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info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

 

Referat HC Greve mandag den 28. marts 

 

Så lykkedes det endelig, efter aflysning ifm. Corona, at få Anders Wejrup til at fortælle anden del af 

sin historie om Nordisk Fjers kollaps og den efterfølgende retssag. Nu kunne vi alle læne os tilbage og nyde 

hans 2 timers indlæg der bød på både alvor, humor og anekdoter om Nordisk Fjer som er ”helt ude i hampen”. 

Anders lagde ud med at give et tilbageblik på nogle af de emner han talte om på vores første foredrag. 

”Klubkassen” der var placeret godt i en Schweizisk hemmelig bankhvælving og indeholdt små 200M kr. til 

almennyttige formål i ledelsen af Nordisk Fjer. 100% kontrolleret af Johannes Pedersen, så han kunne købe 

sig til andre menneskers loyalitet. Vi fik også historien om hvordan man i NF kunne trylle og få en 

skibsladning dårlige fjer på vej over Atlanten, til på mirakuløs vis blive til fine edderdun da de ankom til USA. 

Der var også historien om alle de falske fakturaer der blev udskrevet på en gammel skrivemaskine som havde 

et defekt ”p” der hoppede lidt i forhold til de andre bogstaver. Ja det blev jo først opdaget efter konkursen. 

”Efterretningschefen” Lydia (JP´s sekretær) havde i hemmelighed fået installeret aflytningsudstyr på 

alle telefoner, så JP kunne følge med i hvad der blev talt om. Det gjaldt også Lydias telefon, men hun kunne 

ikke forstå hvorfor telefonen gav nogle underlige klik lyde en gang imellem. Men der var selvfølgelig andre 

der havde gættet på at det betød telefonaflytning.  

Anders havde efterhånden fået nok af NF og fik derfor lavet en aftrædelsesaftale hvor han stadig 

skulle arbejde i firmaet indtil fratrædelsesdagen. Han havde en plan om at flytte til Holland i en ny bolig. Men 

ak, det skulle vise sig at et sådant træk ikke var nemt at gennemføre i dette firma. Umiddelbart efter aftalens 

indgåelse var der stort set ingen der talte med ham, hvilket var lidt underligt. På et tidspunkt mødte han en 

kollega som spurgte til hans mor og hendes sygdom! Hans mor fejlede ingenting og havde ikke været syg, 

men JP havde instrueret alle om ikke at kontakte Anders på grund af at hans mor var dødssyg og dermed 

havde han det ikke så godt. Ja, endnu en løgnehistorie fra JP, som dermed sikrede sig at Anders ikke kunne 

fortælle andre om hvad der foregik i NF.       

Den 16. oktober 1990 kunne JP fortælle om en tophemmelig aftale der var indgået med et amerikansk 

firma om at købe en stor del af NF. Nu var det så heldigt at han sammenmed sin kone var i København og 

gerne ville spise en middag sammen med NF ledelsen. Der var dog en betingelse og det var at der ikke måtte 

tales forretning under middagen og slet ikke noget om den forestående handel. Ingen undrede sig, men 

alligevel var der en i selskabet der trodsede forbuddet da JP var gået på toilettet. Han udtrykte sin glæde over 

det forestående køb, amerikaneren blev slået helt ud, Han kendte ikke noget til denne handel og ville under 

ingen omstændigheder investere i NF. Øv, så forsvandt de 500M kr. ligeså hurtigt de var opstået. 

Da ingen andre reagerede, besluttede Anders at han selv måtte tage initiativet til at ”henrette” 

bestyrelsesformanden Johannes Pedersen. Metoden var at tage kontakt til Unibank som var NF´s hovedbank. 

HC2 møde 28.mar. 2022 

Vi var 46 fremmødte 

Anders Wejrup 

Næste Møde 4. april 2022   

Hvordan udvikler man 

motorer og driver en sund 

licensforretning 

Bogen “Bedraget” sagen om Nordisk Fjer, forfatter Chalotte Langkilde 
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Ledelsen i Unibank ville ikke mødes med Anders, men sendte i stedet en anden person til mødet. Mødet 

udviklede sig hurtigt til et drama og NF´s account manager Kristian Frigast blev tilkaldt og de flyttede derefter 

ind på Hotel Marina, hvor de kunne arbejde uforstyrret og i hemmelighed. 

Anders havde en fornemmelse af at dette træk kunne føre til at JP ville initiere mafia lignende tilstande og 

derfor flyttede Anders den 16 november, ind på 3. sal i Unibanks hovedkontor ”ørkenfortet”. Indledningen til 

NF´s undergang var begyndt. Allerede den 17 november valgte JP at tage livet af sig selv, efter at han efter 

eget udsagn var blevet forrådt og svigtet. 

Herefter fulgte en hel række af kreditormøder hvor Anders deltog. Der var dog stadig den følelse af at 

nogen ville gøre ham eller familien fortræd og derfor lod han sin familie mandsopdække. Ligesom han selv 

altid så sig over skulderen. Som Anders sagde: en helt forfærdelig periode med en konstant trussel hængende 

over hovedet. 

Pludselig ringede det på døren hjemme hos Anders den 19 februar 1991, det var politiet der havde fået 

en ransagningskendelse og hermed begyndte hele sagen at rulle.  

Bestyrelsen bestående af spidserne indenfor dansk erhvervsliv, mente samstemmende at de var blevet ført bag 

lyset af JP. Som Anders udtrykte det, det var gode tider for VVS firmaerne nord for København, da alle 

spidserne skulle have installeret håndvaske i stor målestok. 

Bestyrelsesformanden for NF gennem 15 år, Kammeradvokat, Poul Schmidt, får tilsyneladende et momentant 

hukommelsestab i forbindelse med afhøringerne. 

Inga afhøres og erkender inderkredsens rådighed over hemmelige konti. Hun afslører at von Scholten har været 

i Schweiz for at hente penge fra de hemmelige konti. Ved en efterfølgende ransagning af hans hjem fandt 

politiet lige godt 1 million kr. skjult i en skuffe under en bordplade. 

Det hele munder ud i at Anders som den eneste får en fængselsdom på 2 år ubetinget. De øvrige 

aktører, revisorerne, Lydia, Mogens (JP´s), von Scholten får bødestraf og alle andre går helt fri. 

Anders fortalte herefter kort om sit ophold i Horserød. 

Tusind tak til Anders for en super spændende fortælling fortalt med humor og lidt selvironi.    

 

 

 

Ref: Geert Lehmann 

Jagten på 500 mio. Kr. Blev sat ind 


