuld«, fortæl-
ler Anette Uttenthal.

Derfor registrerede hun heller ikke
denne morgen noget usædvanligt ved
hans måde at være på.

En halv times tid før flyafgangen fra Zü-
rich slukkede Stein Bagger computeren,
pakkede sammen og drak et glas vin sam-
men med sine rejsefæller. Fra Zürich gik
turen videre til Dubai lufthavn med Emi-
rates, De Forenede Arabiske Emiraters
luftfartsselskab. Om bord på flyet sad
Stein Bagger og Anette Uttenthal ved si-
den af hinanden og nød et glas vin til det
måltid, som blev serveret. Andre i selska-
bet lod sig underholde af de film, der var
til rådighed på flyet, og også Stein Bagger
blev på et tidspunkt optaget af en film.

Blandt filmene i Emirates-flyet var ac-
tion-thrilleren ’The Bank Job’ om et gigan-
tisk bankkup i Londons Baker Street tilba-
ge i 1971, hvor byttet aldrig blev fundet, og
hvor ingen nogensinde blev arresteret.

Efter nogle få ugers omtale i pressen
blev der ikke skrevet mere om røveriet,
men dette var filmen om, hvad der i virke-
ligheden foregik, og hvordan historien
involverede Englands fineste familier og
omfattede både vold, korruption og sex-
skandaler. Men Stein Bagger faldt i søvn.
Anette Uttenthal lod sig underholde af
musik på den seks timer lange flyvetur.

En time før landingen i Dubais lufthavn
vågnede Stein Bagger. Det lille selskab sad
og sludrede med hinanden, og flyet lan-
dede planmæssigt kl. ca. 23.00 lokal tid,
hvilket vil sige ved 20-tiden dansk tid ons-
dag aften den 26. november.

l lufthavnen blev selskabet afhentet af
Hotel Burj Al Arabs limousine- service, og
Stein Bagger og Anette Uttenthal blev

sammen med vennerne kørt i Rolls Royce
til det eksklusive hotel placeret på en kun-
stig ø i havet ud for Dubai og med adresse
på Jumeirah Beach Road. Et ekstremt eks-
klusivt hotel, der da også regnes for ver-
dens dyreste, og som med sin eksklusivi-
tet og status er stedet, som tiltrækker al-
verdens kendisser og velhavere. Burj Al
Arab er rendyrket overdådighed, hvor alt,
der ligner guld, er intet mindre end 22 ka-
rat.

D a Stein Bagger og hans følge gik
ind ad hovedindgangen, blev de
mødt af hotellobbyens overflø-

dighedshorn af fantasifulde udsmyknin-
ger.

Mindre overdådigt blev det ikke, da
Stein Bagger og Anette Uttenthal, Kim
Meier og Lise Rulffs og Peter og Anne-Met-
te Sølbeck kort efter blev indlogeret i den
forudbestilte toetagers suite med et sove-
værelse til hver af parrene og tilhørende
opholdsstuer.

Hotel Burj Al Arabs egen beskrivelse af
en sådan suite fortæller, at der er masser
af plads til at underholde sig og nyde sit
ophold på.

Suiten er på ikke mindre end 670 kva-
dratmeter. På den underste etage er der et
opholdsområde med en spisestue med
plads til otte personer, et køkken med se-
parat butler-indgang, et bibliotek, privat
bar med siddeplads til fire, et soveværelse
med to enkeltsenge og tilhørende luksus-
badeværelse. På den øverste etage findes
der to master-soveværelser, hver med sin
kingsize-seng og tilhørende luksusbade-
værelse. Suiten er indrettet med de mest
eksklusive møbler, stoffer og materialer,
og gulvene er belagt med bløde velour-
tæpper.

Det var i disse omgivelser, det lille sel-
skab indtog et mindre måltid mad, fik et
glas champagne til, og sad og sludrede
som start på en ferie, der skulle udvikle
sig både dramatisk, ubehageligt og over-
raskende. Ikke blot for selskabet selv.

Ved tretiden lokal tid, hvilket vil sige
ved midnatstid dansk tid denne onsdag,
gik parrene hver til sit.

Ved nitiden torsdag morgen stod Anet-
te Uttenthal op, iførte sig sit træningstøj
og begav sig ned i Hotel Burj Al Arabs He-
alth Club, der ud over swimmingpools
omfatter sauna, jacuzzis, solarier, squash-
bane og et fitnessstudie. Stein Bagger
stod op sammen med hende, men trods
sin store interesse for fitness, var det ikke
det, der stod på hans program denne
morgen på miniferiens første dag, tors-
dag den 27. november.

I tilknytning til deres suite var der et
værelse med et skrivebord, hvor han iført
morgenkåbe satte sig til at arbejde. De øv-
rige deltagere i rejseselskabet var endnu
ikke stået op, men på et tidspunkt hilste
han kort på Kim Meier og Lise Rulffs, der
denne morgen foretrak en svømmetur i
hotellets pool.

D a Anette Uttenthal kom tilbage til
suiten fra hotellets Health Club
godt en time senere, gik hun i

bad. Kort tid efter, ved 10.30-tiden, kom
også Stein Bagger ud i badeværelset og
gik i bad. Han fik sit morgentoilette over-
stået lidt hurtigere end hustruen og be-
gav sig derefter ned i suitens underste eta-
ge, hvor de seks venner havde aftalt at spi-
se brunch sammen i en af suitens
dagligstuer. Da Anette Uttenthal kom ned
i dagligstuen, sad Stein Bagger og talte
med Kim Meier og Lise Rulffs, og i løbet af
kort tid dukkede også Peter og Anne-Met-
te Sølbeck op, og hele selskabet samledes
omkring brunchbordet i de næste ca. tre
timer.

»Stein render sådan lidt frem og tilba-
ge. Fortæller ikke specielt, hvad det er,
han har så travlt med. På et tidspunkt skal
han også ringe til sin ekskone, Martina S.
Bagger, fordi jeg havde fortalt ham noget,

som gjorde ham lidt urolig«, fortæller
Anette Uttenthal.

Det, der gjorde Stein Bagger så urolig,
at han på dette tidspunkt havde behov for
at ringe til sin ekskone, var, at Martina S.
Bagger havde fået konstateret en knude,
som måske var ondartet. Det viste sig dog
ikke at være tilfældet, men Anette Utten-
thal mente, at det i hvert fald var noget,
Stein Bagger burde bekymre sig om. Rela-
tionen mellem de to kvinder havde bag-
grund i, at Stein og Martina Baggers fæl-
les barn boede på skift i de to hjem.

»Men derefter fortsatte han med at suse
frem og tilbage«, fortæller Anette Utten-
thal. »Og på et tidspunkt satte han sig og-
så ovenpå igen og arbejdede ved sin com-
puter. Kl. 14.15 lokal tid – klokken var altså
på det tidspunkt 11.15 i Danmark – vendte
han tilbage til brunchbordet. Vi havde
nemlig aftalt, at vi om eftermiddagen vil-
le besøge et stormagasin i Dubai. Vi tog al-
le en vogn fra hotellet. Stein havde sagt, at
han gerne ville med, men at han skulle
være tilbage på hotellet igen kl. 17.00 lo-
kal tid, altså kl. 14.00 dansk tid. Han skulle
have et telefonmøde. Han nævnte ikke
med hvem eller om hvad, men vi blev eni-
ge om at tage turen til stormagasinet, og
så måtte han jo bare tage tilbage kl. 17.00,
hvis vi andre fortsatte vores shopping-
tur«.

Alle seks var med på turen til stormaga-
sinet. Da klokken nærmede sig 16.30, var
det planen, at de skulle returnere til Hotel
Burj Al Arab. På det tidspunkt havde Anet-
te Uttenthal netop været inde i en af stor-
magasinets forretninger, og Anne-Mette
Sølbeck spurgte Anette, om hun havde
fundet noget spændende. Det havde hun,
forsikrede hun veninden, og Anne-Mette
Sølbeck foreslog, at de sammen gik tilba-
ge til butikken.

»Jeg spurgte så Stein, om det var i orden
med ham. Du har jo alligevel et telefon-
møde«, fortæller Anette Uttenthal. »Og ja,
svarede Stein, det var i orden med ham,
og så arrangerede han, at der ville komme
en limousine og hente os, når vi ville tilba-
ge til hotellet. Så tog Stein af sted sammen
med Peter Sølbeck og Kim Meier og Lise
Rulffs, mens jeg og Anne-Mette gik rundt i
stormagasinet«.

Tilbage på hotellet gik Kim Meier og Li-
se Rulffs og Peter Sølbeck hver til sit, mens
Stein Bagger satte sig ved skrivebordet i
fællesrummet og tog sin computer frem
og arbejdede. Kim Meier og Lise Rulffs gik
ind på deres eget værelse, hvor Kim Meier
straks faldt i søvn.

»Jeg sov. Jeg gik lige tilbage og faldt i
søvn«, fortæller Kim Meier.

Men du hørte Stein Bagger tale i telefon?
»Jeg hørte ham ikke«.
En af jer hørte Stein Bagger have en tele-

fonsamtale?
»Min kone hørte, at der blev talt. Hun

kan ikke sige, om det var dansk eller en-
gelsk. Eller om det var i en telefon eller ud
i luften«, fastslår Kim Meier.

D erefter var der ikke nogen, der
hørte mere til Stein Bagger. Må-
ske har han et kort øjeblik siddet

og tænkt. I et interview med Morgenavi-
sen Jyllands-Posten, som blev bragt blot
seks dage før, den 21. november, blev han
spurgt, hvad der kunne give ham søvnlø-
se nætter.

»Hvis nogen i min familie har det skidt.
Jeg synes ikke, jeg har søvnløse nætter, for
jeg forsøger i al enkelhed ikke at lade so-
len gå ned over min vrede. Og min gode
ven B.S. Christiansen har engang sagt no-
get meget klogt, som jeg forsøger at leve
efter: Hvis du er bange for noget, så kon-
frontér det, og når du ikke kan gøre mere
ved det, så lad det ligge«.

Stein Bagger kunne tilsyneladende ik-
ke gøre mere. Alt det, han havde bygget
op, lod han ligge. Han flygtede. Men han
glemte øjensynlig det, han havde sagt om
familien.

Hvem Stein Bagger taler i telefon med
den eftermiddag i suiten på Burj Al Arab,
ved vi ikke. Men vi ved, at han skulle have
et tilsyneladende vigtigt telefonmøde kl.
17.15 Dubai-tid, kl. 14.15 dansk tid, med sin
gamle ven, Allan Vestergaard, der befandt
sig i sin villa ved Furesøen i Farum nord
for København, og en person ved navn
Erik Ove Andersen.

I timerne denne sene torsdag eftermid-
dag udspillede der sig nu et dramatisk og
overraskende forløb for en række perso-
ner i Stein Baggers verden.

K lokken ca. 15.00 torsdag eftermid-
dag fik IT Factorys kommunikati-
onsrådgiver gennem de seneste

halvandet år, Erik Ove, en opringning.
Han havde været til møde i København og
var på vej hjem for at hente sin kone. Sam-

men skulle de denne torsdag aften delta-
ge i den store event i Bella Center, hvor re-
visionsfirmaet Ernst & Young uddelte den
tilbagevendende prestigefyldte pris til
årets entreprenør i dansk erhvervsliv, ’En-
trepreneur of the Year’.

Da Erik Ove tog sin mobiltelefon nær-
mest råbte en person meget utålmodigt:
»Er det Erik Ove Andersen, jeg taler med?« 

»Du kan udelade Andersen, men ellers
er det korrekt«, svarede Erik Ove.

Stemmen ville vide, hvorfor Erik Ove ik-
ke havde deltaget i en telefonkonference
kl. 14.15. For Erik Ove var det sort snak, og
han spurgte, hvem han talte med. Allan
Vestergaard, lød svaret, og Erik Ove fortal-
te manden i telefonen, at han ikke kendte
nogen af det navn, og at han heller ikke
skulle deltage i nogen telefonkonference
den pågældende dag.

»Hold nu op«, fik Erik Ove som svar. »Du
må da kende mig, vi har jo mailet sam-
men de seneste to-tre dage«.

Men Erik Ove kunne kun svare, at han
ikke havde mailet med nogen Allan Ve-
stergaard overhovedet. Og tilføjede: »Sig
mig, er du på speed eller stoffer, jeg for-

står slet ikke, hvad du siger, det er jo ren
Monty Python, det her«.

»Har du overhovedet ikke læst mine
mails?« lød stemmen. Og Erik Ove svarede
personen i telefonen, at nu skulle han lige
starte helt forfra og fortælle, hvad det her
handlede om. De næste fire-fem minutter
brugte Allan Vestergaard på at fortælle
Erik Ove, at han var partner med Stein
Bagger i IT Factory, og at de jo næste dag
skulle udsende den pressemeddelelse,
som Erik Ove havde skrevet, om at Stein
og Vestergaard ville købe JMI Invests ak-
tier i IT Factory.

»Det må du jo vide alt om. Du har jo bå-
de lavet pressemeddelelsen og vores
spørgsmål- og svarskema til denne trans-
aktion, som vi har været flere måneder
om at tilrettelægge«, sagde Allan Vester-
gaard bl.a. til Erik Ove.

Erik Ove brød ind: »Lad os lige stoppe
her. Du siger, at vi har udvekslet mails de
sidste to-tre dage. Nu sender du de mails
til mig, og så kører jeg hjem og læser dem
og ringer til dig. Du får min mailadresse
her«. Herefter afbrød Allan Vestergaard
og sagde: »Jamen, den har jeg«.

Fortsat fra forsiden

MUSKLER. Da han var ung, satsede
Stein Bagger på en karriere som body-
builder. Og senere i livet, da han satsede
på forretningslivet, trænede han flittigt i
fitnesscentre. Foto: Privat



Stein Bagger
Direktør i IT Factory forsvinder
under mystiske omstændighe-
der fra en ferierejse i Dubai i
november. Han dukker først
op 6. december på en politista-
tion i Los Angeles. Han er i dag
tiltalt for omfattende million-
bedrageri med falske leasing-
kontrakter.

Anette Uttenthal
Stein Baggers kone, som han
har været sammen med siden
2003. De to mødte hinanden i
et fitness-center på Østerbro
og levede et liv med luksusbil-
er, båd og lejlighed i Hellerup.
Uttenthal er tidligere ejen-
domsmægler for Home.

Asger Jensby
Bestyrelsesformand i og med-
ejer af IT Factory gennem sit
selskab JMI Invest. Jensby
meldte Stein Bagger til politiet
efter at have opdaget Baggers
hemmelige kontor og fundet
papirer, der afslørede bedrage-
riet. Jensby har kendt Bagger,
siden de begge gik ind i IT Fac-
tory i 2001. Blev for nylig afslø-
ret i at have pyntet sit CV med
en falsk cand.merc.-titel.

Brian Sandberg
Hells Angels-rocker og ven
med Bagger gennem ti år, an-
sat af Bagger til at stå for sik-
kerheden i hans mange hjem.
De to mødte hinanden i et fit-
nesscenter, og Bagger hjalp til,
da Sandberg sidste år stiftede
firmaet BS Consultancy.

Erik Ove
Kommunikationsrådgiver i IT
Factory, der sammen med As-
ger Jensby fjernede en række
ringbind fra Stein Baggers
hemmelige kontor, inden poli-
tiet fik adgang. Erik Ove har ar-
bejdet i kommunikations-
branchen i mange år og er
kendt for at gå langt for sine
kunder.

Allan Vestergaard
Stein Baggers hemmelige for-
retningspartner, der fik op-
trevlingen af bedrageriet i IT
Factory til at rulle ved at ringe
til IT Factorys tidligere besty-
relsesformand Asger Jensby og
fortælle, at han og Bagger hav-
de planlagt at købe Jensby ud
af selskabet. Vestergaard blev
siden overfaldet af to ukendte
mænd ved sit hjem i Farum –
en sag, som politiet stadig ef-
terforsker. 

Hovedpersonerne
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Erik Ove forklarede ham, at han næppe
kunne have den, da Ove ikke havde mod-
taget nogen mails fra ham. Og da Erik Ove
så gav sin rigtige mailadresse til Allan Ve-
stergaard, sagde denne: »Det har du ret i,
det her er ikke den mailadresse, jeg ken-
der. Der er noget, der er galt her«.

Til slut sagde Erik Ove, at han ville kon-
takte Allan Vestergaard, når han havde
læst de fremsendte mails.

E fter samtalen fik Erik Oves Peugeot
et ekstra tryk på speederen. Det her
var for mystisk for ham. Ti minut-

ter senere var han hjemme i huset i Hørs-
holm. Det første, han gjorde, var at åbne
sin computer, hvor de første mails fra
denne ’Allan Vestergaard’ var ved at løbe
ind. Der kom fem i alt i tidsrummet 15.08
til 15.33 denne torsdag eftermiddag.

Det er her, Erik Ove første gang stifter
bekendtskab med Erik Ove Andersen. I
hvert fald er det en person med det navn,
der er den presse- og kommunikationsan-
svarlige i det scenario, der åbenbarer sig i
den mailkorrespondance, han nu får ind-
sigt i. Han kan også konstatere, at den
mailadresse, der har været brugt, ikke er
identisk med hans egen.

De fire implicerede i mailkorrespon-
dancen er Stein Bagger, ’Erik Ove Ander-
sen’, Allan Vestergaard og dennes kære-
ste, Markela Dedopoulos. Sidstnævnte er
ikke hovedaktør i korrespondancen, men
»er med i forberedelsen«, som hun selv
skriver i en af de fremsendte mails.

Indholdet af de fremsendte mails afslø-
rede et komplot, hvor Allan Vestergaard
og Stein Bagger skulle købe Asger Jensby
ud af IT Factory. Prisen var sat til 1 milliard
kroner. Det fremgår af korrespondancen,
at der om fredagen skulle udsendes en
pressemeddelelse om transaktionen,
hvori det bl.a. ville blive offentliggjort, at
Allan Vestergaard skulle overtage for-
mandsposten i IT Factory efter Asger Jens-
by. Og der var udarbejdet skabeloner for,
hvad både Asger Jensby og Allan Vester-
gaard skulle svare, når pressen henvend-
te sig, efter at den store nyhed var sluppet
ud.

En af de interessante ting ved mailkor-
respondancen er, at den mailadresse, der
hedder erik.ove@eokommunika-
tion.com, er oprettet i USA onsdag den 26.
november 2008 klokken 12.16.38, GMT-tid,
hos en udbyder, der hedder www.host-
monster.com. Netop på det tidspunkt sad
Stein Bagger, ifølge både hans kone og
Kim Meier, i en lounge i lufthavnen i Zü-
rich og arbejdede på sin computer.

Mailadressen benyttes første gang ons-
dag den 26. november kl. 13.25.27. Under
emnet: »PRIVAT, nyt udkast til pressemed-
delelse samt Q&A«, sender ’Erik Ove An-
dersen’ denne tekst til Allan Vestergaard,
Markela Dedopoulos og Stein Bagger:

Kære Allan, Markela og Stein,
Hermed en tilrettet udgave af pressemed-

delelsen samt Q&A’en. Vinklen er blevet en
anden idet hovedhistorien er, at JMI Invest
har solgt sine aktier i IT Factory. Den sekund-
ære historie og naturlige konsekvens er, at IT
Factory får ny formand.

Er I venlige at maile MIG Jeres kommenta-
rer

Stein; Husk at du når du kommer frem, at
også DU mailer mig dine kommentarer, så
vil jeg i morgen formiddag foretage de sidste
rettelser samt korrekturlæsning.

Med venlig hilsen
Erik Ove Andersen
Godt fem minutter senere svarer Mar-

kela Dedopoulos:
Kære Erik Ove
Vi vender tilbage senere på dagen. Kan vi

få fat i dig pr. telefon i dag?
Mvh
Markela
En halv time senere, kl. 14.05, svarer

’Erik Ove Andersen’ tilbage:
Kære Markela og Allan,
Jeg sidder optaget af møder i dag (i Stock-

holm) og vi skal til et arrangement i aften,
men vi kan eventuelt holde et telefonmøde i
morgen, når jeg er tilbage igen.

Jeg vil også gerne tale med Allan, ikke for-
di jeg ikke vil tale med dig, men Allan er
sammen med Asger hovedpersonen.

Vi kunne evt. ringe ind på mødetelefonen
4x90 og bruge mit direkte nummer som ko-
de: 39930745.

Jeg kan i morgen mellem klokken 14 og 16.
Passer det Jer? – ellers kan jeg igen efter kl.
19.

Med venlig hilsen
Erik Ove Andersen
Klokken 14.05 sad Stein Bagger stadig-

væk og arbejdede i lufthavnsloungen i Zü-
rich. Ifølge Stein Baggers kone, Anette Ut-
tenthal, arbejdede han på sin computer
til kl. ca. 14.10, hvorefter han igen sluttede
sig til hende og deres venner.

Kl. 19.51 den 26. november svarer Marke-
la:

Kære Erik Ove Andersen
Lad os sige kl 14. Meningen er ikke, at du

skal tale med mig, men selvfølgelig Allan.
Jeg vil også sidde med på samtalen, da jeg er
med i forberedelsen af dette.

Venlige hilsner
Markela

Lige efter midnat natten til torsdag,
dansk tid, sender Stein Bagger følgende
mail:
erik.ove@eokommunikation.com; allan.ve-
stergaard@mail.dk; ded@novonordisk.com

Subject: RE: PRIVAT: Nyt udkast til presse-
meddelse samt Q&A
Hej alle,

Er lige kommet frem efter en laaang tur
med forsinkelser og thunder storms. Any-
way, jeg har læst begge dokumenter og sy-
nes det ser fint ud. Så ok her fra.

Best regards/Med venlig hilsen,
Stein Bagger
CEO/Adm. dir.
’Erik Ove Andersen’ svarer ikke på den

foregående mail fra Markela Depoulus,
hvorefter Markela sender en ny mail da-
gen efter, den 27. november kl. 11.31:

Kære Erik Ove Andersen
Vi regner med, at vi har en aftale kl. 14.00.

Men for god ordens skyld, vil du så ikke lige
bekræfte.

Tak
Markela
Knap en time senere kl. 12.17 svarer ’Erik

Ove Andersen’ Markela
med CC til Stein Bagger og Allan Vester-

gaard:
Det bekræftes hermed. Lad os sige kl. 14:15,

da jeg er en anelse forsinket.
Med venlig hilsen
Erik Ove Andersen
Hele planen og dens offentliggørelse

skulle altså endeligt finpudses og aftales
på en telefonkonference mellem Stein
Bagger, “Erik Ove Andersen” og Allan Ve-

stergaard torsdag kl. 14.15 dansk tid, kl.
17.15 Dubaitid.

Det var den telefonkonference, der af
en eller anden grund aldrig blev gennem-
ført. Og som Allan Vestergaard ringede til
Erik Ove om ved 15- tiden og brokkede sig
over, at han ikke havde deltaget i. Og som
Stein Bagger tilsyneladende også neglige-
rede. Over for Erik Ove gav Allan Vester-
gaard kraftigt udtryk for sin frustration
over, at han heller ikke havde fået kontakt
til Stein Bagger.

Men Stein Bagger har tilsyneladende
talt med nogen omkring det tidspunkt,
hvor telefonkonferencen skulle finde
sted. Kim Meiers hustru, Lise Rulffs, hørte
som nævnt Stein Baggers stemme, da
hun efter besøget i stormagasinet gik ind
på sit værelse, mens Bagger satte sig til at
arbejde. Og da Stein Bagger ikke har for
vane at tale højt med sig selv, er det sand-
synligt, at han har talt i telefonen med no-
gen. Spørgsmålet er bare med hvem.

I Hørsholm var Erik Oves reaktion, at
det her var for usandsynligt. De mails,
han lige havde læst, havde for ham intet
med virkeligheden at gøre. Han havde i
halvandet år været knyttet til Stein Bag-
ger som kommunikationsrådgiver, hav-

de tilbragt gennemsnitligt halvanden til
to dage om ugen i virksomheden, og hav-
de kun oplevet, at der var et åbent og for-
troligt forhold mellem ham og Stein Bag-
ger om alt, hvad der handlede om IT Fac-
tory.

Nu sad han med en stribe mails, der for-
talte om nogle planer, som han aldrig før
havde hørt om, og om en person – denne
Allan Vestergaard – hvis eksistens han
overhovedet ikke kendte til. Tværtimod
havde Stein Bagger adskillige gange fast-
slået, at det var ham, og ham alene, der
ejede selskabet Agios, som sad på 45 pro-
cent af aktierne i IT Factory.

Nu fik han mails om, at Agios tilsynela-
dende var et selskab, som Allan Vester-
gaard var medejer af, og at det havde væ-
ret sådan siden 2004. Og at Ager Jensby,
som ejede de 50 procent af IT Factoryakti-
erne, nu skulle købes ud, havde han ikke
hørt et kvæk om. Dertil kom, at Stein Bag-
gers og Allan Vestergaards købspris på 1
milliard kr. for halvdelen af aktierne var
grotesk lav i betragtning af, at Danske
Bank for få måneder siden havde vurde-
ret IT Factory til at være mellem 6 og 8 mil-
liarder kroner værd.

En anden ting, der overraskede ’den rig-
tige’ Erik Ove, var, at det af de mails, der nu
lå på hans computer, fremgik, at Asger
Jensby slet ikke ejede 50 procent af IT Fac-
tory, men kun 37,5 procent, og at Stein
Bagger og hans netop opståede makker,
Allan Vestergaard, sad på 62,5 procent af
aktierne.

Derved havde forfatterne bag disse

mails glemt, at der også var en tredje ejer
af IT Factory, nemlig Peter Sølbeck, som i
disse timer sad sammen med Stein Bag-
ger nede i Dubai. Sølbeck ejede gennem
sit selskab, Sølco, fem procent af virksom-
heden. Så for Erik Ove var det, han sad
med foran sig, det rene galimatias.

Det første, Erik Ove gjorde efter at have
læst striben af mails, var at ringe Allan Ve-
stergaard op som aftalt. Han gjorde Allan
Vestergaard klart, at det, han netop havde
set, ikke gav nogen som helst mening.

»Jeg ved ikke, hvad det her går ud på«,
sagde Erik Ove, »men jeg vil nu kontakte
Stein, før jeg foretager mig noget som
helst«.

Erik Ove bemærkede under samtalen,
at en kvindestemme i baggrunden råbte:
»Spørg ham, om han har talt med politi-
et«. Erik Oves reaktion var: »Hvorfor i al-
verden skulle jeg tale med politiet?« Han
meddelte Allan Vestergaard, at han ville
ringe tilbage til ham, når han havde talt
med Stein Bagger.

Straks efter samtalen med Allan Vester-
gaard ringede Erik Ove op til Stein Bagger.
Intet svar. Til Erik Ove havde Stein Bagger
sagt, at han skulle på forretningsrejse til
USA, og her var det formiddag nu, så Stein
Bagger sad formentlig i møde. Han lagde
derfor ikke det store i, at der ikke blev sva-
ret på det første opkald.

E ftermiddagens oplevelser ændrede
dog ikke på Erik Oves planer. Sam-
men med sin hustru satte han sig i

bilen og kørte mod Bella Center til Ernst &
Youngs store fest. Han skulle som kom-
munikationsrådgiver være der kl. 17.00
og vidste godt, at IT Factory denne aften
ville komme til at spille en meget frem-
trædende rolle. Inden for den næste halve
time undervejs til Amager ringede Erik
Ove to gange til Stein Bagger. Hans erfa-
ring var, at Stein Bagger ved gentagne op-
kald ville svare, fordi han altid havde sin
telefon på lydløs under møder. Men her
var det forgæves.

Der var intet svar på opkaldene. An-
kommet til Bella Center prøvede Erik Ove
at ringe til Stein Baggers kone, Anette Ut-
tenthal. Det kunne jo være, at hun var
med i USA. Hun svarede på første opkald.

»Hvor er du henne?« spurgte Erik Ove.
Anette Uttenthal fortalte, at hun netop nu
befandt sig i et stormagasin i Dubai.

»Hvad laver du i Dubai, når Stein er i
USA«, ville kommunikationsrådgiveren
vide. Men Anette Uttenthal kunne kun
fortælle ham, at Stein Bagger sandelig og-
så var i Dubai, men at han ikke var i nær-
heden lige nu, for han havde forladt stor-
magasinet for at tage tilbage til Hotel Burj
Al Arab, hvor han skulle deltage i en tele-
fonkonference.

»Jeg kan ikke få kontakt med ham«, for-
talte Erik Ove og gav Anette Uttenthal et
kort referat af eftermiddagens telefon-
samtaler med Allan Vestergaard og ind-
holdet af de mails, han havde fået. Han
bad hende om at tage tilbage til hotellet.
»Få fat i Stein, og få ham til at ringe til
mig«, sagde han.

I Bella Center var de hundredvis af gæ-
ster til den store prisoverrækkelse be-
gyndt at ankomme. Der blev skænket
champagne, og som sædvanlig ved den
slags lejligheder gik man rundt og mødte
folk og hilste på. Mange af gæsterne var i
forvejen i centeret, hvor der eftermidda-
gen igennem havde været foredrag som
led i det store arrangement.

Aftenens program var fastsat til start kl.
18.00. I foyeren i Bella Center mødte Erik
Ove bl.a. Søren Strøm, partner i arrange-
mentet. Erik Ove vidste, at Søren Strøm
havde lagt et stort arbejde i aftenens pro-
gram, efter at det tilsvarende arrange-
ment året før havde været en smule tamt.
Nu skulle den ikke have for lidt, og alle sejl
var sat til.

Det her skulle være en stor aften.
ps@pol.dk

talsmand, Jørn Jønke Nielsen, fortæller, at HA-
rockeren Brian Sandberg har været bodyguard
for Stein Bagger det seneste år. En række banker
med Danske Bank i spidsen fortæller om de
mange millioner kroner, de har i klemme på fal-
ske leasingkontrakter. Danske Bank risikerer at
tabe 350 millioner kroner. 
Torsdag 4. december
Den forsvundne Stein Bagger bliver sigtet af
Bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk Kriminalitet, SØK) for dokument-
falsk og bedrageri mod danske og udenlandske
banker for op imod en milliard kroner. Ved et
grundlovsforhør ved Retten i Lyngby bliver Bag-
ger fængslet in absentia. Stein Baggers hjem i
Tuborg Havn ransages af politiet. Det samme
bliver den hemmelige partner, Allan Vester-
gaards, hjem. 
Lørdag 6. december
Stein Bagger melder sig til selv til politiet i Cali-

fornien og bliver tilbageholdt af de amerikan-
ske immigrationsmyndigheder. 
Torsdag 11. december
Asger Jensbys firma JMI Invest, som ejede halv-
delen af IT-Factory, bliver sat under administra-
tion af bankerne. Han må gå som formand.
Fredag 12. december
I et interview i Ekstra Bladet påtager Stein Bag-
gers sig skylden for dokumentfalsk og svindel,
men kan ikke genkende beløbet på mere end en
milliard kroner.
Tirsdag 16. december
Stein Bagger lan-
der tirsdag mor-
gen i Københavns
Lufthavn og bliver
fremstillet i
grundlovsforhør i
retten i Lyngby se-
nere på dagen. 
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Fredag 27. marts
Det kommer offentligt frem, at Allan Vester-
gaard har følt sig truet af Stein Bagger. Bagger
arrangerede flyrejse og hotelophold i Frankrig
til et økonomiseminar, som Vestergaard skulle
deltage i. Meningen var imidlertid kun at lokke
Vestergaard ud, så han kunne blive likvideret.
Sådan følte Vestergaard det, fortæller Jensby i
bogen ’Stein Bagger og inderkredsen’. 

Bagger bliver sigtet for groft overfald af Nord-
sjællands Politi, som har efterforsket overfaldet
på Vestergaard i fire måneder. I Retten i Lyngby
erkender Bagger at have bedraget for 83 milli-
oner kroner. Men via sin advokat Lars Kjeldsen
nægter han at kende noget til overfaldet på sin
tidligere forretningspartner, Allan Vestergaard.

Kilde: Ritzau, dagblade, bøger og kilder i IT-Factory
og politietArkivfoto: Jens Dresling

Stein har i det hele
taget aldrig forsøgt at
skjule noget, når han
arbejdede eller talte 
i telefon, hvad han
meget ofte gjorde.
Anette Uttenthal

Bogen udkommer mandag den 30. marts.


