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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 22. nov. 2021   

Mit liv som dommer 

v/John Mosegaard 

Referat fra HC mandag mødet den 15 november 

I dag havde vi besøg af Anders Wejrup fra det tidligere Nordisk Fjer. 

Her fortalte han om tiden i Nordisk Fjer frem til firmaets kollaps og 

bestyrelsesformanden Johannes Petersens selvmord. Det var en ren 

gyser, som beskrev hvordan magtbegær, storhedsvanvid krydret godt 

med manipulationer og løgne kan fastholde mennesker i et jerngreb så 

de ikke er i stand til at tænke og agere på en normal måde. 

Hele historien om Nordisk Fjer er også historien om den største og mest 

spektakulære erhvervsskandale i kongeriget Danmark. 

Anders kunne fortælle hvordan Johannes Petersen var i stand til at 

manipulere stort set alle mennesker, fra høj til lav. Det lykkedes ham at 

få en hel række prominente personer til at sidde i bestyrelsen for 

virksomheden, hvilket gav den ”halo – effekt” hvor rigets bedste mænd 

sad med ved bordenden og dermed bestyrkede alle i, at alt var som det 

skulle være. Det viste sig senere at firmaet levede på en løgn og at alle 

blev groft manipuleret af Johannes Petersen. Revisionsrapporter som var 

kritiske, blev aldrig forelagt bestyrelsen i sin helhed, men alle i 

bestyrelsen underskrev alligevel rapporterne uden at vide hvad de skrev 

under på. Flere medlemmer af bestyrelsen var højt placerede 

erhvervsfolk i danske virksomheder, blandt andet, Jørgen Basse Adm. 

Dir Magasin, N.V. Falling Olsen mfl.  

Den eneste der ikke lod sig besnære, var faktisk Mærsk McKenny 

Møller. Han ønskede ikke at deltage i bestyrelsen og efter sigende 

nedlagde han forbud mod at Danske Bank, som det tidspunkt stort set 

var ejet af skibsrederen, at gøre nogen forretninger med Johannes 

Petersen som han efter sigende anså som en svindler.  

I 1963 blev Johannes Petersen optaget i den blå bog, en milesten var 

nået for ham. Der var dog et væsentligt problem med hans CV. Det var 

opdigtet fra ende til anden for at fremstå mere fornem både for sig selv 

og også sin nære familie. Hans far blev opgraderet til Revisor og ham 

selv fik en Handelsskole uddannelse og flere uddannelser i det store 

udland på CVet. Faktuelt havde han en Realeksamen uden yderligere 

formel uddannelse. 

Johannes Petersen opererede med et begreb som meget få i 

virksomheden havde kendskab til, nemlig ”klubkassen”. Det var op til 

flere hemmelige bankkonti i forskellige lande, som f.eks. på Isle of 

Man. Pengene blev anvendt til ”smøring” eller bestikkelse i forskellige 

sammenhænge. Det kunne være at en fra bestyrelsen som eks. Frits 

Duvier som var konsulent for Kammeradvokaten, modtog 1 million. Det 

kostede ham 60 dages fængsel. Andre i ledelsen har over tid også fået 

skattefri belønninger. Det skulle senere vise sig at Johannes Petersen 

forlangte at få diverse ”ydelser” som tilbagebetaling, det kunne f.eks. 

være personens tavshed med diverse lyssky forretninger eller falske 

opgørelser af varelagre m.m.    

HC2 møde 15 nov. 2021 

Vi var 43 fremmødte 

Anders Wejrup 

presenter bogen 

“Bedraget” 

Kan lånes på eReolen 
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Albatros 

På et tidspunkt forsøgte Anders at søge væk. Han blev ”hjulpet” til 

dette tiltag af sin kone og en tidligere leder i Nordisk Fjer. Hvad der 

umiddelbart bare skulle være en smal sag, nemlig at aflevere sin 

opsigelse viste sig at udvikle sig til et stort problem. Først ville ingen 

modtage opsigelsen, den blev simpelthen sendt tilbage, for til sidst at 

kulminere i et verbalt sammenstød med Johannes Petersen. Her 

lykkedes det Johannes at skræmme Anders i en sådan grad, at han ikke 

vidste hvem han var, for derefter at rose ham i skyerne og på denne 

måde manipulere han Anders til at trække opsigelsen tilbage. I 

lederkredsen blev denne metode kaldt en C-Kur 

Alt i alt et meget spændende foredrag og vi glæder os til at høre 

fortsættelsen i januar hvor Anders vil fortælle om den efterfølgende 

retssag  

 
Ref: Geert Lehmann 


