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IT Factory ET LIV PÅ FLUGT

Politiet vurderer, at den 
forsvundne it-direktør 
ikke har begået selv-
mord. De fleste på flugt
vender hjem på et tids-
punkt, når savnet efter 
familien bliver for stort.

Politi: Alt tyder på, at Bagger er i live

P olitiet har stadig ingen spor efter
den forsvundne it-direktør Stein
Bagger. 

Men netop det faktum, at ingen tilsyne-
ladende har set ham, siden han forsvandt
sidste torsdag, får nu politiet til at konklu-
dere, at han sandsynligvis er i live.

»Vi har foretaget nogle afhøringer, og
de afhøringer tyder på, at der ikke er til-
stødt ham noget, uden at vi kan sige mere
om det«, siger Gerd Have, efterforsknings-
leder i Nordsjællands Politi.

»Men vi ved ikke, hvor han er. Vi har hel-
ler ikke fået informationer gennem Inter-
pol ude fra verden om, at der er en dansk
mand, som er død eller har været implice-
ret i et færdselsuheld. Og jeg formoder
stærkt, at vi ville have hørt noget, hvis der
var tilstødt ham noget, og det har vi ikke«.

Politiet har også forsøgt at finde ud af,
om Stein Bagger op til sin forsvinden var
deprimeret og gik i selvmordstanker. Det
er der ifølge politiet intet, som tyder på. 

Det eneste, der står klart, er, at Stein
Bagger umiddelbart op til sin forsvinden
boede på luksushotellet Burj al-Arab i Du-
bai med sine kone og nogle venner. Det er
verdens eneste syvstjernede hotel, hvor
prisen for det billigste værelse begynder
på 15.000 kroner per nat. 

Hotellet bestilte den taxa, som torsdag i
sidste uge angiveligt kørte Stein Bagger
ud til lufthavnen ad den støvede motor-
vej, hvorefter han forsvandt sporløst. 

Måske opholder han sig stadig i Dubai,
måske et helt andet sted.

Men uanset hvor han er, kan han se
frem til en svær tid, spår både politiet og
folk, der tidligere har prøvet at gemme
sig i udlandet. For selv om man måske
kan hæve penge fra en hemmelig bank-
konti og således ikke økonomisk lider
nød, kræver det sin mand at kappe bånde-
ne til hele sit tidligere liv.

»Der går som regel et stykke tid, men så
begynder det at blive ganske forfærdeligt
at være væk fra familien«, siger Jan Rich-
mann Olsen, chef for eftersøgningsafde-
lingen i Københavns Politi. 

Hans erfaring er, at de fleste på flugt
melder sig selv – før eller siden: »Jo flere
penge, man har, jo nemmere er det selv-
følgelig at klare sig. Men pengene ændrer
ikke ved, at det for de fleste mennesker er
svært ikke mere at kunne se sine børn.
Selvfølgelig vil der være nogle, som kan
klare det, men hvis man er en forholdsvis
normal person, begynder savnet virkelig
at nage«, siger Jan Richmann Olsen.

Ifølge venner og bekendte holdt Stein
Bagger meget af sin hustru, Anette Utten-
thal, og sin otteårige datter af tidligere
ægteskab. Men det er ikke kun savnet af
familien, der volder problemer. Det er og-
så afkaldet på det liv og den identitet,
man havde i Danmark.

»Man er jo nødt til at få nyt navn og nær-
mest skifte karakter. Verden er jo ikke
større, end at hvis Stein Bagger på et tids-
punkt i sin flugttilværelse forsøger at lave
forretninger inden for it-området, vil han
støde på mennesker, som kan genkende
ham. Så han er nødt til at slå sig på noget
helt nyt«, siger Jan Richmann Olsen.

Politiken har talt med en mand, der i

flere år skjulte sig i Europa og Nordameri-
ka. Han ønsker ikke at stå frem med navn
og billede.

»Jeg fik hjemve – ganske simpelt. Og så
satte jeg mig ned og begyndte at gøre for-
dele og ulemper op ved at vende hjem.
Der er Danmark heldigvis sådan et land,
hvor det er muligt at få et liv, efter man
har siddet i fængsel, og det betød, at jeg
tog hjem besluttet på at udstå min straf«,
siger vedkommende. 

Han fandt hurtigt ud af, at der er visse
grundregler, man skal følge, hvis man
skal være på flugt over længere tid. 

»Det vigtigste er, at du så at sige kan ny-
de at være på flugt. At du ikke hele tiden
går og kikker dig over skulderen. Og så
skal du integrere dig. Hvis du bliver en
særling, der holder dig for dig selv og ikke
har nogen venner, synes folk, det er mær-
keligt«.

Selv fik han job som dørmand og maler. 
»Jeg tog udgangspunkt i behovspyra-

miden. Først handlede det om at få mad
hver dag, dernæst tag over hovedet og så
et liv i mere bred forstand. Blandt andet
begyndte jeg at træne og fik venner på
den måde«, siger han. 

Noget af det svære var de dækhistorier,
han hele tiden skulle lave om sig selv. 

»Når folk spurgte mig om mine foræl-
dre, sagde jeg, de var døde i en trafikulyk-
ke og sørgede for at blive sådan lidt stille.
Men indeni fik jeg frygtelig dårlig samvit-
tighed, fordi mine forældre ikke er døde,
og jeg elsker dem virkelig«.

Samtidig blev savnet af familie, venner
og hans gamle liv i Danmark til sidst for
stort.

»Da jeg kom hjem, kørte jeg mig en tur i
mit gamle barndomskvarter. Det er mær-
keligt, men det er også sådan noget, man
kommer til at længes efter, når man er på
flugt«, siger han.
claus.blok.thomsen@pol.dk

MATIAS SEIDELIN, CLAUS BLOK THOMSEN
OG ANDREAS LINDQVIST, DUBAI

LUKSUS. Stein Bagger boede i dagene før sin forsvinden på
luksushotellet Burj al-Arab i Dubai med sine kone og nogle ven-
ner. Det er verdens eneste syvstjernede hotel, hvor det billigste
værelse koster 15.000 kroner per nat. Arkivfoto: Aziz Shah, AP

»En særdeles professionel omgang fup«

D er henvises til en »særdeles pro-
fessionel omgang fup«, når Dan-
ske Bank skal forklare, hvordan

banken med sloganet ’Gør det du er bedst
til – det gør vi’ har lånt 350 millioner kro-
ner ud til leasingprojekter i IT Factory,
som tilsyneladende aldrig har eksisteret. 

Danske Banks ordførende direktør, Pe-
ter Straarup, har ikke ønsket at kommen-
tere Danske Banks engagement i IT Facto-
ry-skandalen. Men bankens pressechef,
Jonas Torp, bekræfter, at banken i alt har
350 millioner i klemme i IT Factory. 

Hvad er det, banken har lånt de 350 milli-
oner kroner ud til?

»Det fortæller vi ikke. Vi har et kunde-
forhold, og i et kundeforhold skal man
følge loven, hvor man skal sige så lidt som
muligt. Men kurator i IT Factory er indfor-
stået med, at vi fortæller, at vores engage-
ment er på 350 millioner. Vi gør nu alt,
hvad vi kan, for at få de penge tilbage«. 

Loven siger vel ikke, at I ikke må give op-
lysninger om, hvad I har lånt penge ud til?

»Vi har fortrolighed omkring kundefor-
hold. Uanset om det måske er en tidligere
kunde. Reglerne er klare«.

Når banken indgår et engagement som
det, I har med IT Factory, hvilke sikkerheder
sørger I så for at få?

»Det oplyser vi heller ikke, hvordan vi
gør. Normal praksis er, at man kigger på
pantet og på pantets sikkerhed, på kun-
dens styrke og soliditet, på cashflow og
egenkapital osv. Alle de ting, som normalt
indgår i en kreditprocedure. Det, man så
kan lære af det her, er, om vi kan se noget,
hvor vi kunne have gjort det anderledes«. 

Er der så noget, I kunne have gjort ander-
ledes?

»Det kan vi ikke vurdere endnu. Og når
vi engang har vurderet det, så er det no-
get, vi holder internt. Vi hænger ikke no-
gen ud. Vi synes, det er klogt, at når man
lærer noget, så ærgrer man sig over det,
men det er ikke noget, man går ud og for-
tæller gud og hver mand«.

De 350 millioner er tilsyneladende tabt.
Der må være noget, som har svigtet. Hvad er
det?

»Det er det, vi ikke ved endnu. Man kan
diskutere, hvornår der er tale om svigt.
Tilsyneladende ser det her ud til at være
en særdeles professionel omgang fup.
Det kan man altid vurdere, om man kun-
ne have garderet sig imod. Vi konstaterer,
at der i hvert fald er ganske mange, der er
blevet fuppet af det her nummer. Vi har
millioner af kunder. Hvornår skal man li-
ge gøre en hel masse anderledes, fordi der
er en superbandit, der muligvis er ansat i
IT Factory, som har snydt os? Det vil vi da
overveje, hvilke konsekvenser det her skal

have for den måde, vi håndterer sådan no-
get på i fremtiden«. 

Hvis en almindelig bankkunde skal låne
200.000 til en ny bil og gerne vil låne dem,
f.eks. i en friværdi i huset eller sommerhuset,
så sender banken en vurderingsmand ud til
huset og finder ud af, om det faktisk eksiste-
rer, og hvad det er værd. Har I gjort det sam-
me i denne situation med de værdier, der er
belånt?

»Jeg kan ikke svare på den konkrete sag.
Men vi har en praksis for, at vi selvfølgelig
forholder os til pantet. Altså om der er sik-
kerhed og soliditet osv.«.

Så I har sikkerheder i pantet her?
»Det er meget rart, hvis et pant eksiste-

rer jo«.
Det er det, jeg spørger om. Har banken sik-

ret sig, at dette pant eksisterer?
»Jeg kommenterer ikke på den konkre-

te sag. Men den normale procedure er, at
man kigger på virksomheden. Vi vurde-
rer, hvad vi i banksproget kalder, om vi
kan servicere et lån. Der er forskel på, om
man giver noget blanko, eller man giver
det med pant i noget. Hvis du har penge
på din konto, eller du har en masse værdi,
f.eks. et sommerhus, så kan man jo vælge,
om man vil tage pant i sommerhuset eller
i bilen, hvis det er det, pengene skal bru-
ges til«.

Hvad har I taget pant i her?
»Det kan jeg ikke fortælle dig. En kredit-

givning er jo et sammensurium af alle de
her ting. Hvis du kigger på det, vi kunne
se, nemlig et selskab, som havde en ren re-
visorpåtegning, som havde en betydelig
egenkapital, som havde et godt cashflow,
en stærk indtjening og en udsigt for

2008, som var forrygende ... alting var i
skønneste orden. Så kan man sige, at så
ser det ud til, at virksomheden kan servi-
cere de forpligtelser, den påtager sig«.

Altså det har set ud, som om det har været
i orden?

»Det må man sige ja til«.
Altså bare ’systemet’ bakker op, så bakker

banken også op?
»Hvordan skulle det ellers fungere?«.
Banken kunne undersøge, om værdierne

var der?
»Jamen, der er jo ikke nogen, der siger,

at vi behøver at have pant i noget«.

Regningen ender hos kunderne
For nogle år siden havde vi selskabstømmer-
sagerne, hvor svindlerne påstod, at de havde
købt containere for alle de penge, der var i
overskudsselskaberne. De containere viste
sig i stor stil at være luftkasteller. Er det det
samme, I har oplevet her?

»Det har jeg ingen kommentarer til«.
Det tab på 350 millioner, som banken nu

risikerer, hvem skal betale det?
»Indtil videre ser det ud til, at det er no-

get Danske Bank skal betale. En bank af
Danske Banks størrelse har i gennemsnit
tab på ca. tre milliarder om året, det lever
vi med. Det er en del af det at drive bank«.

Men tabene skal vel i sidste ende betales
af kunderne?

»Selvfølgelig. Det er derfor, man har en
rentemarginal. De her tab ender også hos
bankens kunder på en eller anden måde,
det gør alle tab«. 
stig.andersen@pol.dk
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interview

Vi synes, det 
er klogt, at 
når man lærer
noget, så 
ærgrer man 
sig over det,
men det er 
ikke noget, 
man går ud og
fortæller gud
og hver mand
Jonas Torp,
pressechef i
Danske Bank

Sådan forklarer Danske
Bank, at den står til at tabe
350 millioner på IT Factory-
skandalen. En bank behø-
ver ikke at tage pant for at
skaffe sig sikkerhed, under-
streger bankens talsmand.

Mandelas Afrika
Oplev Sydafrikas smukke  
landskaber, storvildt i Kruger  
Nationalpark og kultur i Cape Town 
– med dansk rejseleder, 14 dage

Afrejse 15. oktober 2009 

Pris før kr. 21.990,-

Nu kr. 19.990,-
Spar kr. 2.000,-
(Gælder kun ved bestilling i december)

Albatros’ bushcamp 
i Sydafrika 
Intet står mål med oplevelsen af at bo 
midt i et rigtigt ”Big Five” safariområde 
- med dansk rejseleder, 10 dage

Mulighed for tilslutning fra 
Århus, Aalborg og billund
 
Oplev Afrika i rigtig “Karen Blixen-stil”. Vi bor på en dejlig bush-
lodge med alle moderne faciliteter i et af Sydafrikas få reservater, 
der kan byde på de berømte Big Five: elefant, næsehorn, bøffel, 
løve og leopard samt talrige andre arter. 

Rejsen er tilrettelagt for alle, der sætter pris på komfort og ikke vil 
bryde op hele ferien igennem. Vores lille bushcamp har plads til 
36 personer, og der er naturligvis swimmingpool, som man kan 
slappe af ved i dagens solrige og hedeste timer. Vi kører safari i 
åbne, terrængående køretøjer med guide, og safarien foregår i 
malariafrit område i Waterberg i Sydafrikas bedste safariområde 
mellem Johannesburg og Kruger. 

Obs! Eneste danske rejsebureau med lodge inde i et Big Five område.

Dagsprogram
Dag 1  Udrejse til Johannesburg.
Dag 2  Johannesburg - Pretoria - Entabeni - safarivandring.
Dag 3  Safari i Landcruiser.
Dag 4  Safarivandring.
Dag 5  Safari i Landcruiser.
Dag 6  Besøg på bøffelprojekt, museum og i traditionel  

afrikansk landsby, stammedans.
Dag 7  Safarivandring.
Dag 8  Safari og grillmiddag i bushen.
Dag 9 Entabeni - Soweto - Johannesburg - hjemrejse.
Dag 10 Ankomst til Danmark.  

Se mere på: www.legendlodges.co.za 

Afrejse 22. oktober 2009

Pris før kr. 17.990,-  

Nu kr. 14.990,-
Spar kr. 3.000,- (Gælder kun ved bestilling i december)

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder, fly København - Johannesburg t/r, 
alle skatter og afgifter, rundrejse og lodge-overnatninger jf. program  
(tillæg for enkeltværelse kr. 2.990,-), alle safarikørsler, gamewalks og 
udflugter jf. program, besøg på Eugene Marais museum, pedi-landsby  
og bøffelprojekt, alle entréer og parkafgifter, måltider jf. program.

Læs mere på www.albatros-travel.dk/PO49

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Køb-tidligt tilbud

Information og bestilling 
www.albatros-travel.dk 
tlf. 36 98 98 98

Oplys rejsekode PO49

Køb-tidligt tilbud
Christian Troelstrup lambswool strik i mange 
farver, findes både ensfarvet og som argyle.

JULEPRIS 500,-
Fløjlsbukser i woolmixed kvalitet. Med stretch.
Den elegante fløjlsbuks, der holder faconen.
Vaskbar. Findes i sand, olivengrøn, navy, koks 
eller sort.

JULEPRIS 799,-  
2 par 1500,- 

Vester Voldgade 5  1552 Kbh. V  33 12 13 94  man-tor. 10-18 - fre. 10-19 - lør. 10-15  troelstrup.com

C O P E N H A G E N

H O U S E 	 O F 	 S P E C I A L I S T S

Pure Cashmere

KLIK IND OG FIND FLERE FARVER OG MODELLER

CLUB COLLECTION aps
MARMORVEJ 13, 2. SAL - 2100 KBH Ø (FRIHAVNEN)
� 35 26 65 55   -   ALLE HVERDAGE   -   9.00 TIL 17.00

WWW.CLUBCOLLECTION.COM

NORMAL PRIS 1199,-
NU 650,- 2 FOR 1000,-

Føres i farverne:
Lilla, Pink, M.Blå, Sort, Chokolade , Sand, Creme, Camel
Lys grå melange, Grå melange, Lyseblå og Lyserød

Super lækre 100% Cashmere trøjer 
til langt under normalprisen

Cardigan, V-neck, Rullekrave og T-shirt

politiken

Bestil PlusBogen på 70 15 85 15, mandag - fredag kl. 09-17 samt 2. lørdag i måneden 10-16.

POLITIKEN 
PLUS

2008

Tag PlusBogen med dig. 
Så har du altid overblik over hvilke rabatter du 
opnår på museer, gallerier, restauranter og cafeér.
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