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Side 6-8

Birkenfeld: 
Danske Bank-
whistle blower  
har brug for  
beskyttelse
Bradley Birkenfeld fik i 2012 en whistleblower-belønning på 618 mio. kr.  
I dag lever han på Malta, hvor han kæmper for bedre beskyttelse, advokat- 
bistand, finansiering og politisk opbakning til whistleblowere. Om whistle-
bloweren i Danske Bank, Howard Wilkinson, siger han i et interview med 
Børsen: “Han er en helt. Men selv helte kan have brug for beskyttelse.” 

 ■ Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K): Økonomisk belønning er en dårlig idé 
 ■ UBS brugte danske skuffeselskaber med konti i Jyske Bank og Danske Bank

ViRksOMheDeROPiniOn UDLAnD BAgsiDePOLiTik

Når ledende politikere 
brander sig på at lytte til 
bekymrede vælgere, kan 
det sætte uforudsigelige 
bølger i gang. Det er brexit 
et bevis på, mener Helle Ib.

Børsen mener: 
Farligt spil med 
folkestemningen

Side 2

Jens Mobergs nye rolle 
som næstformand i Poul 
Due Jensens Fond kan føre 
til en situation, hvor han 
kan kontrollere sig selv, 
mener Anders Drejer. 

Mobergs nye rolle 
i Grundfos møder 
kritik fra professor

Side 10

Regeringens ambition 
om en mio. grønne biler  
i 2030 er urealistisk,  
mener et stort flertal af 
de danske bilforhandlere. 
S kalder målet “rent fup”.

Bilforhandlere: 
En million grønne 
biler er urealistisk

Side 20-21

Forhandlingerne mellem 
EU og USA om en handels-
aftale skrider frem. Men 
der er stadig langt til mål, 
og truslen fra USA om 
importtold lurer fortsat.

EU og USA er  
stadig langt fra 
en handelsaftale

Side 22-23

Niels Lunde

Ole Andersens 
indsats  

i Danske Bank  
er en fortælling  
om storhed  
og fald

Side 36

Hvad driver væksten i de danske familieejede virksomheder?
Hvordan går det med væksten i de danske familieejede virksomheder, og hvordan klarer de sig sammenlignet 
med deres globale peers? Læs med, når vi lancerer PwC Family Business Survey 2018 og CXO Magasinet Family 
Business på torsdag.

Succes skaber vi sammen ... Revision. Skat. Rådgivning.
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Af Johan Christensen, Malta

Danske skuffeselskaber med 
bankkonti i Danske Bank 

og Jyske Bank blev brugt til 
at gemme formuer af vejen i 

Schweiz. 
Det forkla-

rer den tidligere 
bankrådgiver 
Bradley Birken-
feld, der i fem år 

arbejdede for schweiziske UBS 
og bistod udenlandske klienter 
med at oprette uigennemsig-
tige selskabsstrukturer gen-
nem firmafabrikanter i både 
Danmark og Lichtenstein.

Siden gik han til myndighe-
derne med sin viden, der førte 
til bøde og ekstra skattereg-

ninger i milliardklassen til UBS 
og bankens klienter. 

“Jeg husker, at de danske 
selskaber havde konti i Jyske 
Bank og i Danske Bank,” siger 
Birkenfeld, som Børsen har 
mødt på Malta, hvor han har 
boet siden 2016. 

Blandt de kunder, der brugte 
det danske setup, var den 
amerikanske milliardær Igor 
Olenicoff, der var Birkenfelds 
største kunde, og som havde 
200 mio. dollar gemt på ano-
nyme konti i den schweiziske 
bank gennem brug af danske 
firmaer med dansk bankkonto. 

Siden 2009 har det været 
kendt, at Olenicoffs danske 
skuffeselskaber, der begge er 
gået konkurs, New Guardian 
Bancorp ApS og Landemær-
ke Ejendomsselskab Holding 
ApS, havde konto i Jyske Bank.

Men at det ikke blot var 
Olenicoff, der brugte et dansk 
setup, og at UBS-kunderne for-
uden Jyske Bank også brugte 
Danske Bank, har ikke tidligere 
været beskrevet. 

Danske firmaer b rugt til at skjule formuer
danske skuffesel-
skaber med konti 
i Danske Bank og 
Jyske Bank var at 
foretrække, når 
amerikanske kun-
der i schweiziske 
UBS ville gemme 
deres formuer i 
alpelandet, siger 
whistleblower

bradley birkenfeld,  
tidl. private banker i UbS

“Det var  
den perfekte 

kombination af 
lukkethed og på 

overfladen et  
legitimt udseende” 

mio. dollar fik Bradley 
birkenfeld for seks år siden i 
whistleblower-belønning

104Af Johan Christensen, Malta

En af verdens mest ind-
flydelsesrige finansielle 

whistleblowere, den tidligere 
bankrådgiver i UBS, Bradley 
Birkenfeld, tøver ikke med at 
kalde Danske Banks whistle-
blower Howard Wilkinson for 
en helt.

“Han er en helt. Han opda-
gede, at noget var helt galt og 
ude af kontrol i banken, og så 
reagerede han på det ved at 
informere ledelsen. Men selv 
helte kan have brug for beskyt-
telse,” siger Birkenfeld, da Bør-
sen møder ham på Malta, hvor 
han har boet de seneste to år. 

Birkenfeld kender kun til 
Danske Bank-sagen fra medie-
omtalen og fra det, han måtte 
have fået at vide af sin ameri-
kanske advokat, Stephen M. 
Kohn, der også er advokat for 
Howard Wilkinson. 

Fik 618 mio kr 
Det var Stephen M. Kohn, der 
i 2012 sikrede, at Bradley Bir-
kenfeld fik en whistleblower-
belønning af det amerikanske 
skattevæsen på 104 mio. dollar 
– eller 618 mio. kr. med dati-
dens kurs.

Belønningen kom, efter at 
Bradley Birkenfeld fem år tid-
ligere havde fortalt de ameri-
kanske myndigheder, hvordan 
han og andre ansatte i UBS’s 
schweiziske afdelinger bistod 
rige amerikanere og andre 
med at gemme milliarder på 

hemmelige nummererede 
konti i Schweiz. 

Sagen blev kendt som den, 
der satte det afgørende søm i 
kisten på den ellers så højtbe-
sungne schweiziske bankhem-
melighed. 

Og Birkenfeld blev siden set 
som både helten, der transfor-
merede en milliardstor offsho-
reindustri, og som stikkeren, 
der fik sine kolleger, chefer og 
kunder i fedtefadet. 

Slemme fyre
En situation, Wilkinson ifølge 
Birkenfeld også risikerer at 
skulle forholde sig til

“Min sag er helt anderledes 
end Wilkinsons. Jeg har afslø-
ret folk, der har skjult deres 
formue for hustruen, forret-
ningspartneren eller skattefar. 
Men jeg har ikke været efter 
den russiske mafia, Putin el-
ler den russiske efterretnings-
tjeneste. Når man er med til at 
sætte lys på den slags, lægger 
man sig ud med de slemme 
fyre, og så skal man konstant 
se sig over skulderen. Det er 
jeg for længst holdt op med,” 
siger Birkenfeld. 

“Jeg vil ikke sige, det er en-
somt, men Wilkinson skal for-
stå, at han nu er en del af en 
meget elitær gruppe af folk. Vi 
er måske 30 i hele verden, der 
har råbt op om de helt store sa-
ger. Det kræver mental styrke,” 
siger Birkenfeld. 

Han blev selv idømt 40 må-
neders fængsel i UBS-sagen, 
men føler, han fik den fulde 

oprejsning, da checken dum-
pede ind ad brevsprækken. Og 
andre whistleblowere oplever 
lignende personlige udfor-
dringer. 

“Mange af ens venner viser 
sig ikke at være venner læn-
gere. Vi bliver isoleret, tiltalt, 
går måske selv konkurs, bliver 
skilt, har selvmordstanker og 
drikker tæt. Men vi har taget 
en stor risiko uden at vide, 
om der er nogen belønning, 
men fordi der er en moralsk 
forpligtelse. Det placerer os i 

“Han er en helt. Men 
selv helte kan have 
brug for beskyttelse”

VirKSOMHEDEr

 ■  berlingske kunne i 
februar beskrive flere 
advarsler til ledelsen 
i danske Bank fra en 
whistleblower. 

 ■  Det kom i september 
frem, at whistleblo-
weren hedder Howard 
Wilkinson og er 
tidligere chef for de 
baltiske handelsaktivi-
teter i Danske bank.

 ■  Han har hyret whistle-
blower-advokaten Ste-
phen M. Kohn og taler 
ved en høring i Folke-
tinget 19. november 
og igen to dage senere 
i EU-Parlamentet.

FAKTA  
Danske banks  
whistleblower

Små banker tager kunder fra de største
De lokale og regionale banker har vundet kunder fra de 
store gennem 2018. ifølge Voxmeter har de lokale banker, 
sparekasser og andelskasser vundet omkring 67.000 kunder 
i årets første ni måneder. 

ifølge Torben Hansen, der er professor i forbrugerad-
færd hos CBS, vælger bankkunder først og fremmest bank 
ved at kigge på, hvad man får for pengene. 

Derfor vil spørgsmål om etik først komme længere nede i 
rækken, men i det tilfælde vil det være en naturlig reaktion 
at kigge mod de mindre banker. 

“Tillid er et personspørgsmål, og tillid og etik går hånd i 
hånd, så hvis man skifter til nogle banker, der er lidt mindre, 
så kan man sagtens have en opfattelse af, at man bedre er i 
stand til overskue, hvad der foregår, siger Torben Hansen. 

Danske Bank har ifølge Voxmeter tabt omkring 60.000 
kunder i årets første ni måneder. Banken kan ikke genkende 
tallene og siger, at den har mistet 1500 nemkonto-kunder 
i 2018. 

Ritzau

Maersk drilling sælger borerig
Maersk Drilling, der er Mærsk-gruppens boreselskab, har 
indgået en aftale om at sælge boreriggen Mærsk Giant til 
et australsk selskab, som arbejder inden for olie- og gasin-
dustrien. Det oplyste Maersk Drilling i en meddelelse fredag.

Ud over at salget ventes at være afsluttet før slutningen 
af indeværende år, er der i meddelelsen ikke mange oplys-
ninger om salget – herunder ikke en salgspris.

Maersk Drilling har ejet Mærsk Giant siden 1986, og i 
øjeblikket står den uden arbejde i Esbjerg.

Ritzau Finans

Firmaet bag astralis henter 75 mio kr
Selskabet bag det kendte CS: GO-hold Astralis, RFRSH, 
har fået polstret pengepungen med et stort millionbeløb. 
Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Samlet har kapitalfondene Creandum, Sunstone og sta-
tens Vækstfonden investeret 74,5 mio. kr. i rFrSH.

“Vores ambition er at nå et langt bredere publikum, og vi 
ser e-sport som mainstream underholdning på niveau med 
NBA (USA’s basketball-liga, red.), UFC (Ultimate Fighting 
Championship red.), fodbold, film og digital underhold-
ning på nettet, skriver adm. direktør i rFrSH Nikolaj  
Nyholm i meddelelsen.

Ritzau

Stor modstand mod danske Bank
Sagen om hvidvask af mia. af kr. i Estland har givet et stort 
hak i tuden til Danske Bank fra både kunderne og om-
verdenen. 

45 pct. af kunderne siger, at de vil gerne skifte væk, og 
80 pct. peger på, at hvidvasksagen har afgørende eller no-
gen betydning for ønsket. Det viser en meningsmåling fra 
Voxmeter. 

Det er steget fra 30 pct. i starten af 2018, og andelen er 
dobbelt så høj som banksektoren generelt. 

Samtidig siger mere end hver anden dansker, der er kun-
de i en anden bank, at de aldrig vil skifte til Danske Bank. 

Det er den højeste andel nogensinde, fortæller Christian 
Stjer, der er direktør for Voxmeter. Han fortæller, at der 
typisk er en periode på 8-13 måneder, fra kunderne siger, 
at de vil skifte bank, til at de rent faktisk begynder at rykke. 

Ritzau Finans

KORT NyT
virkSomHeDer

Arkivfoto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

VirKSOMHEDEr
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Oplysningerne kommer frem 
på et tidspunkt, hvor Danske 
Bank kæmper med hvidvask-
sagen, og hvor Jyske Bank 
fredag fik en række påbud af 
Finanstilsynet for manglende 
hvidvaskforanstaltninger.

Skær af legitimitet
Danmark gav konstruktionen 
et skær af legitimitet.   

“De danske selskaber fik ik-
ke alarmklokkerne til at ringe. 
Det virker fint og legitimt og 
ikke som at have et selskab i 
Luxembourg, på Guernsey el-
ler Jomfruøerne. Det var den 
perfekte kombination af luk-
kethed og på overfladen et 
legitimt udseende, som tillod 
kunderne at udnytte Dan-
marks gode ry og rygte til at 

sætte strukturer op for at gem-
me penge,” siger Birkenfeld. 

Han fik i 2012 104 mio. dol-
lar i whistleblower-belønning 

af det amerikanske skattevæ-
sen for sin bistand til at få slået 
ned på skatteflygtningene. 
Birkenfeld bekræfter, at der var 

flere kunder end Olenicoff, der 
valgte den danske model:

“Ja, det ved gud, der var. Jeg 
kan ikke det præcise tal. Men 
Danmark var en meget god ju-
risdiktion, fordi det på papiret 
er en ren jurisdiktion”. 

Tavshed hos banker
Hos Danske Bank vil man ikke 
drøfte sagen konkret. 

“Vi må ikke kommentere 
kundeforhold og kan derfor 
ikke gå ind i den konkrete sag. 
Men helt generelt har vi en po-
litik om, at vi ikke vil deltage i 
forretninger med kunder, hvor 
formålet er at unddrage skat,” 
skriver pressechef Kenni Leth. 

 Juridisk direktør i Jyske 
Bank Peter Stig Hansen 
henviser til et svar, han gav til 

Finansforbundets magasin i 
2009, da Olenicoffs konti i Jy-
ske Bank blev omtalt. 

Her oplyste han generelt, at 
det kan være svært for banken 
at gardere sig mod kunder, der 
giver falske oplysninger, da 
banken som udgangspunkt må 
stole på kunden, og at der hver 

dag er banker, der bliver snydt.  
UBS endte i 2009 med at måtte 
betale 780 mio. dollar i et forlig 
med de amerikanske myndig-
heder. 

ifølge Birkenfeld var kon-
struktionen med fondsejede 
danske skuffeselskaber svær at 
gennemskue for myndigheder. 

“Så du havde en fond i 
Liechtenstein, der ejede et 
dansk selskab, som havde en 
bankkonto i Jyske Bank el-
ler i Danske Bank – og dertil 
en nummereret konto i UBS i 
Genève. Held og lykke med at 
prøve at trænge igennem det,” 
siger Birkenfeld i dag. 

joch@borsen.dk

LæS ogSå 
SidE 8 

Danske firmaer b rugt til at skjule formuer

mia. dollar mente bradley 
birkenfeld, at UbS havde 
hjulpet amerikanere med  

at gemme i Schweiz

20
 ■  Den schweiziske storbank UBS i Genève sendte i årevis 
bankrådgivere til USA for at skaffe amerikanske kunder i 
strid med reglerne. 

 ■  Bradley Birkenfeld var en af de UbS-ansatte, der bistod 
de amerikanske kunder med at oprette anonyme konti i 
ly af den schweiziske bankhemmelighed. 

 ■  i 2007 gik birkenfeld til de amerikanske myndigheder 
med sin viden. Siden har USA hevet milliarder retur til 
den amerikanske statskasse. UbS har fået en bøde og 
birkenfeld en kontant belønning. 

FAKTA    UbS-sagen kort fortalt

53-årige Bradley Birkenfeld 
har de seneste to år boet på 
Malta, hvorfra han fortsat 
kæmper for bedre forhold for 
andre whistleblowere.
Foto: Johan Christensen

den elitære gruppe,” siger han. 
Deres fælles advokat, Stephen 
M. Kohn fra advokatfirmaet 
Kohn, Kohn & Colapinto, 
rejser Jorden rundt for at tale 
om behovet for beskyttelse og 
belønning af whistleblowere 
efter amerikansk forbillede.

“Uden disse love vil whistle-
blowere aldrig blive fuldt ud og 
korrekt kompenseret for den 
risiko, de tager, og i så fald 
vil et overvældende flertal af 
de personer, som ellers ville 
blive whistleblowere, forblive 

tavse,” skrev Birkenfeld og 
Stephen M. Kohn i et brev til 
Europa-Kommissionens 
formand, Jean-Claude Jun-
ker, og parlamentsformand 
Antonio Tajani i sommer for 
at brokke sig over EU’s nye 
whistleblowerdirektiv. 

Erhvervsminister Rasmus 
Jarlov (K) er dog ikke varm på 
idéen om at belønne whistle-
blowere. 

“Det er vigtigt at få afdæk-
ket og efterforsket sager om 
hvidvask, men det skal gøres 

både grundigt og rigtigt. i den 
forbindelse og proces hilser jeg 
alle gode idéer velkommen. 
Forslag om at belønne whist-
leblowers med en økonomisk 
bonus virker dog ikke umid-
delbart til at være en oplagt 
eller brugbar løsning,” skriver 
han i en kommentar. 

Stephen Kohn har ikke villet 
oplyse, om Wilkinson har søgt 
om belønning i tilfælde af, at 
Danske Bank straffes med en 
milliardbøde, men det ligger i 
givet fald år ude i fremtiden.

“Wilkinson er nu afhængig af, 
at den amerikanske regering 
får afdækket sagen, og det 
tager årevis og bliver udmat-
tende for ham,” siger Bradley 
Birkenfeld, der i 2005 råbte op 
internt i UBS om svindelsagen.

VirKSOMHEDErVirKSOMHEDEr

Profil

Whistleblower 
endte i fængsel   

Bradley Birkenfeld, 
Tidligere UBS-bankmand og whistleblower 

Af Johan Christensen, redaktør

Som den yngste af hjernekirurgen Ronald Birkenfelds 
tre sønner var Bradley Birkenfeld ikke uvant med at 

blive kostet rundt med og sat på plads i det interne hie-
rarki i familiens mondæne hus lidt uden for Boston. 

Og på det private militærakademi Norwich University 
i staten Vermont, hvorfra Birkenfeld dimitterede i 1988, 

føltes forholdene ikke mindre 
uretfærdige. 

Derfor kom det heller ikke som 
nogen overraskelse for familie og 
venner, at Bradley Birkenfeld i 
2005 endelig valgte at slå fra sig, 
da han følte sig røvrendt af sin ar-
bejdsgiver, den schweiziske stor-
bank UBS. 

Som whistleblower gik Birken-
feld til de amerikanske myndighe-
der med oplysninger om, at 19.000 
amerikanske kunder i UBS havde 
gemt 20 mia. dollar af vejen i alpe-

landet. Birkenfeld vidste det, fordi han selv havde bistået 
kunderne med at oprette deres konti, og fordi han ikke 
havde interesseret sig for, om kunderne betalte deres skat. 

Overraskelsen i familien var dog stor, da myndighe-
derne kvitterede med en dom på 40 måneders fængsel til 
Birkenfeld, som mener, han blev gjort til syndebuk, mens 
de virkelige skurke – bankens ledere og kunder – slap for 
billigt, trods bøder og forlig. 

Oprejsningen kom to uger efter, at Birkenfeld i 2012 
blev løsladt – i form af en check på 104 mio. dollar fra det 
amerikanske skattevæsen som tak for bistanden til at få 
afsløret skattesvindlerne.

i dag er Birkenfeld uønsket i Schweiz, hvor han stadig 
ses som stikkeren, der brød den ellers så højtbesungne 
schweiziske bankhemmelighed og forrådte sine klienter, 
kolleger og arbejdsgiver. i andre dele af verden tituleres 
han som den mest indflydelsesrige finansielle whistle-
blower, verden hidtil har set.

Foto: Johan Christensen                               

I dag er 
Birkenfeld 
uønsket i 
Schweiz, hvor 
han stadig 
ses som  
stikkeren
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Af Johan Christensen, Malta

Den amerikanske tv-sta-
tion CNBC kalder ham 
verdens mest indflydel-

sesrige finansielle whistleblo-
wer, men alligevel bekymrer 
53-årige Bradley Birkenfeld 
sig fortsat om, hvad der mon 
kommer til at stå på hans grav-
sten. 

For den tidligere bankmand 
hos storbanken UBS i Schweiz 
er fuldt ud klar over, at det nok 
er folks individuelle moralske 
kompas, der i sidste ende af-
gør, om de ser ham som en 
medskyldig sladrehank eller 
en modig whistleblower. 

Selvom Birkenfeld har skre-
vet sit navn ind i verdenshi-
storien som manden, hvis sag 
førte til ophævelsen af den el-
lers så ubrydelige schweiziske 
bankhemmelighed, er ameri-
kanerens trang til at sikre sig, 
at han vil blive husket for det 
gode, ikke blevet mindre, efter 
han i 2012 modtog en whistle-
blower-check på 618 mio. kr. 
fra det amerikanske skatte-
væsen som tak for bistanden.

“Det underlige ved at have 
fået så mange penge er, at jeg 
nu tænker mere på døden end 
på livet ind i mellem. Det kan 
lyde elitært, men det forplig-
ter, når man ved, man kan æn-
dre folks liv. Så jeg bruger en 
del tankevirksomhed på at op-
datere mit testamente,” siger 

ugifte Bradley Birkenfeld, da 
Børsen møder ham på Malta, 
hvor han har boet siden 2016. 

En del af sin formue planlæg-
ger han at skyde ind i etable- 
ringen af en global one-stop-
shop for whistleblowere, så de 
kan få bedre beskyttelse, advo-
katbistand, politisk opbakning 
og hjælp til finansiering, end 
han selv fik, da han i marts 
2005 første gang råbte op in-
ternt i UBS.

Dengang havde Bradley Bir-
kenfeld i en håndfuld år arbej-
det hos UBS i Genève, hvor han 
hjalp blandt andre amerikanske 
rigmænd, direktører, sports-

stjerner og skuespillere med at 
placere deres formuer på num-
mererede schweiziske konti, så 
hverken deres ægtefæller, for-
retningspartnere eller skattefar 
reelt ville kunne finde dem. 

Det var alt sammen lovligt 
nok for Birkenfeld, men det var 

alt andet end lovligt for hans 
og bankens mange andre tu-
sinde amerikanske klienter, 
der ikke havde oplyst det 
amerikanske skattevæsen om 
deres hemmelige schweiziske 
offshorekonti.

“Vi vidste jo godt, at folk 
nok ikke fløj fra Los Angeles til 
Genève for at købe chokolade, 
men vi var bankfolk og levere-
de en service, der levede op til 
schweizisk lovgivning, så det 
med, om klienterne indberet-
tede den skat, de skulle i USA, 
så vi ikke som vores ansvar,” 
siger Birkenfeld. 

Hans største enkelte kunde 
var den russiskfødte amerikan-
ske milliardær fra Californien 
Igor Olenicoff, som han fik til 
at placere 200 mio. dollar i den 

schweiziske storbanks afdelin-
ger i Genève og i Lichtenstein. 

Og jetsetlivet som private 
banker i Schweiz tiltalte Bir-
kenfeld, der tjente omkring 
2 mio. dollar om året ved at 
investere sine klienters penge 
og bistå dem med flytningen 
af værdier til og fra Schweiz. 

Men det var en verden, hvor 
klienter kom ind i banken med 
kufferter fulde af kontanter, og 
hvor papirsporene på klien-
ternes opfordring indimellem 
skulle slettes.

Blandt andet genkalder Bir-
kenfeld sig en episode, hvor en 
rig kunde bad ham købe nogle 
diamanter i Schweiz med pen-
ge fra kundens ikkebeskattede 
konti. 
Diamanterne fik han besked på 

at tage med til USA. En opgave, 
Birkenfeld løste ved at proppe 
dem ind i en tandpastatube 
og sætte sig på flyet i en mis-
forstået tro på, at de nok ikke 
ville kunne ses på røntgen-
skærmen.

Om han dermed ikke med-
virkede til smugling? Nej, da. 
Diamanterne var ganske små 
og kun få tusinde dollar værd. 
Det var bare nemmere at op-
bevare dem i tandpasta end 
løst i en kuffert – lyder hans 
forklaring. Og ingen opdagede 
i øvrigt de små sten i tolden. 

Hvad satan er det?
Det var først, da en af Birken-
felds it-kyndige kolleger på 
kontoret en dag i 2005 viste 
ham et tresiders memo, han 
havde gravet frem af UBS’ gi-
gantiske intranet, at Birken-
feld satte foden ned. 

Dokumentet beskrev, at det 
var forbudt for UBS-ansatte i 
Schweiz at rekruttere private 
banking-klienter på ameri-
kansk jord. Men det var præ-
cis, hvad Birkenfeld og et halvt 
hundrede af hans schweiziske 
kolleger gjorde og havde gjort 
i årevis. Flere af dem rejste 
ofte til USA med taletidskort 
til mobiltelefoner, kodenavne 
på klienter og krypterede com-
putere i håndbagagen. 

I USA mødte bankfolke-
ne de rige amerikanere ved 
UBS-sponserede sportsbe-
givenheder og på lukkede 

kunstudstillinger. Her kunne 
de med løfter om ubrydelig 
bankhemmelighed lokke flere 
rige amerikanere til at placere 
deres formuer i Schweiz. 

Synet af dokumentet fik Bir-
kenfeld til at stivne.

“Jeg tænkte, hvad satan er 
det for et dokument? Det er 
jo præcis det her, vi lever af. I 
dét sekund blev jeg klar over, 
at UBS ville hænge os alle til 
tørre for selv at kunne vaske 
hænder. Men jeg tænkte nej, 
fandeme nej. Den her laver de 
ikke med mig,” forklarer han. 

Siden indledte han et opgør 
med de amerikanske myndig-
heder, bankkunderne og UBS, 
der resulterede i en flerårig 
fængselsstraf, afskaffelsen af 
den schweiziske bankhem-
melighed og historiens største 
whistleblower-belønning. 

Men trods oprejsningen er 
Birkenfeld stadig bitter. Sær-
lig et hemmeligt telegram fra 
USA’s ambassade i Schweiz får 
ham helt op i det røde felt.

joch@borsen.dk 
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Fik 618 mio kr: “Jeg tænker 
mere på døden end på livet”
Whistlebloweren Bradley Birkenfeld hjalp som bankmand hos UBS i Schweiz rigmænd med at gemme milliarder i alpelandet. Men et bestemt dokument på 
bankens intranet fik ham til at gå til myndighederne. De kvitterede med at sende ham i fængsel, men måtte siden give ham økonomisk oprejsning. Børsen 
har mødt Birkenfeld til en snak om mod, diamanter i tandpastatuber, og hvordan hans sag transformerede Schweiz’ multimilliardstore offshoreindustri

I dét sekund blev 
jeg klar over, at 
UBS ville hænge 

os alle til tørre (...) 
Men jeg tænkte, 
nej fandeme nej. 
Den her laver de 
ikke med mig”

VirkSOmHEDEr

Tidligere UBS-bankmand Bradley Birkenfeld, som fik 104 mio. 
dollar i whistleblower-belønning, har også skrevet bogen “Lucifer’s 
Banker”. Arkivfoto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Johan Christensen
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