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økonomi

Danske vækstvirksomheder i top

BOLIG. Nedturen på boligmarkedet betyder, at flere
boligejere er endt med
dobbelt husleje, fordi den
ene bolig ikke kan sælges.
Derfor fristes mange til at
leje den ene bolig ud. Men
boligejernes videnscenter,
Bolius, advarer nu boligejere, fordi det i værste fald
kan føre til livslang gæld.
Beregning fra Bolius viser, at en typisk husejer let
kan sætte 35.000-40.000
kroner til om året på at leje
boligen ud, når alle tab og
udgifter er medregnet.

IVÆRKSÆTTERE. Danske

højteknologiske iværksættere er i europæisk
topklasse. Det viser nye
tal fra den europæiske
venturebranches organisation EVCA.

På baggrund af tallene kårer Vækstfonden de danske
iværksættere til europamestre i at tiltrække kapital. Opgørelsen bygger på både de
midler, som virksomheder
henter i deres eget land, og
midler, som virksomhederne
får tilført fra udlandet. De
danske virksomheder henter
forholdsvis ikke voldsomt

meget i Danmark – men til
gengæld var der i 2007 en
massiv interesse fra udenlandske investorer.
»Og det er ikke småpenge,
vi taler om. I 2007 alene overstiger beløbet fra udlandet til
de danske vækstiværksættere to milliarder kroner«, påpeger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden.
Selv om den danske støtte
er beskeden i forhold til de
udenlandske midler, understreger Christian Motzfeldt,
at de danske midler er helt
afgørende.
»Normalt kommer de

udenlandske investorer først
ind, når virksomhederne er
ved at være modne. Man kan
aldrig forestille sig et land tiltrække mange midler udefra, medmindre man selv har
en stærk hjemlig base af venturevirksomheder«, forklarer
Christian Motzfeldt.
De indenlandske midler
går til at starte virksomhederne op og udvikle dem.
Som regel skal der være puttet 50 millioner kroner i en
virksomhed, inden de udenlandske investorer lukker op
for pengekassen.
ritzau
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Udlejning kan
give livslang gæld

ritzau
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Salg af Sterling nærmer sig
LUFTFART. Et salg af konkursboet Sterling nærmer

sig. Ifølge kuratorerne har flere interesserede købere forhandlet hele weekenden, og de har sat en deadline for bud på hele eller dele af flyselskabet til mandag inden midnat, da det er afgørende for selskabets
værdi, at flyene hurtigt kommer på vingerne igen.
ritzau

Jobcentre drukner i bureaukrati
LEDIGHED. Landets to år gamle
jobcentre fungerer ikke optimalt, og det går ud over de lediges muligheder for at få et
arbejde. Otte ud af ti sagsbehandlere i jobcentrene bruger
i dag mere tid på administration end på at skaffe ledige i job.
Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen, der kan afsløre
nogle af hovedresultaterne fra
en endnu ikke offentliggjort
undersøgelse fra Center for Arbejdsmarkedsforskning, Carma, Aalborg Universitet.
»Det er bekymrende, at sagsbehandlerne bruger så mange
ressourcer på administration

og dokumentation, som ikke
har noget at gøre med selve
kontakten til ledige eller med
at få dem i job«, siger lektor
Flemming Larsen fra Carma til
ugebrevet.
Undersøgelsen viser også, at
halvdelen af de kommunale
beskæftigelseschefer er meget
kritiske over for styringen af de
nye jobcentre. Målet med etableringen af de nye jobcentre
var at samle det statslige AF-system og de kommunale beskæftigelsesafdelinger under
ét tag i alle kommuner og give
borgerne én lokal indgang.
ritzau

finanskrise

Roskilde Bank var professionel og velfungerende

STIG ANDERSEN

U

hyrlighederne i Roskilde Bank
har været årets gyser i den finansielle verden i Danmark. Men
medarbejderne i den nu udraderede
bank er kompetente, dygtige og flittige.
De har været supergrundige, og der har
været en supergod kultur i banken. Det
mener i hvert fald den formand, som
bankens aktionærer – da alt var gået galt –
satte til »at redde, hvad reddes kan«, cand.oecon. og virksomhedsudvikler Jens
Løgstrup.
Midt i sommervarmen kom meldingen
om den tilsyneladende succesfulde
banks kollaps. Fintællingen viste tab på
over 6 milliarder, og oprydningen er blevet blodig. Den ene ejendomsspekulant
efter den anden blandt bankens kunder
begæres nu konkurs. 33.000 aktionærer
ser ud til at have tabt hver eneste krone,
de har investeret. Og mere end 600 medarbejdere går en uvis fremtid i møde.
»Og det er drønuretfærdigt. Roskilde
Bank var en god og professionel bank«,
forsikrer Jens Løgstrup. Formandstitlen
har han i det, der populært kaldes ’skraldespandsselskabet’, og som dækker over,
hvad der udgør resterne af den hidtidige
Roskilde Bank, efter at Nationalbanken
og ’Det Private Beredskab’ af hensyn til til-

liden til banksektoren gik ind og overtog
den kuldsejlede bank.
»Jeg har været en del i banken og mødt
mange af dens medarbejdere. Det er kompetente, dygtige og flittige mennesker, og
de var stolte af deres bank. Og for dem
kom bankens kollaps som en total overraskelse«.
Med det, som vi ved i dag, er den kompetence og dygtighed, du taler om, svær at få
øje på?
»Jeg troede, da jeg blev formand for to
måneder siden, at nu skulle jeg have ansvaret for noget, der overhovedet ikke
fungerede. Det har været lige omvendt «.
Jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan det
hænger sammen?
»Nede i hjertet af banken har der været
en kreditafdeling bestående af nogle ganske få folk, som har svigtet. Men hele maskinen udenom har været meget velfungerende og professionel og bestået af
folk, som har sikret den kolossale vækst,
som Roskilde Bank har haft«.
Hvad har du så oplevet nede i det lille
hjørne, i kreditafdelingen?
»Jamen, der har jo blandt kunderne været en del ejendomsspekulanter. Folk, der
har fået nogle velvoksne kreditter. Jeg må
ikke sige noget om de enkelte sager, men
for mig ligner det ikke en fantastverden,
der lige pludselig dukker op. Men de har
da været for optimistiske og for villige til
at give kreditter, ingen tvivl om det«.
Hvad fortæller det så dig?
»At kreditpolitikken har været for dårlig. Og det er selvfølgelig direktionens og
bestyrelsens ansvar. Men det fortæller jo
også om en optimisme i samfundet, som
var meget stor. Ingen forestillede sig jo, at
ejendomme kunne falde i pris«.
Er det ikke temmelig naivt?
»Jamen i USA sad man jo i samme situa-

OVERRASKET. Jens Løgstrup havde
forventet et gevaldigt oprydningsarbejde,
da han blev sat til at redde hvad reddes
kunne i Roskilde Bank. I stedet opdagede
han, at banken i virkeligheden fungerede
meget bedre, end han forestillede sig.
Foto: Jan Grarup

tion. Man troede jo på det overalt, men i
dag er vi da klogere. Og nu er min opgave
bl.a. at se, om der kan gøres et ansvar gældende«.

Vil redde penge til aktionærerne
Hvad er det for et ansvar, du tænker på?
»Det undersøger vi, men vi taler først og
fremmest om et eventuelt erstatningsansvar hos nogle. Vi går ikke efter hævn eller
eventuelle kriminelle forhold. Vores interesse er at undersøge, om der kan reddes nogle penge tilbage til aktionærerne«.

Hvad vil du gøre, hvis du støder ind i noget, der ser kriminelt ud?
»Det må de menige aktionærer så gøre
noget ved, hvis de mener, der er foregået
noget kriminelt, og at der er grund til at
gå til politiet. Men det er ikke mit indtryk,
at der er foregået noget kriminelt i Roskilde Bank«.
Det lille ’hjørne’, du taler om, kan der ligge
ulovligheder der?
»Det er jo ikke ulovligt at være for optimistisk i sin kreditgivning. Kreditfolkene
er sikkert dem, der er allermest kede af
det, for de er røget ud i vanære, de har

mistet deres job og tabt deres penge. Det
kræver jo, at der er handlet i ond tro, hvis
det er kriminelt «.
Kæmpekreditterne – hvordan er de lige
fundet til Roskilde?
»Man har ønsket, at banken skulle vokse. Alle voksede jo, og det gik jo forrygende med det ene rekordoverskud efter det
andet. Det er klart, at det så slår hårdt, når
ejendomsbranchen vælter«.
I undersøger bl.a. i din bestyrelse, om der i
forbindelse med disse kæmpelån har været
stillet krav om, at låntagerne også skulle købe aktier i Roskilde Bank?
»Det har været velset, hvis man også
lånte penge til at købe aktier i Roskilde
Bank. Det har været velset, ja, og det har
været store beløb. Den trafik har da foregået«.
Er det i orden, sådan noget?
»Personligt synes jeg det ikke. Men der
er ikke noget kriminelt i det efter min opfattelse, og andre banker har da gjort det
samme. Og bortset fra de få medarbejdere i kreditafdelingen var Roskilde Bank en
supergod bank«.
Det synes du ikke lyder lidt naivt, nu vi
kender resultatet?
»Den service og seriøsitet, kunderne er
mødt med, har været på et meget højt
plan. Da banken gik ned, mødte folk jo op
med hjemmebagt kage og blomster til
medarbejderne. Jeg ved godt, det virker
mærkeligt, at jeg nu påstår, at det var en
velfungerende bank, men det er altså mit
indtryk«.
Hvilke konsekvenser skal bankskandalen
i Roskilde have?
»De ansvarlige er blevet ramt hårdt i offentligheden. Og endda uden rettergang.
Jeg synes, det er mere relevant at forsøge
at redde nogle penge til aktionærerne«.
erhverv@pol.dk

– gør et kup i Tilbudskassen på politiken.dk/plus
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TILBUD FRA POLITIKEN PLUS

REVOLUTION PÅ ESPLANADEN
3K<RU\AVNMNPKK[M1WMN[\NWK¼\]N8N\\AMN[LN[P\XVûQNO
OX[1>;UUN[;[\T\RM\]No[þK[MN][N\^U]K]N]KONWRWMM]
VKP]TKVY6[<RNU\:^WMNOX[]UUNVN[NXV[NþXU^]RXWNWR
UKWMN]\\][\]NþR[T\XVQNM
Tirsdag 18. november kl. 17. Salen, Vestergade 28, porten, København K.
Pluspris 40 kr. Alm. pris 70 kr.

LAOS-CAMBODJA
4WLoM]^[Yo;NTXWP¼XMNW
P[RUUNMN¼KPN[V^\TXWPNURPN
]NVYUN[MNVXT[K]R\TVX[PNW
PāVWK\]RTXPX[KWPNTUM]N
V^WTN3N]N[WXPN]KOMN]
MN[þNW]N[YoMNWWN!'MKPN
UKWPN[^WM[NS\N
7. - 23. marts 2009
Pluspris 25.150 kr..
Alm. pris 27.150 kr.

Mallorca - kunst, kultur og
fantastisk natur
;KUUX[ûKN[RPNWLUNþN]N]
KO4^[XYK\VN\]K]][KT]RþN
[NS\NVoU7WPNWQK[T^WWN]
O[K[þN;KUUX[ûK\RWûQK[VN
OKW]K\]R\TNWK]^[XP\YWM
NWMNQR\]X[RN=YUNþMNW
VKWPOXUMRPN
29. marts til 3. april 2009.
Pluspris 7.490 kr.
Alm. pris 8.490 kr.

 cd
PATRICIA BARBER
THE COLE PORTER MIX

KAN BJERGE
FLYTTE TROEN?
3N]N[NT\R\]NW]RNUUNSNLURTTN
RURþN]MN[]þRWPN[X\]RUK]
[N¼NT]N[NXþN[URþN]XPOX[\PN
K]OX[\]o3N]N[XYUNþNU\N[
MN[Oo[X\]RUK]\]RUUNP[^WM
UPPNWMN\Y[P\VoU*
4[MN[NWVNWRWPNUUN[N[KU]
VNWRWP\U\]/BNXUXPNW<RNU\
òQ[R\]RKW6þRM]XPUPNW
òQ[R\]XÞN[8XQKW\NWPRþN[
L^MYoNW[TTNRWMPKWP\
þRWTUN[]RUURþN]\\][\]N
^MOX[M[RWPN[
Torsdag 6. november kl. 19.
Salen, Vestergade 28, porten, Kbh. K
Pluspris 40 kr.Alm. pris 75 kr.

! T^W\]WN[R\TNOX[]XUTWRWPN[
KOòXUN>X[]N[\KWPNXP][NWāN
2K[LN[TXVYX\R]RXWN[
\T[NþN]R\KVVN\]RU\XV
QNWMN\RMXUòXUN>X[]N[
Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.

 cd
BRYN TERFEL
SCARBOROUGH FAIR

6KWQK[L[NMN\T^UM[NVNW
XP\oOU\XVVN\]NVVNLoWM
XPWo[QKW]KPN[OK]YoMNW
OXUTNURPNNWPNU\TN\KWP\TK]
N[QKWR\R]N\

ROALD ALS OG POUL EINER
HANSEN: EN GOD SOCIALDEMOKRAT – EKSTRA
3NW\NUþ^MWþW]NO[RQNM\
TVYN[XPQKW\WNPN[
OX[]UUN[XVMN[N\TKVY
Mandag 10. november kl. 19.30
Salen, Politikens Hus
Vestergade 28, porten, Kbh. K
Pluspris 50 kr. + gebyr.
Alm. pris 85 kr. + gebyr

MANGA –
JAPANSKE BILLEDER
3NWSKYKW\TN]NPWN\N[RNQK[
PoN]\RW\NS[\PKWPXþN[QNUN
TUXMNW<^TXVVN[MNW]RU
:X^R\RKWK
;MT^W\]OX[VRMUN[;RK
5URWM]òUK^\NW\XVOX[]UUN[
XVVKWPK^M\]RUURWPNWXP
VKWPKNW\XVT^W\][N]WRWP
Onsdag 5. november kl. 17.30.
Louisiana, Humlebæk
Pluspris fra 85 kr.
Alm. prisfra 125 kr.

Køb billet på politiken.dk/plus

Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.

FLIGHT 55 HVIDKLØVER
;dboiiakbfjkhiecbWl[h[jickajiWcif_bc[Zboi[j#XZ[
ZW]iboi[j"iecl_i[hZ[dihWö
  d[h[Z[\ehc_hkcc[j"e]
_i³hZ[j[b[ajh_ia[boi"iec\ehZ[b[i`³ldjj_bec]_l[bi[hd[
kZ[dZ[diaWhf[f³h[aWdaecc[j_bWjXb³dZ[$BWcf[d
[hi_]d[h[j"e]cWdiWcb[hZ[di[bl$Ij´hh[bi[0*+n)+Yc$
Pluspris 320 kr.Alm. pris 415 kr.

FLERE CD/DVD TILBUD:

 cd
THE SANDMEN
SHINE
Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.

 3 cd
TINA DICKOW
A BEGINNING..
Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.
Komedie dvd

MICHAEL GLAWOGGER
SLUMMING
Pluspris 100 kr.
Alm. pris 150 kr

 cd
ALBRECHT MAYER
IN VENICE

4WKOþN[MNW\LNM\]N
XLXR\]N[MNL^]N[N[Yo3NûûK
Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.

Dokumentar 9-dvd
Børneklassiker dvd

CIRKELINE, DE GO’E GAMLE

MAGLITE MINI AA LYGTE
!$%ûVUKWPXPY[XM^ûN[N]R¼āKU^VRWR^VVNM"%o[\PK[KW]R
:āP]NWQK[S^\]N[LK[Uā\TNPUNXPNWNT\][KY[NRL^WMNW
;KP:R]N;RWRUāP]N[N[þKWMXP\]M\RT[N5o\R\Uþ
Pluspris 185 kr.Alm. pris 209 kr

Læs mere og bestil på politiken.dk/plus eller i Forhallen, Rådhuspladsen 37, København, man-fre kl. 8.30-18. Lørdag 10-16.
Pluspris er for alle med et Politiken Pluskort.

1UUNMNPXMNQR\]X[RN[XV
òR[TNURWNXPQNWMN\þNWWN[
\TKL]KO6KWWNXP8KWWRT
6K\][^Y5[KMNWKUUN[O[\]N
»UVO[K!)&&]RUMN]NT\][NV]
CA1T[R]R\TNM[KVK´5U^P]NW
O[K1VN[RTK´O[K!)'!
Pluspris 80 kr.
Alm. pris 100 kr.

DANSKERNES EGEN
HISTORIE
OPLEVELSER FRA
HELE DANMARK
Pluspris 410 kr.
Alm. pris 499 kr.

 dvd
MARTIN SCORSESE
SHINE A LIGHT
Pluspris 150 kr.
Alm. pris 190 kr.

5X[LNQXUMOX[][āTONSUXP^M\XUP]NþK[N[

Når det alligevel gik så
galt, skyldes det nogle
ganske få kreditfolk,
siger formanden for
»de sørgelige rester«,
Jens Løgstrup.

