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SJOV OG ALVOR PÅ SAMME TID 

Anders Wejrup holdt et forrygende morsomt indlæg som 

rejseleder i sagen om Nordisk Fjer.  

Det var en hæderkronet virksomhed grundlagt i 1901, der 

gik konkurs i 1990. Det afsløredes, at arbejdende 

bestyrelsesformand Johannes Petersen sammen med 

nøglemedarbejdere, herunder Anders Wejrup, havde begået 

omfattende bedragerier for at skjule et kæmpe underskud i 

koncernen. Anders Wejrup blev straffet med 2 års fængsel 

for sin andel ved som administrerende finansdirektør at 

indsætte 100 millioner kr. i regnskabet ved fiktive 

koncernreguleringer selvom det skete efter Johannes 

Petersens ordre (JP decision). Domstolene mente, at han 

både skulle og kunne have sagt fra.  

I formildende retning talte, at han utvivlsomt havde været 

under et stort psykisk pres. Johannes Petersen havde 

sammensat og påvirket medarbejderstab, bestyrelse, 

revisorer, banker og alle andre som kun en dreven psykopat 

kan gøre det. Anders Wejrup var også whistleblower i 

forhold til bankerne. 

Charlotte Langkilde: ”Bedraget, Sagen om Nordisk Fjer” har 

med Anders Wejrup som primær kilde skrevet en meget 

læseværdig bog. Faktum er rigtig gengivet. Min kone syntes 

ovenikøbet at bogen er morsomt skrevet, og hende kan 

man godt stole på. Også retssagerne er omtalt udførligt. 

Min eneste anke er Charlotte Langkildes omtale af 

domsmænd. De fortjener en mere fair omtale. 

Lidt til huskelisten: En C-kur er den værst tænkelige skældud Johannes Petersen kunne give, og han kunne 

omvendt være flink og hjælpsom, hvis han opnåede noget andet ved det som fx taknemmelighedsgæld og 

afhængighed efter at have betalt en million til en operation i USA af en direktørs kone. Pengene kom fra skjulte 

midler i Schweiz. For dem, der ikke er så gode til engelsk, betyder Going Concern ”fortsatte bekymringer” og ikke 

en virksomhed i fortsat drift. 
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