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

Roskilde Bank var professionel og velfungerende

U hyrlighederne i Roskilde Bank
har været årets gyser i den finan-
sielle 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«, can-
d.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 ble-
vet 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 med-
arbejdere 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 ’skral-
despandsselskabet’, 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 kom-
petente, dygtige og flittige mennesker, og
de var stolte af deres bank. Og for dem
kom bankens kollaps som en total overra-
skelse«.

Med det, som vi ved i dag, er den kompe-
tence 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 an-
svaret 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 gan-
ske få folk, som har svigtet. Men hele ma-
skinen udenom har været meget velfun-
gerende 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 væ-
ret 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 dår-

lig. 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-

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 gæl-
dende«.

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 erstatningsan-
svar hos nogle. Vi går ikke efter hævn eller
eventuelle kriminelle forhold. Vores in-
teresse er at undersøge, om der kan red-
des nogle penge tilbage til aktionærer-
ne«.

Hvad vil du gøre, hvis du støder ind i no-
get, 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 Roskil-
de Bank«.

Det lille ’hjørne’, du taler om, kan der ligge
ulovligheder der?

»Det er jo ikke ulovligt at være for opti-
mistisk 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 vok-
se. Alle voksede jo, og det gik jo forrygen-
de 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 kø-
be 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 fore-
gået«.

Er det i orden, sådan noget?
»Personligt synes jeg det ikke. Men der

er ikke noget kriminelt i det efter min op-
fattelse, og andre banker har da gjort det
samme. Og bortset fra de få medarbejde-
re 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 of-
fentligheden. Og endda uden rettergang.
Jeg synes, det er mere relevant at forsøge
at redde nogle penge til aktionærerne«.
erhverv@pol.dk
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BOLIG. Nedturen på bolig-
markedet 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 boligeje-
re, fordi det i værste fald
kan føre til livslang gæld.

Beregning fra Bolius vi-
ser, 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.
ritzau

Udlejning kan 
give livslang gæld

IVÆRKSÆTTERE. Danske
højteknologiske iværk-
sættere er i europæisk
topklasse. Det viser nye
tal fra den europæiske
venturebranches organi-
sation EVCA. 

På baggrund af tallene kå-
rer Vækstfonden de danske
iværksættere til europame-
stre i at tiltrække kapital. Op-
gørelsen 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 uden-
landske investorer.

»Og det er ikke småpenge,
vi taler om. I 2007 alene over-
stiger beløbet fra udlandet til
de danske vækstiværksætte-
re to milliarder kroner«, på-
peger Christian Motzfeldt, di-
rektør i Vækstfonden.

Selv om den danske støtte
er beskeden i forhold til de
udenlandske midler, under-
streger 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 til-
trække mange midler ude-
fra, medmindre man selv har
en stærk hjemlig base af ven-
turevirksomheder«, forklarer
Christian Motzfeldt.

De indenlandske midler
går til at starte virksomhe-
derne op og udvikle dem.
Som regel skal der være put-
tet 50 millioner kroner i en
virksomhed, inden de uden-
landske investorer lukker op
for pengekassen.
ritzau

Danske vækstvirksomheder i top
LEDIGHED. Landets to år gamle
jobcentre fungerer ikke opti-
malt, og det går ud over de le-
diges muligheder for at få et
arbejde. Otte ud af ti sagsbe-
handlere i jobcentrene bruger
i dag mere tid på administrati-
on end på at skaffe ledige i job. 

Det skriver Ugebrevet Man-
dag Morgen, der kan afsløre
nogle af hovedresultaterne fra
en endnu ikke offentliggjort
undersøgelse fra Center for Ar-
bejdsmarkedsforskning, Car-
ma, Aalborg Universitet.

»Det er bekymrende, at sags-
behandlerne 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 eta-
bleringen af de nye jobcentre
var at samle det statslige AF-sy-
stem og de kommunale be-
skæftigelsesafdelinger under
ét tag i alle kommuner og give
borgerne én lokal indgang.
ritzau

Jobcentre drukner i bureaukrati

LUFTFART. Et salg af konkursboet Sterling nærmer
sig. Ifølge kuratorerne har flere interesserede købe-
re forhandlet hele weekenden, og de har sat en dead-
line for bud på hele eller dele af flyselskabet til man-
dag inden midnat, da det er afgørende for selskabets
værdi, at flyene hurtigt kommer på vingerne igen. 
ritzau

Salg af Sterling nærmer sig
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Mest læste i går på www.politiken.dk/erhverv 
1. Rekordfald i valutareserven på vej
2. Kinas luksusmarked buldrer frem
3. Danske vækstvirksomheder er helt i top

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.

– gør et kup i Tilbudskassen på politiken.dk/plus

FLERE CD/DVD TILBUD:

TILBUD FRA POLITIKEN PLUS

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

Dokumentar 9-dvd
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. 

REVOLUTION PÅ ESPLANADEN cd
BRYN TERFEL 
SCARBOROUGH FAIR

Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.

Børneklassiker dvd
CIRKELINE, DE GO’E GAMLE

Pluspris 80 kr.
Alm. pris 100 kr.

KAN BJERGE 
FLYTTE TROEN?

Torsdag 6. november kl. 19. 
Salen, Vestergade 28, porten, Kbh. K
Pluspris 40 kr. Alm. pris 75 kr. 

ROALD ALS OG POUL EINER 
HANSEN: EN GOD SOCIAL-
DEMOKRAT – EKSTRA

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

Onsdag 5. november kl. 17.30. 
Louisiana, Humlebæk
Pluspris fra 85 kr. 
Alm. prisfra 125 kr.

Køb billet på politiken.dk/plus

Mallorca - kunst, kultur og 
fantastisk natur

29. marts til 3. april 2009.
Pluspris 7.490 kr. 
Alm. pris 8.490 kr.

LAOS-CAMBODJA 

7. - 23. marts 2009
Pluspris 25.150 kr.. 
Alm. pris 27.150 kr.

FLIGHT 55 HVIDKLØVER

Pluspris 320 kr. Alm. pris 415 kr.

Tirsdag 18. november kl. 17. Salen, Vestergade 28, porten, København K.
Pluspris 40 kr. Alm. pris 70 kr.

MAGLITE MINI AA LYGTE

Pluspris 185 kr. Alm. pris 209 kr

cd
PATRICIA BARBER
THE COLE PORTER MIX

Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.

cd
ALBRECHT MAYER
IN VENICE

Pluspris 125 kr.
Alm. pris 150 kr.
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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


