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Obersturmbannführer Straarup
Værdien af Danske Bank er raslet ned. Aviserne
skriver om ’dyb mistillid til Danske Bank’, og bankens formand er ’rykket tættere’ på den ordførende direktør. Men holdningen er, at Peter Straarup
skal fortsætte med at ’gøre det, han er bedst til’.
portræt
STIG ANDERSEN

T

onen mellem ledelsen og medarbejderne har ikke været hjertelig,
kunne man i denne uge læse i Politiken i omtalen af Danske Banks engagement med svindelforetagendet IT Factory.
Og der er næppe tvivl om, at det er bankens og dansk bankvæsens førstemand,
Peter Straarup, der har talt med de største
bogstaver, da det er gået op for ham, at
han er blevet taget ved næsen af Stein Bagger for ikke mindre end 350 millioner
kroner.
Danske Banks risiko for at tabe på IT
Factory-direktørens leasingkarrusel vælter ikke en bank af Danske Banks størrelse. Men oven på det morads, som finanskrisen har efterladt pengeverdenen i, og
som for blot et par måneder siden førte til
en forside på Dagbladet Børsen med overskriften ’Dyb mistillid til Danske Bank’, er
IT Factory-sagen en af dem, der gør allermest ondt på en bankmand med stort B.
Og sådan en er Peter Straarup.
At blive snydt så læsterligt af en karismatisk svindelsigtet virksomhedsdirektør rammer hårdt hos en bankdirektør,
der har gjort ’Gør det du er bedst til – det
gør vi’ til sit slogan, og for hvem netop
kreditgivning og kreditvurdering betragtes som det allerhelligste i et banksystem.
Det er systemets hjertekammer. Og selv
om det næppe lykkes Stein Bagger at vælte Danske Bank, så vejer den psykologiske
virkning af sådan en fadæse tungt for en
Peter Straarup.
For den viser, at han og hans bank ikke
er ufejlbarlige. Ikke, at det er noget, en Peter Straarup kunne finde på at påstå om
sig selv. Langtfra. Men sådan er han blevet
opfattet af omgivelserne. Både de nærmeste og en hel masse af vi andre.
Danske Banks førstemand er en knaldhamrende dygtig bankmand. Hverken
hans konkurrenter eller personer i hans
eget system, der i tidens løb har fået Peter
Straarups til tider håndfaste ledelsesstil
at føle på tæt hold, er til at vriste noget
som helst andet ud af. Mange har været
direkte bange for ham i tidens løb. Men
suveræn er formentlig det tillægsord, der

oftest knyttes til navnet Straarup. I mere
end ti år har han været bankens ubestridte topchef, og hans bankmæssige suverænitet og ledelsesmæssige kunnen kan til
fulde matche forgængerne, der tæller legendariske bankdirektører som S.O. Sørensen, Tage Andersen og Knud Sørensen.

Kontant herre
Især nu afdøde Tage Andersen er Peter
Straarup blevet sammenlignet med. Tage
Andersen var i sine velmagtsdage kendt
og frygtet som en særdeles kontant herre,
der, som han selv jævnligt gjorde opmærksom på, ikke beskæftigede sig med
’sniksnak’. Han blev ikke for ingenting
kaldt for ’Kolde Tage’. Det var ham, der
spottede den unge, fremstormende
bankmand fra Fredericia og fik ham ind i
Danske Banks direktion. Hvilket af nogle
blev modtaget med bemærkningen: Ja,
Straarup ligner Tage Andersen, han har
blot ikke Tage Andersens menneskelignende egenskaber.
I årene, indtil Peter Straarup i 1998 afløste Knud Sørensen som bankens førstemand efter at have udredt Danske Banks
til tider spegede tråde i blandt andet Hafnia-sagen og Færøbanksagen, fik han da
også sit helt eget øgenavn.
Obersturmbannführer lød det, i daglig
tale ofte forkortet til blot ’obersten’. Og
det var ikke nødvendigvis venligt ment.
Han kunne være både grov og barsk i
medarbejdernes øjne, men med den stigende stjerne og den fornemste titel, en
dansk bankmand kan opnå, skiftede han
tilsyneladende stil og temperament.
Ikke at Peter Straarup ligefrem blev nogen blød mand. Ikke at han gav magten
fra sig på nogen måde. Han er og var »en
hård banan«, som en person tæt på Peter
Straarup udtrykker det. Men medarbejdere, der har gjort deres hjemmearbejde, og
som kan deres håndværk, har haft en god
lytter i Peter Straarup. De strategiske,
overordnede beslutninger, der er truffet i
Danske Bank, er Peter Straarups, men på
sin vej har han givet plads for både modspil og modsigelser. Sådan er han også oplevet, i hvert fald af de mest modige.
Der har været en oplevelse af, at respekten for andre, både i banken og udenfor,

med tiden er blevet mere udtalt. Det fortælles, at Peter Straarup efter en sådan beslutningsproces er vendt tilbage til en
medarbejder med en bemærkning om, at
der traf jeg nok en forkert beslutning. Altså sagt ansigt til ansigt. Aldrig med høj
stemmeføring, der er grænser.

Fejlfri er han ikke
Peter Straarups ’blødgøringsproces’ skal
ses i lyset af, at det har været ’fede’ tider,
og at det i hans regeringstid er lykkedes at
udnytte dem til at gøre Danske Bank både
kæmpestor i Danmark og markant på
den internationale arena. Og i en række
år at opnå markante resultater. Den
barskhed, som Peter Straarup helt sikkert
har intakt, har der ikke været brug for.
Men nu er det op ad bakke. Pengesystemet er i krise. Og Danske Bank er i krise. Eller som der stod på Børsens forside: ’Dyb
mistillid til Danske Bank’. Og det var før,
der var ret mange, der kendte til en mand
ved navn Stein Bagger.
Fejlfri, det er Peter Straarup altså ikke.
Selv om netop Danske Bank-koncernens markedsanalyser markant har advaret mod udviklingen i finanssektoren i Island de seneste år, så måtte banken i oktober meddele, at den var i risiko for at tabe
et trecifret millionbeløb på grund af sit
engagement med islandske banker.
Kort tid før, i september, var det et forventet tab i forbindelse med den krakkede amerikanske storbank, Lehman Brothers, Danske Bank måtte melde ud. Et
tab, der ventes at runde den halve milliard. Et krak, som ikke blot sendte chokbølger rundt i hele den internationale finansverden, men som ramte Peter Straarup på hans barnetro.
Med de amerikanske politikeres holdning til Lehman Brothers’ problemer
med det resultat, at banken fik lov til at
krakke, skete det utænkelige for Peter
Straarup, og det fortalte ham som i Murphys lov, at nu var alt, der kunne gå galt,
gået galt. Og i sine kvartalsmeddelelser
måtte Peter Straarup som andre banker
løbende melde om stadig flere forventede tab i den hjemlige bankforretning. Alt
sammen med det resultat, at forventningerne til Danske Banks resultat for 2008
er blevet markant nedjusteret.

Den dyre opkøbsstrategi
Finanskrisen er ikke Peter Straarups ansvar. Men den sårbarhed, som Danske
Bank har, når en sådan tsunami ruller
hen over pengeverdenen, den har han et
ansvar for.
Og denne sårbarhed er ikke blevet mindre af, at Peter Straarup i de seneste år

som led i udviklingen af sin suveræne og
topprofessionelle bankmaskine har truffet en række beslutninger, som i dag kan
ligne strategiske fejlsatsninger.
I 2005 opkøbte banken to irske banker
for godt ti milliarder kroner. Knap to år
senere udvider den internationalt orienterede Straarup med et køb af den finske
Sampo Bank for godt 30 milliarder kroner. I dag er disse bankopkøb blevet en
klods om benet på Danske Bank. De to irske banker har ikke været den succes, Peter Straarup havde ventet og håbet, og for
både dem og især for den finske Sampo
Bank har det været en almindelig opfattelse, at de blev købt alt for dyrt. Samtidig
har det været dyrt at integrere de udenlandske banker i Danske Bank-systemet.
En fremtrædende bankmand vurderer,
at Sampo Bank, som Danske Bank betalte
godt 30 milliarder for, måske er mindre
end det halve værd i dag. Selv har Peter
Straarup udtalt, at han er godt tilfreds
med at være placeret i Irland og Finland,
og »jeg kan desværre ikke håndtere ting
med tilbagevirkende viden, så derfor bliver jeg nødt til at lade være med at tænke
på, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg vidste, hvad der skete«, udtalte han i slutningen af oktober til Dagbladet Børsen med
henvisning til virkningerne af finanskrisen også for bankkøbene i udlandet.
I pengeverdenen imødeses det med
spænding og også en smule tilbageholdt
åndedrag, hvad disse investeringer vil betyde for Danske Bank, næste gang den
goodwill, der indgår i vurderingen af bankens styrke, skal gøres op. I første omgang
er Peter Straarup blevet godskrevet med
en ganske betydelig goodwill på grund af
den opkøbsstrategi, han har gennemført.
Men har han købt ikke mindst Sampo
Bank for dyrt, vil det afspejle sig, når værdierne gøres op ved årsafslutningen.
Tænk, hvis man kunne køre hele livet i
bakspejlet, sagde den fremtrædende erhvervsmand, tidligere administrerende
direktør i Politikens Hus, Ernst Hviid Klæbel, da han i en tv-udsendelse skulle samle op efter Superfos-koncernens katastrofale og fejlslagne investeringer i nogle
amerikanske gødningsfabrikker i midten
af 1980’erne. Ernst Klæbel var formand for
Superfos.
Det var en vending, som danske erhvervsledere tog til sig og brugte i tide og
utide, hver gang noget gik galt. Da den også blev hevet frem på en bankgeneralforsamling for at forklare nogle uheldige lånesager, fik det den tidligere ejer af Finansbanken, Alex Brask Thomsen, til at
gøre opmærksom på, at alt, hvad man
kan se i et bakspejl, har man altså kunnet

blå bog

PETER STRAARUP
Peter Straarup er 57 år og ordførende
direktør i Danske Bank. Han har været
elev i banken, hvor han startede i 1968.
Efter blandt andet en række udstationeringer i bankens afdelinger i London,
Singapore og USA blev han i 1986 udnævnt til bankdirektør. I 1998 overtog
han posten som bankens ordførende direktør efter Knud Sørensen.
Hans årsløn var i 2007 samlet på godt
7 millioner kroner. Desuden har han aktier i banken. Peter Straarup har i flere
perioder været formand for bankernes
organisation, Finansrådet.

Danske Bank-aktiens nedtur
300
250
200
150
100
50
02-01
2007

17-12
2007

Research: Gitte Rønberg

10-12
2008
MP 8465

se lige foran sig ganske kort tid forinden.
I midten af 1990’erne sagde Finanstilsynets daværende direktør, Eigil Mølgaard,
offentligt om Danske Bank, at den var relativt ufejlbarlig. Det var en bemærkning,
der dengang vakte nogen opsigt og debat. Med den udvikling, der har været i
Danske Bank de seneste år, vil den næppe
heller blive gentaget lige med det første.
Den udvikling fortæller nemlig, at værdien af Danske Bank siden begyndelsen af
2007 er reduceret til næsten en fjerdedel.
I hvert fald målt ud fra aktiekursen.

Behov for værksted
Ganske vist er det den almindelige opfattelse, at ikke bare Peter Straarup, men
Danske Banks topfolk generelt, er fagligt
dygtige og højt kvalificerede. Men der er
kommet ridser i lakken, ja mere end det.
Det er buler, der lige nu er problemet for
Peter Straarup og Danmarks største bankkoncern.
Den bule, Stein Bagger lavede, da han
på en ferie- og forretningsrejse til Dubai
stak af fra det hele, er måske ikke en, der

forhindrer Peter Straarup i at køre videre.
Men den har gjort det synligt, at det er
nødvendigt med en reparation og et par
dage på værksted.Nu, da krisen kradser,
og den fulde effekt af finanskrisens rasen
næppe er set endnu, er Danske Bank blevet sårbar. Måske mere sårbar end mange
andre banker. Da regeringens redningspakke for bankerne i begyndelsen af oktober blev presset ned over bankerne, hed
det sig, at det mest var af hensyn til de
mindre danske banker, der havde svært
ved at skaffe likviditet, fordi tilliden internt i banksystemet var gået fløjten. I
pengeverdenen er det i dag en udbredt
opfattelse, at redningspakken også kom
ganske belejligt for Peter Straarups Danske Bank.
Danske Bank er alene på grund af sin
størrelse den danske bank, som benytter
sig mest af det såkaldte interbank-marked, som er bankernes indbyrdes udlånsvirksomhed over for hinanden. Da finanskrisen er udtryk for banksystemets interne og i denne situation totale mistillid til
sig selv, betød det, at mulighederne for en
stor bank som Danske Bank for at skaffe
den nødvendige likviditet til at kunne betjene sine kunder, frøs gevaldigt til.
Tillid kan ikke gradbøjes, heller ikke i
bankverdenen. Den er til gengæld en
nødvendighed. Derfor bør der ikke kunne
stilles spørgsmål ved, om kunderne, aktionærerne, medarbejderne og samfundet fortsat kan have tillid til Peter Straarup som førstemand i Danmarks største
og vigtigste bankvirksomhed.
Men et sted er det en pligt at foretage
denne vurdering løbende, nemlig i Danske Banks bestyrelse, og en del bankfolk
bemærkede i slutningen af oktober, at
bankens bestyrelsesformand, Alf DuchPedersen, helt usædvanligt udtalte sig på
bankens vegne i Dagbladet Børsen. Her
sagde han, at han garanterede, at Peter
Straarup får et stærkt modspil, og at bestyrelsen er rykket tættere på banken for
at være sig sit ansvar bevidst.
I nyere tid har der ikke tidligere været
rejst nogen form for diskussion om Danske Banks ordførende direktør fra den
kant. Der har dog heller ikke siden
1930’erne været en krise i pengeverdenen
som den, der opleves lige nu.
Og spørger man hos topfolk i den samme pengeverden, er budskabet nogenlunde enslydende. Peter Straarup skal
fortsætte med det, han er god til. Og bedst
til. At han faktisk ikke kan undværes.
Men det er lige så markant en holdning, at Peter Straarup sagtens kunne have undværet Stein Bagger og IT Factory.
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