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Hørsholm-Rungsted mandag: Møde nr. 174, den 21. oktober 2019

”Nordisk Fjer Koncernens spektakulære sammenbrud ”

v. Anders Weirup

Anders Wejrup blev som 33-årig ansat i Nordisk 
Fjer Koncernen som controller, og endte de sidste 
2 år som administrerende direktør. Efter 
sammenbruddet og det retslige efterspil modtog 
Anders Wejrup en ubetinget fængselsdom på 2 år.

Hvad var det der skete, hvordan kunne det lade 
sig gøre i mere end 20 år at bestyrelsesformanden 
Johannes Petersen kunne holde koncernens 
katastrofale økonomiske stilling skjult over for alt 
og alle, såvel internt som eksternt? Hvad var det 
han kunne? Hvem hjalp ham? Hvorfor gjorde de 
det? Få et unikt indblik bag facaden i vel nok 
Danmarkshistoriens største og mest spektakulære 
erhvervsskandale, som via en lang række 
efterfølgende lovændringer, kaldet ‘Lex Nordisk 
Fjer’, fik meget stor betydning for dansk erhvervs-
og regnskabslovgivning mv. 
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Anders Wejrup fortæller i sit foredrag 
medrivende, engageret og fængslende 
om sin 5-årige karriere i Nordisk Fjer 
Koncernen, det spektakulære 
sammenbrud i 1990, der rystede hele 
samfundet i Danmark og internationalt. 
Han giver et unikt indblik i, hvad der 
skete på de bonede gulve op til 
sammenbruddet i en af dansk 
erhvervslivs vækstlokomotiver, det 
efterfølgende 12-årige retslige efterspil, 
og om de menneskelige konsekvenser af 
i en længere periode at have været 
underlagt en psykopats manipulationer, 
drømme og magtbegær.

Et psykologisk drama der er svært at fatte
Anders Wejrup tager os på en til tider uvirkelig tur 
rundt i Nordisk Fjer Universet og hilser på 
Solkongen og demagogen Johannes Petersen, 
Klubkassen og de mange skjulte millioner i 
Schweiz, Stråmanden på Isle of Man, 
Efterretningschefen & Rigsforstanderen, 
Rivieramanden, Mørkets Fyrste, Tryllekunstneren, 
Cowboy John, Faktura kongen, Bestyrelsen og en 
kamel, New Jersey Mafiaen, m.fl. Vi kommer helt 
tæt på storsvindleren Johannes Petersen og hører 
om hans fantastiske, ekvilibristiske, finansielle og 
regnskabsmæssige stunts, herunder om hønsefjer, 
der trylles om til edderdun, om falske fakturaer på 
3-cifrede millionbeløb, om bankgælden på 14 mio. 
USD der forsvandt op i den blå luft, om Operation
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Small Talk og en uventet gave på 100 mio. kr., om 
Operation Southern Comfort og de forsvundne 
milliarder og ikke-eksisterende kontrakter på 3-
cifrede millionbeløb. Finansielle stunts, fortielser, 
løgne og manipulationer, du ikke troede var 
mulige. 

Anders Wejrup fortæller på en hårrejsende, 
nervepirrende og stærkt følelsesmæssig måde 
tillige om det retslige efterspil, og konsekvenserne 
af, at livet tog en uventet og dramatisk drejning 
efter Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud. Han 
fortæller om det meget langvarige og særdeles 
opslidende efterspil og konsekvenser af en 
ufrivillig tur i Horserød Statsfængsel i 487 dage. 
Anders tager os med indenfor i et ellers meget 
lukket system og viser, hvordan livet former sig i 
et fængsel på godt og på ondt. 

En samlet fortælling om mange års kamp på de 
bonede gulve med og mod et magtmenneske, en 
demagog og psykopat besat af et ufatteligt 
magtbegær og urealisable drømme. Og 
konsekvenserne, da psykopaten valgte at tage sit 
eget liv.
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Vi ses den 21. oktober kl 9:30
Aktivitetsudvalget

Johannes Petersen. Foto: Lars Skaaning/Polfoto
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