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Forord 
 
Noget er rivende galt på it-fabrikken.  

Bag selskabets glatpolerede ydre, hvor den danske direktør og 
folkene omkring ham tilhører det absolutte jetset og mænger sig 
med erhvervslivets spidser og statsoverhoveder gemmer sig en 
uhyggelig sandhed.  

På den ene side stråler Stein Bagger og hans partnere af en selv-
tillid, elegance og veltalenhed, der vil få selv James Bond til at 
gemme sig i hjørnet som en usikker bumset teenagedreng. På den 
anden side har de forbindelser til rockere, mafiaen og voldelige 
håndlangere, der vil få det til at løbe koldt ned af ryggen på de 
fleste.  

Fupfabrikkens koncept er en utrolig frækhed og højt spil for 
milliarder af kroner, hvis opfindsomhed ikke lader Olsenbanden 
noget tilbage, og som man kun kan fascineres af. Men samtidig 
krydret med stærke relationer til voldelige elementer, som man må 
væmmes over. 

Her er hele historien, der giver et unikt kig ind bag kulisserne til 
de hændelser og det forløb, der leder op til IT Factorys kollaps og 
Stein Baggers forsvinden. Fortælleren er journalisten, der havnede 
midt i en af danmarkshistoriens mest spektakulære svindelskanda-
ler, der har kostet banker, skatteydere og investorer op imod 1,3 
milliarder kroner. 

Journalisten Kristian Hansen kårede i sommeren 2008 IT Facto-
ry til årets it-virksomhed på baggrund af selskabets fremragende 
regnskabstal, men alle hans advarselslamper blinkede. I tiden efter 
jagtede han sandheden om det mystiske firma. 

Svindlen kombineret med masser af bedrag, kendisser, volds-
domme og sære forviklinger overgår selv de vildeste fantasier og 
krimiromaner. Men menneskelige egenskaber som grådighed, 
svigt, fejl og en al for stor tiltro til autoriter er en del af den giftige 
cocktail, der kunne bære skandalen så langt ud.  
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Sagen indeholder så mange personer og detaljer, at vi formo-
dentlig aldrig vil få alle spørgsmål besvaret.  Desværre giver den-
ne bog ikke alle svarene, men videregiver alle de små detaljer om 
de mange personer i sagen, der gør, at du kan samle brikkerne til 
dit eget billede af denne utrolige historie. 

Bogen er udgivet i både trykt og elektronisk form. På fupfabrik-
ken.dk er desuden oprettet et særligt login-område. Her kan du 
løbende følge sagen og nyde en masse ekstra materiale som lyd-
klip, mails, tidslinjer, persongalleri og meget mere. 
 
Forfatterens tak 
Jeg vil gerne takke det purunge forlag Myll for teknisk support. 
Skønt at arbejde sammen med iværksættere og ildsjæle. På takkeli-
sten står også Computerworld for opbakning til at lave denne bog.  

En særskilt tak skal lyde til journalisterne Mads Bang, Thomas 
Jensen og Christian Dahl for at give tidskrævende feedback og 
skriveassistance til bogen. 

Den største tak skal dog lyde til min kæreste og lille søn, der 
generøst har givet mig tiden til at blive opslugt af denne sag – og 
fået mig helskindet ud på den anden side. God læselyst. 
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Noget stemmer ikke 
 
”Han (Mikael P. Ljungman) har også tråde til et mega-scam "Giz-
mondo".” 

Sådan lyder en sætning fra et kommentarfelt på computer-
world.dk med overskriften ”Mærkelige kundeoplysninger” under 
en artikel om IT Factory torsdag den 25. september 2008.  

”Fuck,” tænker jeg. Et døgn før har jeg sammen med min ar-
bejdsgiver, it-avisen Computerworld, kåret IT Factory som årets 
bedste it-virksomhed i Danmark i magasinet ”Top 100”. 

På dette tidspunkt aner ingen, at selskabet godt to måneder se-
nere skal blive centrum for et hidtil uset kollaps i dansk erhvervs-
liv, hvor svindel i milliardklassen afsløres.  

Selv om jeg mener, at jeg var ekstra forsigtig med artiklen, har 
jeg alligevel begået den fejl ikke at lave et grundigt nok tjek af de 
to udenlandske eksempler på samarbejdspartnere, vi fik af admi-
nistrerende direktør Stein Bagger. To samarbejdspartnere, en kun-
de og en partner, som vi efterfølgende talte med.  

Jeg har simpelthen ikke fanget, at denne Mikael Ljungman skul-
le være tilknyttet både kunden og partneren, at partner-selskabet 
ikke direkte på sin hjemmeside reklamerer for IT Factorys produk-
ter, eller at denne Mikael Ljungman ifølge et svensk medie skulle 
have tråde til et såkaldt ”mega-scam”, hvor flere direktører har 
lange fængselsstraffe bag sig.  

”Måske har jeg været for optaget af at få de ”stores” blåstem-
pling,” tænker jeg, og jeg føler mig snydt.  

Vi kontakter derfor samme dag Stein Bagger, som vi fanger på 
telefonen i New York. 

”Hvordan forklarer du de ting, der er blevet sat spørgsmålstegn 
ved?” spørger vi Stein Bagger. 
”Jeg sidder ikke og holder øje med personerne hos vores kunder 
og partnere,” siger direktøren over telefonen. 
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Direktøren kaster sig ud i en forklaring om, at han sad i sit 
sommerhus i Sydfrankrig, da vi blev ved med at sende rykkere 
efter kunde- og partnercases, som vi skulle bruge til at underbygge 
vores artikler om Stein Baggers firma.  

”Derfor var det salgsafdelingen, der havde fundet dem. Men jeg 
vender tilbage med en forklaring,” siger Stein Bagger. 

Om mandagen ringes vi op af Stein Bagger, som nu kan fortæl-
le, at Media Power (som IT Factory oplyste som kundecase) i fe-
bruar 2008 har købt eCommerce (som IT Factory oplyste som part-
nercase). 

Vi spørger derfor undrende, hvordan det dog kunne lade sig 
gøre, at Stein Bagger og selskabets sælgere ikke kendte til denne 
relation, eftersom eCommerce ifølge Mikael Ljungman omsatte for 
et betragteligt millionbeløb på IT Factory-relaterede løsninger. En 
sådan relation mellem kunden og partneren går ud over trovær-
digheden, hvad angår de referencer, som IT Factory har sendt os, 
da det virker besynderligt, at selskabet ikke kan fremvise en uaf-
hængig kunde og partner. 

Igen svarer Stein Bagger, at han ikke sidder og holder øje med, 
hvem der køber hvem blandt selskabets forretningspartnere og 
kunder. 

Vi spørger i stedet ind til, hvordan partneren så sælger IT Facto-
rys produkter, eftersom det danske selskabs produkter ikke står 
beskrevet med så meget som ét ord på dets hjemmeside. 

Stein Bagger oplyser, at det ved han ikke, men at han vil under-
søge det og vende tilbage senere. 

Sent mandag aften videresender Stein Bagger en mail med en 
forklaring fra Mikael Ljungman til os: 

“Kære Stein, Ja, vi har meget travlt for tiden, men hvis du har 
lovet journalisten et svar i morgen – så vil vi selvfølgelig sørge for 
du får svar på hans spørgsmål … Når vores salgsafdeling har solgt 
en it-løsning til vores kunder, giver vi kunden en url hvor kunden 
kan logge ind. Vi har ikke en forretningsmodel som Amazon, vo-
res model er mere som hosting og outsourcing selskabers.” 
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Nederst i mailen ser man det, der ligner Stein Baggers oprinde-
lige besked til Mikael Ljungman. Her fremgår det, at eCommerce 
angiveligt skulle have meget travlt og være på vej ind i en IPO-
proces (initial public offering), hvor selskaber gøres klar til note-
ring på for eksempel børsen Nasdaq, og dermed godkendes af det 
amerikanske børstilsyn SEC. 

”Jeg ved I er midt i jeres IPO-proces, men jeg har lovet en jour-
nalist fra Computerworld, at han kan få et link eller en henvisning 
til hvor jeres kunder får adgang til de forskellige løsninger I leve-
rer, herunder løsningerne I har som white-label fra IT Factory. Jeg 
håber du har mulighed for at svare mig i dag, da jeg har lovet 
journalisten et svar i morgen.” 

På redaktionen er vi på ingen måde overbevist af forklaringer-
ne. Vi har op til artiklen stødt på flere mystiske ting, der kalder på 
en systematisk og tidskrævende kortlægning af alle personerne og 
firmaerne omkring IT Factory. 

Den kortlægning har Stein Bagger ved at smide mildt sagt mær-
kelige partnere og kunder i hovedet på os tilført ekstra motivation.  
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Danmarks bedste it-regnskab 
 
Jagten på skeletterne i IT Factory begynder i virkeligheden lang tid 
før, og dagsordenen er en hel anden, da jeg første gang støder på 
selskabet og dets direktør Stein Bagger tidligere samme år.  

Solens stråler hamrer ind af vinduet denne forårsdag 2008 i 
Bjerringbro. Jeg sidder på mit 21 kvadratmeter store kontor blot få 
hundrede meter fra Gudenåen, der løber gennem byen med 8.000 
indbyggere.  

”Vil du være redaktør på en af avisens største udgivelser?” 
spørger Computerworlds redaktionschef i telefonen. 

Det er et flot tilbud - især med kun halvandet år på bagen som 
journalist og tilmed siddende i Midtjylland mange hundrede ki-
lometer væk fra den 30 mand store redaktion i København. 

”Jeg skal lige vende det på hjemmefronten,” siger jeg afdæmpet 
og forsøger ikke at lyde alt for begejstret. 

”Selvfølgelig,” svarer redaktionschefen. 
Pavestolt og med et stort smil på læben fortæller jeg kæresten 

derhjemme om det fantastiske tilbud. Opgaven strækker sig over 
to til tre intensive måneder og har kun en bagside. 

Alt arbejdet ligger i sommerferien, da det er i september, vi skal 
kåre Danmarks bedste it-virksomhed ved at gennemgå op imod 
500 regnskaber, der først bliver offentliggjort i juni. Men jeg siger 
ja til redaktionschefen dagen efter. 

For mig er det samtidig et helt nyt område. Både når det gælder 
magasinmediet, som kræver overblik, og ikke mindst den decide-
rede erhvervsjournalistik, som jeg har arbejdet mig ind på i det 
halvandet år, jeg har været på Computerworld. 

I min første tid ansat på avisen kaster jeg mig over undersøgen-
de og afslørende journalistik. Sammen med min unge kollega 
Christina Rudkjøbing dækker jeg en sag om hemmelige jobklausu-
ler, hvor arbejdsgivere aftaler ikke at ansætte hinandens medar-
bejdere. En sag, der involverer nogle af landets største it-
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arbejdspladser, blandt andet IBM, og den lander flere gange på 
beskæftigelsesministeren og statsministerens bord. Sagen fører 
endda til, at vi bliver nomineret til Danske Specialmediers journa-
listpris, Anders Bording Prisen, dog uden at vinde. Nu skal jeg 
vise, at jeg også kan lave en helt anden type journalistik, nemlig 
magasin-journalistik. En udfordring jeg glæder mig til. 

I juni går vi i krig med de 500 regnskaber, der manuelt bliver 
læst og skrevet ind i en database. Det lykkes os at blive færdige 
med at gennemgå regnskaberne til deadline den 1. juli.  

”Top 100”-magasinets model vægter fire udvalgte målepunkter 
i virksomhedernes seneste indleverede regnskab hos Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Metoden er udviklet igennem ni år og bliver 
jævnligt efterset af uafhængige regnskabseksperter. Virksomhe-
derne bliver målt på 1) vækst i omsætning, 2) afkastningsgrad, 3) 
overskudsgrad og 4) effektivitetsgrad defineret som omsætning 
per ansat. Altså en objektiv vurdering, der alene afgøres af revisor-
godkendte regnskabstal. 

Tallene er nu tastet ind og det eneste, der står tilbage, er at tryk-
ke på knappen. Et hurtigt klik og databasen spytter navnet ud på 
årets vinder:  

IT Factory. 



11 
 

Direktør på første klasse 
 
Den 41-årige administrerende direktør hos IT Factory er på toppen 
på snart sagt alle fronter. Han har enorm succes i sit firma, han er 
et kendt navn i toppen af den danske it-branche og på hjemme-
fronten, og som han selv fremhæver, er han trods sine 80 timers 
arbejdsuger en kærlig familiefar til Olivia på otte og et halvt år. 

”Det halve år er vigtigt for Olivia,” siger Stein Bagger, der elsker 
sin hustru og datter meget højt. 

”Han taler ofte om dem på arbejde,” lyder det fra kollegaerne.  
Familien nyder hinandens selskab på sommerferie i det, som 

rejsebureauet kalder paradis på jord; vulkanøen Mauritius i Det 
Indiske Ocean med kridhvide sandstrande, krystalklart azurblå 
vand og smukke koralrev. 

Hustruen, Anette Uttenthal, maler i fritiden. Hun arbejdede tid-
ligere som ejendomsmægler, hvor hun for et par år siden modtog 
Dagbladet Børsens Gazellepris for størst vækst i omsætningen i 
sine i alt fire ejendomsmæglerforretninger. 

”I gennemsnit tror jeg, at vi har solgt alle ejerboliger i vores om-
råde én gang,” siger hun kort tid efter. 

Overskuddet lyser også ud af Stein Bagger, når han dagligt 
styrketræner i motionscenteret tæt på familiens bopæl.  

En kollega fortæller, at direktøren normalt er meget kontrolleret 
og ikke lader temperamentet løbe af med sig.   

”Det kan dog ske, at han bliver hidsig og ilter, hvis medarbejde-
re stiller kritiske spørgsmål til noget,” fortæller en tidligere ansat. 

Det kan dog ikke spolere billedet af Bagger. Han er veltalende, 
smilende og udstråler en energi og målrettethed, der smitter af. 

Familien bor i en mondæn hjørnelejlighed i Tuborg Sundpark i 
Hellerup på tredje sal med udsigt ind over København på den ene 
side og op langs den nordsjællandske kyst på den anden. I parke-
ringskælderen holder en Porsche og en Mercedes, og direktøren er 
via den kendte ejendomsmægler Jan Fog på udkig efter en større 
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villa til op imod 50 millioner kroner, der skal supplere familiens 
sommerhus i Provence, hvor lystyachten til 32 millioner kroner 
også ligger. 

Parret tilhører toppen af Danmarks erhvervselite og jetset. Stein 
Bagger deltager på erhvervsrejser med daværende statsminister 
Anders Fogh Rasmussen. Han taler ved erhvervsarrangementer 
for ledere, hvor han deler talerstol med klimaminister Connie He-
degaard og USA's ambassadør. Han sludrer med kendisser som 
Bubber og Paw Henriksen ved uformelle sportsarrangementer. 

Stein Bagger inviterer også it- og videnskabsminister Helge 
Sander og andre personer til en ”udsøgt og uformel VIP-middag” 
under 6-dages løbet januar 2008 i Ballerup, hvor der er ”konkur-
rence med flotte præmier” til deltagerne. Ministeren melder dog 
afbud. De øvrige i VIP-selskabet får besøg af par nummer 7 og 
Stein Baggers nære ven, den tidligere cykelrytter Jens Veggerby, 
og der er naturligvis adgang til IT Factorys VIP-loge ved start og 
mållinjen, fremgår det af invitationen. 

Forretningsmanden mangler ikke intellektuel fordybelse og ef-
tertænksomhed. Stein Bagger fremviser akademiske meritter i 
form af en ph.d. og en MBA-grad på sit firmas hjemmeside.  

Det er dog som rationaliseringsekspert og virksomhedsdoktor, 
han primært fører sig frem. En rolle han indtager i medierne helt 
tilbage i 2002, hvor han for alvor køres ind på scenen, som red-
ningsmand for IT Factory.  

Selskabets regnskabstal vækker da også opsigt og respekt få år 
efter direktørens tiltrædelse. Direktøren vender selskabet fra kon-
kurs til gyldne regnskabstal. På papiret er der vitterligt tale om et 
mesterværk.  

I juni 2003 erklæres firmaet konkurs, da Stein Bagger ser det 
som eneste udvej, efter han tog over i 2002, men i 2007 har han 
hamret bruttoomsætningen op på 847 millioner kroner og over-
skuddet før skat op på 161 millioner kroner. Fra 2003 til 2007 stiger 
alle nøgletallene simpelthen med raketfart. 

Direktøren er om nogen manden bag IT Factorys succes, og som 
en ægte sportsstjerne roser han holdet: 
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”Når dagen er gået, er det medarbejderne, der har leveret va-
ren,” siger han. 

Virksomhedens nye bygning på Jægersborg Allé i Gentofte, 
vidner om et selskab i fremgang. Bygningen har netop gennemgå-
et en total renovering, inden IT Factory flyttede derud lige inden 
sommeren 2008. Den kridhvide bygning er spækket med fine glas-
døre, dyr kunst og videoovervågning i hvert et hjørne. Store mas-
sive jerngitre klar til at blive sænket ned over hoveddøren, som 
man kender det fra smykke- og juvelbutikker, sætter en tyk streg 
under, at her findes det pureste it-guld.  

Firmaet og Stein Bagger rager da også et hav af priser til sig via 
de fantastiske resultater. I 2007 kårer Dagbladet Børsen selskabet 
til Danmarks bedste it-virksomhed på baggrund af de fremragen-
de regnskabstal, Computerworld kårer samme år selskabet til tit-
len som ”bedste it-firma inden for forretningssoftware”, ligeledes 
på baggrund af regnskabstal. Og i 2007 kårer it-giganten IBM sel-
skabet til den bedste partner inden for ”Software as a Service”, der 
er en ny måde at sælge it-systemer på. I stedet for en bekostelig og 
omstændelig opsætning af it-systemet ude hos kunden, kan det 
hele vedligeholdes og køres på en abonnementsordning over in-
ternettet. 

”Selv om IT Factory var oppe mod hård konkurrence, var jury-
en ikke i tvivl,” siger IBM's salgsdirektør i forbindelse med kårin-
gen. 

Den prisvindende virksomhed får sideløbende fin omtale i de 
store danske medier, hvor nye store aftaler med IBM beskrives, 
store satsninger i USA lanceres, og outsourcing-projekter i Indien 
fremvises som eksempel til efterfølgelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 




