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D
et kostede kun Ama-

gerbankens bestyrel-
sesmedlem Hans
Boye Clausen en bø-

de på 25.000 kr., at han på
baggrund af sin insiderviden
hævede 3 mio. kr. på bankens
sidste åbningsdag.

Selvom Hans Boye Clau-
sen har tilbagebetalt sin
umiddelbare gevinst på at hi-
ve pengene ud før krakket til
Amagerbankens konkursbo,
anser et bredt spektrum af de
politiske partier bødestraffen
for at være ude af proportion
med lovovertrædelsen. 

Både SF, De Konservative,
Enhedslisten og Dansk Fol-
keparti anser straffen for så
mild, at der er behov for en
diskussion af strafferammen.
SF’s finansordfører Lisbeth
Bech Poulsen vil hurtigst
muligt tage sagen op med
erhvervsminister Henrik Sass
Larsen (S).

»Det krænker min rets-
følelse, at sådan en sag her
kun kommer frem, fordi I får
et anonymt tip. Det gør det
sikkert også hos dem, der har
mistet en masse penge. Og
jeg kan slet ikke forstå, at en
bøde på 25.000 kr. kan gøre
det, når man bruger insider-
viden til at redde sit eget
skind, mens man samtidig er
ansvarlig for en bank, hvor så
mange mennesker er kom-
met i klemme,« siger Lisbeth
Bech Poulsen.

Forkert signal
De Konservatives erhvervs-
ordfører Brian Mikkelsen
mener, at bødens størrelse
sender et forkert signal i for-
hold til kravet, at bestyrelses-
medlemmer skal opføre sig
ordentligt. 

»Bøden lyder af meget lidt.
Der skal jo være en konse-
kvens, hvis man gør sådan
noget, som jo ikke kun er på
kant af, men direkte overtræ-
der loven. Man bør overveje
at sætte bødestørrelsen op, så
det virker præventivt. Der
skal proportion i det,« siger
Brian Mikkelsen, som selv
var erhvervsminister, da
Amagerbanken krakkede i fe-
bruar 2011. 

Bøden er ifølge Jyllands-
Postens oplysninger givet,
fordi Hans Boye Clausen har
misbrugt den fortrolighed,
der ligger i hvervet som be-
styrelsesmedlem – altså en
krænkelse af tavshedsplig-
ten. 

Lars Bo Langsted, jurapro-
fessor ved Aalborg Universi-
tet, vurderer, at bødestørrel-
sen er normal i sådan en sag,
hvor der ikke er tale om beri-
gelseskriminalitet, i og med
at Hans Boye Clausen tilba-
gebetalte sin gevinst til Ama-
gerbankens konkursbo.

»Bøden ligger proportio-
nalitetsmæssigt meget for-
nuftigt i forhold til, hvad der
ellers bliver givet i lignende
sager herhjemme. Men det
kan godt være, at bøde-
niveauet for denne type kri-
minalitet herhjemme er for
lavt. De strafferetlige dom-
mere er meget tilbagehol-
dende med at give høje bøder
til individer,« siger han.

Sagens hovedperson, den
tidligere AP Pension-direktør
Hans Boye Clausen, beklage-
de i går forløbet i en mail til
Jyllands-Posten.

»Jeg vil gerne dybt beklage
forløbet overfor de involve-
rede personer, herunder sær-
ligt bankens aktionærer og
kunder,« skrev Hans Boye
Clausen i mailen, hvor det
også lød:

»Jeg har dummet mig.«
Beklagelsen kom, efter at

Jyllands-Posten onsdag af-
slørede, hvordan den tidlige-
re AP Pension-direktør hæve-
de 3 mio. kr. fra sine private
højrentekonti på bankens
sidste åbningsdag – og dagen
efter et daglangt krisemøde i
bestyrelsen om bankens
overlevelse.

Søndag den 6. februar
krakkede Amagerbanken, og
op mod 70.000 aktionærer
led tab. Samtidig mistede
bankkunder for første gang i

nyere dansk bankhistorie en
del af de penge, de havde sat i
banken, da kun indskud op
til ca. 750.000 kr. var garan-
terede efter udløbet af Bank-
pakke I. 

Sagen om Hans Boye Clau-
sens millionhævning før luk-
ketid blev opdaget af Ama-
gerbankens bestyrelse og Fi-
nansiel Stabilitet, som meld-
te sagen til Finanstilsynet.
Herfra blev sagen videregivet
til Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk Kriminalitet, og-
så kaldet bagmandspolitiet,
som altså har givet den tidli-
gere direktør i AP Pension en
bøde på 25.000 kr. Hans Boye
Clausen oplyser, at han den
7. maj 2012 har indbetalt
461.466 kr. til konkursboet
efter Amagerbanken og der-
med »ikke har haft nogen be-
rigelse i forhold til bankens
øvrige kunder«. Beløbet sva-
rer formentlig til det procent-
vise tab, som Amagerban-
kens kunder indkasserede på
beløb over de garanterede
750.000 kr.

Sat i skammekrogen
Hans Boye Clausen er samti-
dig blevet sat på Finanstilsy-
nets sorte liste. Han er ikke
længere egnet til et ledelses-
hverv i finanssektoren, op-
lyser han i mailen.

»Finanstilsynet har endvi-
dere meddelt, at jeg ikke læn-
gere kan påtage mig hverv
som ledelsesmedlem i en fi-
nansiel virksomhed. Og så-
dan skal det også være.«

I Finanstilsynet afviser
man at kommentere sagen
med henvisning til, at den
drejer sig om en enkelt-
person. Det er dog kun en
måned siden, at det kom
frem, at tilsynet over for bag-
mandspolitiet i en intern
rapport har kritiseret ankla-
gemyndighedens manglen-
de vilje og evne til løfte de
tungere sager. 

Både SF, DF og K understre-
ger i kølvandet på denne sag
behovet for at diskutere, om
bagmandspolitiet har de ret-
te ressourcer.

»Alt for få af disse sager en-
der ved domstolene, og jeg
vil spørge erhvervsministe-
ren, om det er, fordi de har
for få ressourcer,« siger Lis-
beth Bech Poulsen. 

Erhvervsminister Henrik
Sass Larsen (S) ønsker ikke at
kommentere sagen.

Hård kritik af
straf i sag om
Amagerbanken
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INSIDERDOM: Amagerbankens bestyrelsesmedlem
Hans Boye Clausen fik en bøde på 25.000 kr. for at
bruge sin insiderviden til at hæve 3 mio. kr. fra
private konti på bankens sidste dag. Han blev
samtidig tvunget til at tilbagebetale sin gevinst til
Amagerbankens konkursbo.

Man bør over-
veje at sætte
bødestørrelsen
op, så det virker
præventivt.
Brian Mikkelsen,
erhvervsordfører, 
De Konservative
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Stemningen var intens på
Midtbanks generalforsam-
ling i Herning i marts 1988.
Halvdelen af egenkapitalen
var bombet væk på udlån til
den skandaleramte krakvirk-
somhed Jydekompagniet.
Banken svævede uhyggeligt
tæt på en nedsmeltning. He-
le 3.000 aktionærer var mødt
frem, så det var nødvendigt
for første gang nogensinde at
fordele aktionærerne i to sa-
le. 

Men der var noget andet,
som adskilte generalforsam-
lingen i 1988 fra tidligere af
slagsen. Advokaten Steen
Hove var for første gang i fle-
re år ikke at finde på pladsen
som ordstyrer. Forklaringen
kunne måske findes i det fak-

tum, at han havde været be-
styrelsesformand for Jyde-
kompagniet helt frem til kort
før konkursen.

Sagen forfulgte i årevis
Midtbank, hvor Steen Hove
efterfølgende blev ordføren-
de direktør. Og det skulle ikke
blive sidste gang, at advoka-
ten stod midt i en bankkrise.

Sidste dage på Amager
Steen Hoves tid i Amagerban-
ken startede med et kup og
sluttede med et slagsmål om
penge. Ret mange af slagsen
endda; Steen Hove ønskede i
modsætning til arbejdsgive-
ren i bankoprydderen Finan-
siel Stabilitet ikke, at den års-
løn på lige under 6 mio. kr.,
som han havde arvet fra for-
gængeren på posten, skulle
sættes ned.

Lønnen, der oversteg an-
dre bankoprydderdirektørers
markant, blev senere kritise-
ret skarpt af Rigsrevisionen.

Den sag endte Steen Hoves
tid i banken, har han selv se-
nere forklaret. Inden da hav-
de han været medlem af be-
styrelsen på vegne af Finansi-
el Stabilitet, mens banken
stadig var i live, og i dens sid-
ste måneder blev han også di-
rektør, efter at bankens stor-

aktionær og kortvarige red-
ningsmand, Karsten Ree, mi-
stede tilliden til daværende
direktør Jørgen Brændstrup
og brat skiftede ledelsen ud i
efteråret 2010.

Det var i den rolle, at Steen
Hove i tiden op til bankens
krak i 2011 over flere omgan-
ge hævede en større sum.

Sagen om, hvorvidt Hove

dermed misbrugte sin insi-
derviden – som han selv på-
peger, har der ikke været no-
gen konsekvenser – er langt
fra første gang, at den tidlige-
re bankdirektør rammer avi-
sernes sider på den konto.

Før tiden som bankopryd-
der blev Steen Hove som di-
rektør i Midtbank midtpunkt
i en af danmarkshistoriens
mest omtalte sager om insi-
derhandel.

Sammen med en lille
håndfuld andre medlemmer
af bankens ledelse blev Hove
anklaget for at have handlet
ulovligt i forbindelse med, at
den svenske storbank Han-
delsbanken i 2001 overtog
Midtbank. I byretten blev det
til betinget fængsel, men bå-
de landsret og Højesteret var
uenige og frikendte samtlige
tiltalte.

I forlængelse af dommen
gjorde Steen Hove, der mod-
tog frikendelsen, det dog me-
get klart, at det fire år lange
forløb havde givet alvorlige
skrammer.

»Der vil altid være et kains-
mærke tilbage, uanset hvad
pressen og Højesteret skri-
ver,« sagde han dengang til
Ritzau.
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N Tidligere Midtbank-
direktør og bankoprydders
karriere er mærket af
bankkriser og slagsmål
om løn og insiderviden.

Den dyre bankoprydder
BLÅ BOG

Steen Hove
N Født 1947

N Cand.jur. 1973 og 
advokatbestalling i 1976, 
møderet for Højesteret

N Ordførende direktør i Aktie-
selskabet Midtbank 1993-
2001, frem til bankens salg

N Bestyrelsesmedlem i 
Amagerbanken september
2010 - november 2010

N Adm. direktør i Amager-
banken november 2010 - 
februar 2011

Frokosten var helt i en klasse
for sig. Aktuar Hans Boye
Clausen var mødt op på re-
staurant Copenhagen Cor-
ner på Rådhuspladsen i Kø-
benhavn sammen med sin
chef Rasmus Trads. De to
øverste chefer fra det lille AP
Pension skulle mødes med
entreprenøren Kurt Thorsen,
der var på jagt efter penge til
et prestigebyggeri på Lange-
linje. 

Som noget af det første gav
han hjemmevant gæsterne
en rundtur i restaurantens
berømte vinkælder, inden
han valgte en flaske rødvin til
7.500 kr. til at akkompagnere
deres fælles frokost. Det var
mange penge i 1985. Men
den lille buttede entreprenør
var jo også kendt for sin næ-
sten grænseløse generøsitet.

Rasmus Trads brændte for,
at AP Pension skulle investe-
re i projektet. Men bestyrel-
sen var ikke enig. Da Rasmus

Trads i 1995 forlod AP Pen-
sion til fordel for PFA Byg,
blev hans post overtaget af
Holger Dock, mens den altid
meget korrekte Hans Boye
Clausen måtte nøjes med at
fortsætte som nummer to.
Selvom Hans Boye Clausen
med sit meget høflige og roli-
ge væsen med tilhørende
langsomme stemmeføring
som type var næsten en mod-
sætning til Kurt Thorsen, var
entreprenøren alligevel med
blandt gæsterne til Boye
Clausens 50 års fødselsdag
tilbage i 1999.

Bortset fra fire år som kon-
torchef hos Tryg i startfirser-
ne havde Boye Clausen til-
bragt hele sin karrierre hos
AP Pension. Han var begyndt
som studenterhjælp tilbage i
1970, mens han læste til ak-
tuar på universitetet. Da han
40 år senere forlod AP Pen-
sion, havde selskabet gen-
nemgået en rivende udvik-
ling fra en lille andelskasse
med 30 medarbejdere til et
stort pensionskasse, hvis for-
valtede formue var 100-dob-
let undervejs.

Selskabet havde under

hans ledelse år efter år frem-
vist høje afkast og formået at
holde sig blandt de bedste
målt på reserver og omkost-
ninger.

Menneskeligt spild
Hans Boye Clausen bor i
Charlottenlund sammen
med hustruen Hanna, der og-
så har haft sin karriere i pen-
sionsbranchen. 

I mange år har formen væ-
ret plejet med tennis, cykling
og lidt golf. 

Holdningerne har ikke væ-
ret firkantede, omend han en
overgang skrev en række
holdningsbaserede klummer
til Berlingske. I dag falder
måske én med overskriften
”Kontrol er godt, men tillid
er bedre” lidt i øjnene. Her
skrev han blandt andet:

»Vi fokuserer alt for meget
på de få, som bryder gælden-
de regler. På undtagelserne!
Og vi spilder ressourcerne,
både økonomiske og menne-
skelige.«

På Amagerbankens sidste
dag som selvstændig bank
blev han selv en af undtagel-
serne, da han valgte at betale
næsten 40.000 kr. i strafrente
for at hæve en højrente-
opsparing på 3 mio. kr. før
tid. 

Dagen inden havde han på
et daglangt bestyrelsesmøde
fået en orientering om ban-
kens katastrofekurs.

Advokat Steen Hove har i sin bankkarriere flere 
gange været i kritisk søgelys. Nu kommer det 
frem, at han som adm. direktør i Amagerbanken
hævede op mod en halv million kroner i tiden 
op til bankens krak. Foto: Polfoto

Den høflige aktuar

JETTE AAGAARD
CHRISTIAN SEHESTED
NIELS SANDØE
jette.aagaard@jp.dk
christian.sehested@jp.dk
niels.sandoe@jp.dk

Hans Boye Clausen, AP Pension

N Hans Boye Clausen
ødelagde sit ellers fine 
eftermæle ved at 
misbruge insiderviden 
om forestående bankkrak.

BLÅ BOG

Hans Boye Clausen
N Født i 1948

N Uddannet cand.act. fra 
Københavns Universitet i
1974

N Afdelingsleder AP Pension
1975-1980

N Kontorchef Tryg 
1980-1984

N AP Pension 1985-2010 fra
1996 adm. direktør

N Amagerbankens bestyrelse
november 2010 til juni 2011

N Gift med Hanna Dalsgaard
Jensen. Har to voksne børn fra
tidligere ægteskab

N Bor i Charlottenlund


