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Forord

På den ene side tror vi stadig, at omgivelserne skaber os, men vi 
tror samtidig, at vore omgivelser i ét og alt kan skabes af os selv. 
Vores generation forledes til i et enestående omfang til at tro, at 
den kan skabe sin egen erfaringsverden – sine nyheder, sine be-
rømtheder, sine rejseoplevelser og sine kunstformer. Vi kommer i 
sidste instans til at tro, at vi kan skabe selve den målestok, ud fra 
hvilken alt dette skal vurderes.

Når ’jagten’ på forunderlig vis har skabt sig et jægerunivers uden 
’vådeskud’ er det som det vådeskudsoffer, jeg var, stærke kræfter 
at være op imod. ’Anskydninger’ er derimod ikke tabu. Dem gør 
ornitologerne jægerne opmærksomme på gennem deres fuglesta-
tistikker. Men hvor er statistikkerne over vådeskud? Hvor er der 
viden om vådeskud? Hvem kan ud fra de huller, som du ser i min 
jakke på bogens forside, fortælle på hvor lang afstand vådeskuddet 
var? Hvordan er sammenhængen mellem vådeskudsulykker og det 
beløb jægerne betaler for deres ansvarsforsikring?

Alt dette er besvaret i værket Jagtens sorte bog. Den bog, du sidder 
med i hånden, er et uddrag og referat af de afgørende begivenheder 
suppleret med de vigtigste analyser og konklusioner fra Jagtens 
sorte bog. 

Jeg vil omtale et par af de mange former for uvirkelighed, der for-
vrænger jagtens erfaringsverden og forplumrer vores erkendelse. 
Jeg kan ikke beskrive ’virkeligheden’, men jeg kan bidrage fra min 
erfaringsverden som vådeskudsoffer og whistleblower. Og jeg tviv-
ler ikke på at det, der i dag dominerer danske jægeres forestillings-
verden om ’jagten’, ikke er virkelighed. Der er et Orwell-land i en 
Disney-version, hvor de onde er venlige nok.  

Denne bog var ikke blevet til uden professor Anders Drejers vær-
difulde og tålmodige opbakning i udarbejdelsen. Medieringen un-
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dervejs skal jeg takke redaktørerne Steen Andersen, Hunters Ma-
gazine, Michael Sand, Netnatur for. Samt og ikke mindst redaktør 
Troels D. Egeskjold, Jagt og Jægere har været en brav frontkæm-
per. I de afgørende faser har Grethe Vognsen Christensen været 
en uvurderlig medlæser og konstruktiv kritiker. Jeg skylder også 
familie, venner og jagtvenner tak, fordi de fulgte med langt hen ad 
vejen og andre helt i mål. 

Til hvert afsnit er der en kildehenvisning. Her er kun de vigtigste 
titler medtaget. De er placeret bag i bogen. Jeg undskylder for ik-
ke-planlagte gentagelser i teksten. 

Det har været min hensigt at sammensætte teksterne, så de kan læ-
ses af alle, der ønsker at komme ind bag whistleblowerens intenti-
oner og handlinger. Det vigtigste råd til whistlebloweren er, ikke at 
optræde som om der er ild i håret. Den fejl har jeg begået én gang, 
da jeg i 2009 var portrætteret i 21-Søndag. Jeg vil håbe det lykkes 
denne gang, - at mit budskab kommer ud over rampen. 
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Introduktion

Denne bog handler ikke om dette billede af en soldat, der falder i 
et skud. Dette er verdens først ikoniske foto - af fotografen Robert 
Capa’s ’Falling Soldier’ fra 1937. 

Men bogen handler om mig og mit vådeskud den 1. oktober, 2000, 
hvor jeg ligesom soldaten her på kort afstand blev skudt ned bagfra 
og kastet op i luften, - besvimede og derefter faldt ned i skovbun-
den liggende oven på mit våben. Der var en smag af blod. Det var 
blod på min jagtskjorte.  Hagl var gået gennem halsen. Mine jagt-
venner fik mig på benene. Jeg knækkede straks bøssen, og vi kunne 
konstatere, at begge patroner var ubrugte. En anden havde skudt 
mig. Som skudt ud af en kanon var jeg landet i en fremmed verden. 

Det er sådan, at i et demokrati indretter virkeligheden sig ofte efter 
pseudobegivenhederne. Og dette sker især inden for jagten. Jagten 
er altid og overalt fyldt af myter og fortællinger, traditioner og ritu-
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aler, - så meget, at virkeligheden forsvinder. Ude i samfundet, - det 
danske samfund er påstanden, at vi går fra have været informati-
onssamfund til at blive drømmesamfund. At følelserne i dag taler 
højere end fornuften. 

Vi er samtidig i et postdemokratisk regime, hvor den private tids-
alder, ifølge grundlæggeren af Facebook Mark Zuckerberg nu er 
forbi. Det er jo teknologien, som har den færdighed at arrangere 
verden, således at vi slipper for at skulle opleve den. 

Imens er whistleblowere som Ellsberg, Drake, Brown, Manning og 
Snowden blevet brændemærket og udskreget som landsforrædere, 
fordi de i detaljer har afsløret den overvågning og kontrol, som tek-
nologien har åbnet op for i dette globale postdemokratiske regime. 

Jægersamfundet har altid været et drømmesamfund. Jagten er fyldt 
med pseudobegivenheder og røverhistorier. For mange år siden 
kunne forfatteren Svend Fleurons jagtbøger og mange artikler be-
kræfte læserne i dette jagtlige drømmesamfund, - at jagt var ret-
færdighed, kontinuitet og tradition. Tradition forbinder generatio-
nerne og sikrer fortsat kontinuitet mellem før og nu, med fortid og 
nutid billedliggjort som her i jagten sammen med vennerne.

Pludselig skiftede billedet for godsejersønnen Svend Fleuron. I 
1934 skulle han blive dansk jagts første whistleblower. For ikke 
alt var tradition. Svend Fleuron tog på dramatisk vis afsked med 
traditionen, for den var her ikke længere. Han havde jo selv været 
med til at iscenesætte og italesætte jagtens traditioner, og han så 
løgnen i den virkelighed, han selv var vidne til. Svend Fleuron 
havde erfaret, hvorledes godserne i stigende omfang i deres fasan-
opdræt havde bekæmpet fasanens naturlige fjender, rovfuglene, 
ræven og de andre rovdyr. 

I 1934 udgav Fleuron bogen Fasandyret – Farvel til Nordens Fau-
na, som han sendte til de danske godsers fruer, så også de kunne 
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forstå, at medaljen havde fået en bagside. Det gav et ramaskrig ude 
i samfundet, da ’dansk jagt’ blev afsløret i den målrettede bekæm-
pelse af rovfuglene og rovvildtet. Nye lovbestemmelser til beskyt-
telse af fasanens naturlige fjender blev indført. Rovfuglene blev 
reddet lige før deres totale udryddelse.

Det er hundesvært at beskrive, hvad jagt er. Karen Blixen besvare-
de spørgsmålet med et ord: kærlighed. Og med denne kærlighed 
følger pligten over for jagten. Svend Fleuron vidste godt, han med 
sin kontroversielle bogudgivelse styrede mod et isbjerg. Men hans 
samvittighed sagde ham, at hans viden om jagtens virkelighed 
skulle deles med en offentlighed. Hans jæger-illusioner afløstes 
af visioner om en anden og mere balanceret fauna. Derfor skulle 
overgrebene og dyremishandlingen fortælles. Jagtens og herregår-
denes omdømme havde lidt et knæk og måtte genopfinde sig selv. 
Svend Fleuron var efter sit forræderi uønsket i jægerkredse.

Hvad er det, som kendetegner whistlebloweren? I 2013 må whi-
stlebloweren, således som de beskrives i forskningsrapporterne, 
være: progressivt tænkende, netværkende, udfordrende, sultne, ri-
sikovillig, passioneret, kommunikerende. Og så er whistleblowe-
ren også en rollemodel, en forræder, et stinkdyr, en helt. Alle disse 
etiketter har været benyttet i debatten omkring de mange afslørin-
ger og skandaler, som i hastig rækkefølge overraskende kommer til 
offentlighedens kendskab.  

Jeg skulle blive whistleblower både fordi jeg var sulten og fordi 
jeg elskede jagten. I kølvandet på vådeskuddet forsvandt min ar-
bejdsevne og dermed mine indtægter. Over for mig stod ’jagten’, 
der i Danmark også er den myndighed, som tager sig af jægernes 
ansvarsforsikring. Min forventning var, at jeg stod over for nog-
le ’jagtkammerater’, hvis etik og strategi var, at et vådeskudsoffer 
hurtigst muligt skulle kunne lægge vådeskuddet bag sig og komme 
videre i livet. Det var en katastrofal misforståelse, skulle det vise 
sig. ’Vådeskud’ var tabu. Og det skulle komme til retsafgørelser 
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ved to instanser, Vestre Landsret i 2010 og Højesteret i 2012. I be-
tragtning af, at sagen var trukket så langt i tid (12 år), var der et 
dokumenteret solidt juridisk grundlag for at føre sagen videre ved 
Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

På et tidspunkt blev jeg whistleblower ved at skrive og fortælle om 
forsikringsbedrag. Danmarks Jægerforbund udtalte, at jeg havde et 
politisk ærinde. Og det var jo sandt, og hermed opfyldte jeg kri-
teriet for at kunne blive kaldt en whistleblower. At bestræbelser-
ne havde et politisk sigte. Jeg valgte som whistleblower at skrive 
denne bog, som er sandheden om virkeligheden. Jeg går ind bag 
fortæppet og ser på, hvem der trækker i snorene, og hvordan det 
foregår. Ligesom Svend Fleuron har jeg truffet det valg at offent-
liggøre med den risiko det indebærer, - at blive ekskluderet af det 
gode jagtselskab. 

Winston Churchill sagde om det gamle Sovjetunionen, at det var 
en gåde, pakket ind i et mysterium, der gemmer på en hemme-
lighed. Løgnene og magtmisbruget blev senere afsløret. Sådan er 
denne bog om Dansk Jagt også. Til at begynde med var det gåde-
fuldt alt det, som skete omkring mig i forvirringen oven på våde-
skuddet. Det skulle blive et mysterium, at en retssag kom til at 
dreje sig om, hvorvidt et vådeskud blot havde været et uheld eller 
et katastrofalt vådeskud. Til sidst kommer så hemmelighedens af-
sløring, der så danner grundlag for anklagerne mod de ansvarlige, 
først hovedanklagen:

1. Opretholdelsen af myter mod bedrevidende 
2. Magtmisbrug
3. Uetisk professionel adfærd
4. Ansvarsunddragelse
5. Psykisk terror

Forbrydelsen, som grundlæggende består i trække en retssag i 
langdrag i så mange år, at vådeskudsofferet ikke længere lider af 
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selve skaderne fra vådeskuddet, men ved advokatens løgne og de 
mange års usikkerhed om fremtiden og økonomien.

Skurken er Dansk Jagtforsikring A/S. Det er et meget lille forsik-
ringsselskab med denne ene opgave, at ansvarsforsikre de 175.000 
danske jægere med gyldigt jagttegn. Det ejes af Naturstyrelsen 
(51%) og Danmarks Jægerforbund (49%), som har 95.000 medlem-
mer. Selskabet har blot én ansat, der er direktør og p.t. højesterets-
advokat. 

OBS! Der er en aftale om overskudsdeling mellem de to ejere af 
Dansk Jagtforsikring A/S  

Oven på afgørelsen i Vestre Landsret i 2010 lå denne kommentar 
på nettet: Dansk Land- og strand jagtsforening(DLS) er dog rasen-
de over afgørelsen, og understreger, hvad der har været fremført 
tidligere, at det danske forsikringssystem for jægere bør revurde-
res. - Det er med dyb beklagelse, at sagen endte med frifindelse af 
Dansk Jagtforsikring A/S. Dette viser desværre, at ”systemet” er 
den lille mand overlegent. Det siger Finn Madsen landsformand 
for Dansk Land- og Strandjagt.(DLS)

- Ikke alene blev Palle Overgaard Sørensen vådeskudsramt for snart 
ti år siden, men ydermere har han måtte lide den tort, at skulle træk-
kes igennem et langt, opslidende sagsforløb i håb om at få en rimelig 
erstatning – et håb der nu er bristet.

- En af partshaverne i Dansk Jagtforsikring A/S, Danmarks Jæger-
forbund, som burde stå bag Palle Overgaard Sørensen, har været 
helt urimelige tavse under sagsforløbet. Denne tavshed kan kun 
tolkes som manglende vilje til at hjælpe et medlem i nød. Derfor 
må Danmarks Jægerforbund i anstændighedens navn trække sig 
ud af Dansk Jagtforsikring A/S

- Også staten må opgive sit partnerskab i Dansk Jagtforsikring A/S 
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og lægge det ud i det offentlige forsikringsregi, hvilket vil afsted-
komme et sundt konkurrenceelement og samtidig være en garant 
for professionel sagsbehandling i kommende sager, udtaler for-
manden for DLS. 

I dag har Danmarks Jægerforbund ikke længere forskere, jurister 
og skydekyndige biologer på lønningslisten. De ansatte består af 
kommunikationsfolk, administrationsfolk, jagtlærere og instruktø-
rer. Med kommunikationsfolkenes indtog dominerer pseudobegi-
venhederne, som er blevet virkeligheden. Ved forskernes, jurister-
nes, biologernes forsvinden regerer tankeløsheden og dumheden 
på bekostning af fagligheden. 

Jeg skal her løfte sløret for den første gåde. At ordet ’vådeskud’ ikke 
var at finde på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside! Og hvad er 
logikken: Ved at fjerne ethvert negativt princip opnår Danmarks 
Jægerforbund en forenet, homogeniseret verden. På en måde en 
helt igennem verificeret verden, som dermed efter min mening 
samtidig er udslettet. I det grandiose og den absolutte perfektion 
forsvinder andetheden. Min påstand er, at den perfekte forbrydelse 
ødelægger andetheden, den anden, som var mig, den vådeskudte.  

Var det sådan Danmarks Jægerforbund tænkte? Vådeskuddet er 
’andetheden’ som jeg så også er en del af. Skulle Danmarks Jæger-
forbund have held til i retten omgøre et katastrofalt vådeskud til et 
jagtuheld, så ville det vel også være en del af logikken, at jeg skulle 
tilintetgøres. Hvordan onde advokater klarer tilintetgørelsen, kan 
du læse om i denne bogs sidste kapitel.  
 
Mit mål er at styre direkte mod isbjerget. Det er dansk jagt, som her 
er under anklage for løgne, fortielser og magtmisbrug over så man-
ge år, at det var blevet en perfekt forbrydelse. Til realiteten findes 
der ingen alternativer, basta! Nu skal du opleve jagtens verden bag 
kulisserne. 
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Kapitel 1. Fra forsker til vådeskudsoffer

Den 1. oktober, 2000 er en 57-årig forsker sammen med sin søn og 
nogle venner på årets første store jagt. Festdagen varsler pludselig 
’ulykke’, da den 57-årige bliver skudt ned bagfra. Det kunne have 
været mord, men det var et vådeskud. Men hvilket vådeskud? Var 
det et eksplosionsagtigt, katastrofalt vådeskud eller et vådeskud 
eller blot et uheld? Det blev en kendsgerning, at den 57-årige fik 
Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) oven på vådeskuddet. På 
den ene side hævdede den 57-åriges ansvarsforsikringsselskab, 
som er delvis ejet af Danmarks Jægerforbund, at der ikke var no-
gen sammenhæng mellem vådeskuddet og forskerens PTSD. Læ-
gerne hævdede, at der var en sammenhæng, og at vådeskuddet 
havde måttet være katastrofalt. 

Her er begivenhederne og det gådefulde forløb bag en hidtil uset 
sag mellem en jæger og alliancen jægernes hovedorganisation 
Danmarks Jægerforbund og deres forsikringsselskab Dansk Jagt-
forsikring. Efter 13 år får mysteriet sin opklaring. Det lå gemt jag-
tens destruktive gener. 

Vådeskuddet på Kollerup

Den 1. oktober 2000 skal sæsonens første store jagt foregå på Kol-
lerup Gods. Det er en fin dag til jagt. Palle Overgaard Sørensen er 
del af et konsortium, der har lejet jagten, og Palle har købt plads 
til sig selv og sønnen Steen. De har to gæster med, Erik Vinther 
Andersen og Anker Løndal. Palle har glædet sig rigtig meget. Han 
har været på større jagter, men der er noget særligt ved at kunne 
invitere. Der er meget råvildt på godset, og solen skinner fra en 
skyfri himmel.. Palle ville være taget af sted i skjorteærmer, men 
hans kone Kirsten mente, at det var en dårlig ide. Modstræbende 
har Palle taget sin grønne oilskin jakke på og den oilskinhat, han 
altid bruger til jagt. Hatten gør ham i godt humør, fordi den minder 
Palle om Monsieur Hulot fra Jacques Tatis film Festlige feriedage.
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Biler kører ind på Kollerup Gods, og de omkring 30 personer sam-
les omkring jagtlederen Anders G. Christensen og følger hans jagt-
parole. Terrænet er bakket, så der er behov for ekstra stor forsigtig-
hed og opmærksomhed på, hvem der står hvor, siger jagtlederen.

Første såt ligger ved lergraven og op imod skoven. Såten er det om-
råde hvorfra jægerne med hunde jager vildtet hen mod opstil-
lingen af skytter. Hundefolket driver gennem såten og alt forløber 
planmæssigt, dog uden de store jagttrofæer. Derefter bevæger grup-
pen sig i hastig fart ud over markerne til anden såt, utålmodige efter 
at nedlægge et rigtigt stykke råvildt. Palle og hans hund Akka er i 
driverkæden og med Erik Vinther Andersen og hund på den ene side 
og Hans Peter Krogh og hund på den anden side.
Der bliver sat bagposter af, hvor drevet skal begynde. Bagskytterne 
får besked på, at stå med ryggen mod såten og blive stående, klar 
til at skyde det råvildt, som måtte søge bagud. Driverne, jægerne 
med hundene, bliver sat af på linie med bagposterne, og de får be-
sked på, hvad retning, de skal gå. Alt er helt efter bogen. 

Der bliver blæst til jagt på anden såt. Driverne begynder drevet, 
og der lyder hurtigt enkelte skud. Et øjeblik efter lyder råbet: Dyr 
bagud, og der falder et skud mere, dog uden effekt. Jagten fort-
sætter. Ca. 100 meter inde i den tætte bevoksning møder driverne 
fugtig jord. Hans Peter Krogh fortæller ”det bliver mere og mere 
fugtigt, ja det bliver faktisk til et vandhul. Jeg kan se, at jeg ikke 
kan komme videre den vej. Jeg kender ikke terrænet og vælger at 
dreje til højre for at gå uden om vandhullet og lidt opad igen. Jor-
den er mere tør her, og jeg bliver ved med at dreje til højre, og så 
møder jeg Palle. Vi taler kort om, hvordan vi kan komme forbi det 
vandhul. Jeg ser bagud, og vel en 15 – 20 meter bag os står der en 
ung mand med lyst hår og en mørk vindjakke på. Jeg kender ham 
ikke, men det er åbenbart en af bagskytterne, der er fulgt efter os. 
Han er ikke del af driverkæden, og nu står han så der. Men det er 
jo ikke min opgave at sætte folk på plads, så jeg tænker ikke mere 
over det”, siger Hans Peter Krogh. 
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Palle O. Sørensen og Hans Peter Krogh går i hver sin retning, og 
drevet fortsætter. Der er et lille træ imellem dem. Råvildt bagud! 
Lyder råbet fra de forreste på såten. Og pludselig lyder der et brag. 
Hans Peter Krogh føler, at det lille træ kommer susende ind over 
ham og grannåle pisker mod hans jakke. Han når lige at dukke sig. 
Så hører han Palle råbe og ser Palle komme væltende på tværs ind 
forbi træet og gyvelbusken omkring det. ”Palle har sit jagtgevær i 
favnen ind til sig, og det første jeg tænker er - hold kæft, Palle har 
skudt sig i hovedet, og han har måske skudt en hel fod af. Jeg er 
bange for det andet skud”, fortæller Hans Peter Krogh.
”Jeg skynder mig at knække min egen bøsse og ned på jorden med 
den, og fat på Palles bøsse, som jeg vrister ud af Palles arm, som 
han ligger der på jorden. Men så ser jeg, at Palles bøsse ikke er 
skudt af. Hvad fanden er der så sket?”

Nakkeskudt. Palle O. Sørensen ligger på jorden, og det bløder kraf-
tigt ud af nakken. Hvad satan er der foregået, tænker Hans Peter 
Krogh og ser på Palles hat, der sidder underligt skævt. Der er gået 
skud igennem den, og hatten og det udækkede stykke nakke mel-
lem hatten og jakken er rødt af blod.
Hans Peter Kroghs blik fortsætter ser ned ad Palles jakke, der på 
ryggen er helt overplettet af haglskud. ”Jeg griber fat i Palles nak-
ke og i selve nakkehullet, mellem det her blod, får jeg fat i noget 
hårdt. Jeg bukker Palles hoved fremad, der virker som om det gør 
ondt, jeg trækker til og får trukket haglskålen ud, - den sidder rigtig 
godt fast!” siger Hans Peter Krogh. 

Mennesker stimler sammen omkring Palle og Akka, som sidder 
lige ved siden af ham. Ingen kan forstå, hvordan det er gået til, 
men ved at se på vinklen og tjekke bøsser, finder de ud af, at det er 
den unge lyshårede mand i vindjakken, der har skudt. Han er gæst. 
Han er ude af den og kan ikke forklare, hvorfor han har skudt. ”De 
råbte råvildt og så skød jeg”, siger han. Han kan heller ikke forkla-
re, hvorfor han fulgte efter driverne i stedet for at blive stående på 
baglinjen på række med de andre bagskytter. 
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Der kommer flere til nede fra såten. De råber og kan ikke forstå, 
jægerne ikke har fulgt med drevet, indtil de ser, at Palle er blevet 
ramt. Jagten bliver blæst af.

På skadestuen

Konsortielederen Ib Behr kører i høj fart Palle på skadestuen i Ran-
ders, og den unge jæger, der uforvarende er kommet til at skyde 
Palle tager med. Palle bliver vel modtaget og straks lagt på en briks 
og undersøgt. Mette Løndal, der er gift med Anker Løndal, er i 
mellemtiden blevet adviseret om det skete. Hun kører straks til 
Randers Central Sygehus, hvor hun finder Palle i gode hænder. 
Personalet fjerner henved 75 hagl i Palles nakke og ryg, og tager 
røntgenbilleder. 
Mens Mette Løndal venter på Palle, får hun en kort snak med den 
unge jæger. Han har det det rigtig dårligt. Mette Løndal oplever, at 
Palle pludselig kommer løbende ud og siger, ”Nu skal vi på apote-
ket og så tilbage til Kollerup!” Hun spørger, om der ikke er noget, 
der skal meldes. Palle svarer ikke og hun tænker, at det virker som 
om, han er i en helt anden verden, idet han farer ud i bilen. Hun 
følger efter ham og sætter sig bag rattet.

Hjemme igen 

Palle ankommer for anden gang den dag til Kollerup Gods, hvor 
Akka som den første springer glædestrålende op ad ham. De der 
er tilbage, hilser alle hjerteligt på Palle. De får en Gl. Dansk og en 
øl og spørger til hans helbred. Palle siger, at man er en tøsedreng, 
hvis man piver over en smule hagl og griner. De andre kan dog 
tydeligt mærke, at han er rystet. 

Palle insisterer på, at Anker og Mette Løndal samt Erik Vinther 
Andersen og kone skal med ham hjem til middag som aftalt og 
spise gule ærter. Efter nogen overtalelse indvilliger de. Kirsten er 
blevet adviseret om det skete og tager imod Palle derhjemme. Hun 
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noterer sig, at Palle virker rimeligt fattet efter omstændighederne. 
Men måske skyldtes det mest, at virkeligheden ikke helt er gået op 
for ham endnu, tænker hun. Og måske heller ikke helt for jagtkam-
meraterne. 
De spiser gule ærter, får en snaps og taler om jagten og ulykken. 
Palle siger, at det vel nok var godt, han tog oilskin-jakke og hat på 
og smiler til Kirsten. Efter et par timers hyggeligt samvær bryder 
gæsterne op, og Palle og Kirsten går straks til ro. Palle siger godnat 
til Akka og ønsker brændende, den kunne fortælle ham, hvad der 
egentlig skete.

Dagen efter bliver Palle indkaldt til kontrol på sygehuset. De for-
tæller ham, at røntgenbillederne viser, at han har hagl siddende 
flere steder i halsen, nogle er gået helt igennem halsen. Kun dem, 
der sidder helt yderligt bliver fjernet. Palle var ramt af 90 % af 
hele haglsværmen. De øvrige lader man sidde indtil de evt. giver 
problemer. Palle får også at vide, at der sidder et hagl ganske tæt 
ved halshvirvlen, og at han har været meget heldig – blot en enkelt 
millimeter nærmere og skuddet ville have været dræbende eller 
gjort ham lam.

Intro gennem: Advokaterne 

Umiddelbart kunne min sag synes lille, for det var jo blot et spørgs-
mål om 1,5 mio. kr., hvortil kommer renter i mange år. Men jagten 
som sådan måtte ikke igen rammes af en sådan sag, hvor jeg som 
ofret påstår, at det har været et katastrofalt vådeskud og Dansk Jagt-
forsikring med Danmarks Jægerforbund i ryggen påstår, at det ikke 
var tilfældet. 

I 2005 skønnede iflg. jagtspecialisten Niels Kanstrup, at den dan-
ske jæger brugte 18.500 kr. om året på jagt. Det svarer til en omsæt-
ning på godt 4 mia. kr. Og skulle det nu komme frem, at jagt ikke 
var ufarligt, men at jagtens hovedorganisation også havde fortiet 
sin viden om, at jagten var langt farligere, mon så ikke dette ville 
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berøre jagtens omdømme, jagtens omsætning og Danmarks Jæger-
forbunds medlemstal.

Efter at have fået udbetalt erstatning for min skamskudte oilskin-
sjakke til 3.600 kr., var jeg jo ikke bedre stillet med alle sympto-
merne på PTSD. Uklar over, hvordan jeg skulle forholde mig til 
en evt. yderligere erstatning, anbefalede Dansk Jagtforsikring mig 
i løbet af vinteren 2001 at søge advokatbistand, - Dansk Jagtforsik-
ring skulle nok betale advokatudgiften. Jeg kontaktede mit eget ad-
vokatfirma i Aarhus, som havde en erstatningsadvokat. Vi mødtes 
aldrig, men jeg talte med hende i telefonen, og det blev rystende 
klart for mig, at der måtte konstateres et varigt erhvervsevnetab, 
før der kunne blive tale om nogen erstatning. Det var en nedslåen-
de oplysning. Jeg forstod det sådan, at jeg endegyldigt måtte være i 
en situation, hvor mit forskningsprojekt var opgivet, før jeg kunne 
gøre mig nogen tanke om erstatning. Der blev ikke rejst noget krav. 

Men så sent i løbet af foråret 2001 tog jeg kontakt til advokat Fred-
dy Dam, Aarhus. Ham havde jeg mødt som en dygtig og skarp 
modpart i en virksomhedsoverdragelse. Min PTSD forårsagede, at 
jeg ikke evnede at indsamle den for sagen nødvendige dokumen-
tation, – alt flød for mig. Derfor anmodede vi Freddy Dam om, at 
det indledende møde måtte afholdes på hjemmeadressen. Det ske-
te i juni måned 2001. En første betingelse for at erstatning kunne 
komme på tale var, at jeg fik udarbejdet en speciallægeerklæring. 
Den blev udarbejdet af professor, dr. med. Poul Videbech i løbet af 
sommeren 2001. 

Det blev hurtigt klart for mig, at kombinationen Danmarks Jæger-
forbund og Dansk Jagtforsikring ikke var til gavn for jægerne. Det 
blev helt tydeligt den forårsdag i 2001, da jeg ringede til Danmarks 
Jægerforbund på Kalø, hvor foreningens specialister i skydning og 
skud befandt sig. Jeg stod med min oilskinsjakke med de mange 
skudhuller, og min tanke var at tage jakken med til Kalø for at få 
en ekspertudtalelse om skuddets afstand og mulige virkning. Da 



23

jeg telefonisk fik kontakt til specialisten, Niels Kanstrup, var hans 
første modspørgsmål, om det var i forbindelse med en forsikrings-
sag, - ja, da jakken jo var blevet beskudt af en anden, var det natur-
ligvis en ansvarsforsikringssag, og svaret var til min forbavselse, at 
drejede det sig om en forsikringssag, så kunne han ikke udtale sig. 

Oven i forbavselsen kom så vreden og skuffelsen over heller ikke 
at være blevet rådgivet af hverken Danmarks Jægerforbund eller 
Dansk Jagtforsikring om bl.a. at få udarbejdet en speciallægeerklæ-
ring. Men jeg kunne have været fanget i 6 måneders reglen, der har 
været gældende helt til april i 2013, såfremt vådeskuddet ikke var 
blevet anmeldt af mig. Andre, som kunne have fået PTSD ved at 
overvære alvorlige jagtulykker, og som efter nogen tid rammes på 
deres arbejdsindsats, har først fra april 2013 mulighed for at gøre 
sit krav gældende udover 6 måneder fra vådeskuddet. 

De hjemvendte danske soldater er glade for de ændrede regler, der 
blev vedtaget den 23.4.2013: ’Det er kanonstort, der her. Problemet 
med PTSD har været, at det ikke har været erstatningsberettiget 
som arbejdsskade, med mindre det er blevet dokumenteret inden 
for et halvt år. Den tidsgrænse er nu fjernet, og det letter byrden for 
de mange, der først får erklæret PTSD flere år efter, at de er vendt 
hjem fra en krig’, siger seniorsergent Flemming Biirsdahl, der var 
blandt de klappende soldater i Folketingssalen.

Jeg refererede for Aarhus-advokat Freddy Dam, - at Danmarks Jæ-
gerforbunds ejer- og lederskab af Dansk Jagtforsikring måtte ud-
gøre en barriere for sagens rette behandling. Og derfor skulle mit 
konstruktive forslag jo være, at om ikke andet, så måtte staten med 
Miljøministeriet som hovedaktionær i Dansk Jagtforsikring A/S, 
afhændede sin aktiepart, så at forsikringsselskabet kom ud af sit 
statslige ejerskab. Freddy Dam, der var afløser for Uffe Ellemann 
i Folketinget, forelagde tanken for folketingets formand Christi-
an Mejdahl, der svarede, ja, hvorfor ikke? Det blev mening uden 
handling. 
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Da folketingsvalget var ved at nærme sig i november 2001, med-
delte Freddy Dam, at hans kollega måtte overtage sagen. Jeg mag-
tede ikke selv at køre bilen til hans kontor i Viby. Kirsten kørte. Vi 
fornemmede, at alle disse usammenhængende oplysninger, som 
jeg afgav og fremlagde, om økonomi, om vådeskuddet, om forsk-
ningsprojektet, gav ham problemer, og han indgav os ikke – mens 
papirbunken voksede - megen tiltro til at der skulle komme noget 
godt ud af en erstatningssag. Korrespondancen mellem Dansk Jagt-
forsikring A/S direktør og eneste ansatte, dengang, Ditlev Wad og 
min advokat, Freddy Dams kompagnon, Karsten Isager skulle bli-
ve omfattende. Hvert svar fra min advokat udløste nye inkvisito-
riske spørgsmål fra Dansk Jagtforsikring A/S, direktør Ditlev Wad. 

En følelse af desperationen nærmede sig, - der udspandt sig sam-
tidig en korrespondance mellem mig og Danmarks Jægerforbunds 
formand Kristian Raunkjær, hvor jeg pressede på for en afslutning 
og en bro til en sikker fremtid, hvor jeg kunne komme op at stå på 
benene og langsomt komme tilbage til forskningsprojektet. Sikker-
hed, tryghed og ro var vigtige betingelser for at kunne komme ud 
af en PTSD, havde jeg læst om i en kendt bog om vejen ud af PTSD 
af Peter Levine, Væk Tigeren.

Lå problemet mon i den fysiske afstand mellem København og Aar-
hus, tænkte jeg. Var det mon det rigtigt med denne korrespondance 
mellem advokater, der hverken havde forstand på vådeskud, jagt 
eller PTSD, men blot var velbevandrede i personerstatningsloven? 
Jeg mailede til en bekendt, - advokat Kurt Skovlund, - ledende 
partner i Kromann Reumert og spurgte om ikke han kunne pege på 
en ’gravhund’, der kunne komme frem med nogle brugbare løsnin-
ger i stedet for at trække tiden. 

En dag i en efterårsferie, - jeg formoder, det er 2002, ringede han 
mig op og fortalte, at han selv var juridisk rådgiver for Danmarks 
Jægerforbund, som end ikke har en juridisk medlemsservice, med-
lemmerne kan trække på. Han kunne derfor ikke gå ind i min kon-
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krete sag. Men han havde en erstatningsadvokat Jørgen B. Jepsen, 
som jeg kunne kontakte. Vi tog ud til ham på hans kontor med ud-
sigt til tårnuret på Aarhus Rådhus. Han virkede imødekommende. 
Vi drøftede problemet ’vandtætte skodder’. 

Efter at have set på sagen gav han tydeligt udtryk for, at min sag 
havde stået bedre, om jeg havde færdiggjort min afhandling. Set 
fra min side havde det været endnu mere værdifuldt, om der hav-
de foreligget en politirapport optaget oven på vådeskuddet. På et 
tidspunkt foreslog Jørgen B. Jepsen, at han og jeg tog sammen til 
København for at holde et møde med Dansk Jagtforsikring A/S, 
direktør Ditlev Wad. I min fantasi og ud fra det jeg havde kunnet 
finde på nettet, så måtte han være præcis som lektor Blomme i Det 
forsømte Forår, - i lys cottoncoat, ondskabsfuldt suttende på sit 
forgiftede bolsje. Men Jørgen B. Jepsen kom hjem fra København 
med 300.000 kr., som jeg opfattede som et á contobeløb, der skulle 
betales tilbage, såfremt sagen faldt ud uden erstatning. Det skulle 
senere vise sig, at beløbet var til fuld og endelig afgørelse, hvilket 
først blev klart for mig i 2011. Det var godt, jeg ikke var taget med 
ham til København, sagde han. De var mig ikke venligt stemt. 

Men Jørgen B. Jepsen anbefalede, at sagen skulle føres i retten. Der 
var så gode argumenter, at et dagmøde blev afholdt i vores hjem 
med min revisor og advokaten for at gennemgå indtægtsposterne 
op til vådeskuddet og deres fortolkning. Sagen blev af mig rejst 
ved Vestre Landsret. Som proceduren er, kom der forinden forslag 
om at søge forlig. Min advokat sagde ja, Dansk Jagtforsikring sagde 
nej. Kort efter kom Dansk Jagtforsikring A/S, - indstævntes fortolk-
ning af sagsforløbet, - at vådeskuddet havde været ubetydeligt og 
min PTSD-diagnose var forårsaget af stress oven på erkendelsen af, 
at jeg ikke havde kunnet gennemføre mit forskningsprojekt. 

Det går rigtig lang tid fra december 2004 til nogle novemberda-
ge i Viborg Vestre Landsret i 2009. Advokat Anker Laden Ander-
sens, - min advokat siden december 2004 - sagsbunker voksede til 
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hidtil usete højder. Flere speciallægeundersøgelser med fornyede 
spørgsmål udløste gentagne svar fra Arbejdsskadestyrelsen og fra 
Retslægerådet. 

Sideløbende var jeg begyndt at tage til genmæle i jagtoffentlighe-
den. Mange jægere fandt forløbet gådefuldt, - for var der nogen 
retfærdighed i dette langtrukne og gådefulde forløb? Det var for-
modentligt ikke pengene, men noget helt andet som lå skjult bag 
Danmarks Jægerforbunds lukkethed!

Jeg tabte så sagen ved Vestre Landsret, som det fremgår af dommen i 
januar 2010. Ved et møde kort efter dommens afsigelse med advokat 
Anker Laden Andersen i Frederikshavn, blev vi forelagt valget mel-
lem at fortsætte til Højesteret eller stoppe sagen her. Stoppede vi nu, 
havde jeg samtidig dommens ord for, at vådeskuddet havde været 
et jagtuheld, som jeg havde benyttet for at komme ud af et arbejds-
projekt, jeg var kørt fast i. Både over for de, som havde støttet mig og 
mine sponsorer og mig selv, var det ikke acceptabelt. Det faldt sig så, 
at Anker Laden Andersen havde spurgt rundt i sin kreds af erstat-
ningsadvokater, om de ville tage sagen til Højesteret på det forelig-
gende grundlag. De havde sagt enstemmigt ja. Valget faldt på en gæv 
kvindelig erstatningsadvokat fra Anker Laden Andersens firmas afde-
ling i Hjørring, - Birgitte Pedersen. Vi havde flere møder med Birgitte 
Pedersen, og hun gjorde som erstatningsjurist en energisk indsats. 
I sommeren 2011 døde Kirsten af hjernekræft. Sådan stod det bl.a. 
beskrevet i hendes nekrolog: ’Kirsten Sørensen måtte opleve, at 
hendes mand mistede sin arbejdsevne efter et vådeskud på en jagt 
i år 2000. Hun måtte leve med mandens diagnose PTSD, som også 
rammer danske soldater, der bliver skudt. Kirsten Sørensen havde 
set frem til afslutningen på det retslige efterspil, som først afgøres 
ved Højesteret den 8. marts 2012.’ 

Efter højesteretsdommen fik jeg min sidste advokatregning. Jeg be-
talte, og vi gik hver til sit efter at have drukket gravøl med venner-
ne endnu engang. Mange har siden kommenteret, - hvorfor blev 
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denne sønderskudte jakke dog ikke blev fremlagt for dommerne i 
Vestre Landsret? Juristernes ord overdøvede ’corpus delecti’ som 
bevisførelse. Men der ligger en aftale med Dansk Jagt- og Skov-
brugsmuseum, at de, når det sidste ord er sagt, skal have min søn-
derskudte oilskinsjakke til evigt eje. 

Allerede ved domsafsigelsen i Vestre Landsret havde Danmarks Jæ-
gerforbund i sin udtalelse bekræftet mig som whistleblower: ’…For-
manden for Danmarks Jægerforbund, Ole Roed Jakobsen, var tilfreds 
med afgørelsen. Samtidig mener Ole Roed, at al kritik af Danmarks 
Jægerforbunds gøren og laden i forbindelse med sagen har et politisk 
formål.’ Ved domsafsigelsen i Højesteret 2012 forholdt Danmarks Jæ-
gerforbund sig tavs, mens nyheden om udfaldet samme dag var ude 
på de nationale skrevne og elektroniske medier. 

En højesteretsafgørelse som mange erstatningsadvokater har gemt i 
deres hukommelse. Her er et uddrag fra et svar, jeg fik fra en menne-
skerettighedsadvokat i 2012 oven på Højesterets dom: ’Jeg læste det 
fremsendte allerede sidst i maj – og kunne straks genkende sagen, 
som i kraft af den blev behandlet i Højesteret og på grund af dens 
principielle betydning er kendt af alle erstatningsrets advokater…. 
Din sag er jo færdigbehandlet i det danske retssystem, så der er 
ikke noget, jeg kan gøre for dig. Man kunne overveje at klage til 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over den lange sags-
behandlingstid – men også det har lang sagsbehandlingstid og er 
på ingen måde gavnligt for din helbredsmæssige tilstand.’ 

For havde jeg ikke i de første år blot været en boksebold i en for 
mig med min PTSD uforståelig juridisk boksekamp? I Günther 
Wallraffs seneste bog fra Fra den fagre nye verden: ekspeditioner 
fra landets indre (2010) optræder forfatteren igen i forskellige for-
klædninger. Til dette tema - advokaterne - optræder han som ejer af 
en tysk virksomhed, der vil sælge sin virksomhed til amerikanske 
købere. De ønsker blot ikke at overtage virksomhedens medarbej-
dervalgte bestyrelsesmedlemmer. Günther Wallraff får kontakt til 
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den advokat, der kan det der med at stigmatisere virksomhedens 
’fjender’ og få dem som boksebolde fjernet ud i et ’intet’. Advoka-
tens særlige kompetencer findes på nettet, hvor han reklamerer 
for sine kurser, - i med loven i hånden at ’fjerne uønskede’ medar-
bejdere. Efter jeg havde sendt Wallraffs tekst til professor Anders 
Drejer, svarede han blot, jeg brækker mig! For er det sandt, - og den 
formodning står åben - efter at sidste ord er læst, at Danmarks Jæ-
gerforbunds og Dansk Jagtforsikrings advokat, som fra sin tidlige-
re ledende post i Forsikringsankenævnet kender alle de smutveje, 
som befinder sig på kanten af loven. Wallraff skriver i sin bog, at 
straffesager mod den tyske advokat er undervejs, efter at advoka-
tens arbejdsmetoder er beskrevet i Wallraffs bog, og de er kendte i 
offentligheden. Institutionen Wallraff har med sine empatiske be-
skrivelser af virkeligheden tidligere afstedkommet flere retssager, 
hvor retfærdigheden efterfølgende er sket fyldest. 

Gådefuldt? Ja! Og det var jeg ikke alene om at synes. Mange jægere 
skrev på de mange sociale fora, som jægere bruger, at de fandt det 
uretfærdigt, at jægernes egen organisation, som burde være soli-
darisk med sine medlemmer, kunne bifalde sagsforløbet. Pengene 
eller livet så at sige. Mit liv!

De efterfølgende tekster omhandler, hvad der skete vidnefast i 
handling og i skrift fra vådeskuddet til og med Højesterets dom.

Palle Overgaard i sit afgørende interview med amtsborgmester 
Ib Frederiksen

Det er en sensommermorgen og datoen er den 22. september, 2000. 
Vi sidder i Ib Frederiksens stue med morgenkaffe, og der er udsigt 
over Mariager Fjord. Det skulle blive et helt afgørende interview 
med amtsborgmester Ib Frederiksen, hvor han afslører, hvad der 
foregik i 1973 omkring lufthavnsplanerne ved Århus, - hvorfor 
han havde været tavs i debatten, magtens logik, og de mange spild-
te ord i medierne. Interviewet er båndet, printet ud og ligger parat 
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til udgivelse. Det var da jeg havde lejet Bikubenfondens hus på 
Skagen, at jeg blev opmærksom på at Ib Frederiksen havde været 
påfaldende tavs i de mange års debat om Aarhus Internationale 
lufthavn, og min formodning var, at han vidste noget andre ikke 
vidste. Det viste sig at være tilfældet, - det stammede fra hans mi-
nistertid under Jens Otto Krag. En uge efter var jeg vådeskudt. 

Interview med Niels Due Jensen, Grundfos

Det var et ret afgørende interview i oktober 2000 med koncernche-
fen på Grundfos, der havde været tovholder i bestræbelserne på, 
at Aarhus skulle have en international lufthavn tæt ved byen og 
motorvejene. Indsatsen var enorm og jeg havde haft lejlighed til 
at følge bestræbelserne i Det midtjyske Lufthavnsråd, som efter 11 
års kamp nedlagde sig selv i 2009. Her kom Niels Due Jensen med 
denne udtalelse: ’Århus har som universitets- og erhvervsby abso-
lut brug for en velbeliggende lufthavn med internationale ruter! 
Desværre har kortsynede og modløse politikere været i stand til 
at bremse ethvert forsøg på at skabe en god løsning gennem årene, 
siger Niels Due Jensen, som håber på at ”politikere med mod og 
visioner” vil arbejde for trafikale løsninger, f.eks. en lufthavn, en 
kattegatbro eller et højhastighedstog’. Men mit spor havde bragt 
mig et helt andet svar, som Ib Frederiksen havde givet. Der blev 
ikke nogen lufthavn. 

Mødet med redaktør Tor Tolstrup på Jyllandsposten om aftalen 
om udgivelse

Vi mødes i efteråret 2000 efter vådeskuddet i JPs bygninger. Her er 
jeg til møde med redaktøren Tor Tolstrup på JP-Forlaget for at få 
udgivet analysen og historien om Aarhus Internationale Lufthavn, 
som stadig ligger arkiveret i mine store flyttekasser. Vi bliver enige 
om en aftale og sigter mod udgivelse lige før kommunalvalget i no-
vember 2001. Det bliver spændende at lade en sådan bombe sprin-
ge midt i kommunalvalgkampen. Det var min PTSD kom i udbrud. 
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Mødet med professor Ann Westenholz om færdiggørelse af 
afhandling

I oktober 2000 havde jeg et katastrofalt møde med professor Ann 
Westenholz. Jeg havde lært hende at kende på et øjenåbnende ph.d. 
kursus. Hun var bivejleder hos en medstuderende i Aarhus, og vi 
havde en aftale om, at hun skulle give mig en sidste vejledning på 
mit projekt. Jeg fornemmede op til mødet, at jeg ikke havde styr på 
ret meget, og mens vi talte, blev det klart for mig, at så meget var 
rykket ud af min hukommelse. Casen til afhandlingen var Aarhus 
Internationale Lufthavn, og overbegrebet var City Management. Og 
da Ann Westenholz til afslutning spørger ind til teori som supple-
ment til casen, - da siger jeg, at der var ingen teori. For jeg kunne 
ikke huske nogen teori på det tidspunkt. Som forventeligt sagde 
Ann Westenholz, at det var meget usædvanligt ikke at have nogen 
teori med i en afhandling.  

De følgende måneder. Pouline Middleton som fortæller 

Palle begynder efter et par dage at arbejde igen, og det fortsætter 
han med, som om ingen ting var hændt. Han mærker godt nok, 
at han ikke er den samme, som han plejer, og det mærker Kirsten 
også. De regner med tiden vil læge og slår det hen. De anmelder 
skaden til Dansk Jagtforsikring, hvor Palle ligesom alle de andre 
170.000 danske jægere er forsikret.
En morgen først i december 2000 sidder Palle på kontoret ved sin 
computer og arbejder. Pludselig bliver han svimmel, han rejser sig 
og falder om. Han kommer kort efter til sig selv igen og beslutter 
sig til at gå hen til sin læge. Lægen konstaterer, at Palles puls er 
helt oppe på 250/160, og giver ham blodtryksdæmpende medicin. 
Det viser sig, at dette er det første af en række anfald. For et par 
dage efter sidder Palle og Kirsten i bilen på vej til et arrangement. 
Pludselig begynder Palles hjerte at banke helt vildt, han føler det 
som om han ikke kan få vejret og sveden begynder at hagle. De er 
nødt til at vende bilen og køre hjem igen. Og en dag kort før jul er 
de til julekoncert i Århus Musikhus. Palle får et angstanfald, hvor 
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hans hjerte galoperer og han føler det, som om hovedet er ved at 
eksplodere. Han er overbevist om, at han skal dø. 
Palle forsøger at tage den med ro i julen, for at blive klar til at han i 
januar skal forelæse fire timer om ugen på Handelshøjskolen i År-
hus. Han begynder på det, selv om det er svært og forsøger så godt 
som muligt at fortsætte, men angstanfaldene bliver voldsommere. 
Han er nødt til at stoppe. Og han må holde op med at køre bil. 
Palle bliver sygemeldt. Lægerne stillede diagnosen ’granatchok’ i 
dag benævnt PTSD, Post Traumatisk Stress Disorder. I løbet af den 
følgende tid modtager han forskellige former for behandling. 
Han prøver langsomt at genoptage sit gamle liv, men oplever at det 
er umuligt. Han kæmper med at afslutte den Phd om familievirk-
somheder, som han var ved at færdiggøre, da vådeskudsulykken 
skete. Men han kan ikke koncentrere sig, og korttidshukommelsen 
er meget begrænset, så det er umuligt for ham at læse lærebøgerne 
og huske, hvad der står. Det faldt ham ellers let før ulykken. Efter 
mere end et års kamp er han nødt til at opgive at afslutte sin Phd 
afhandling. Det er meget provokerende for Palle at opleve, at han 
sådan er blevet handicappet.

Fokus på PTSD

Efter diagnosen var stillet og bekæmpelsen af de værste angstan-
fald var gået i gang ved hjælp af medicinering, hjælp fra Kirsten, 
min hustru og psykolog Rikke Blæsbjerg, så dukkede et tilbud fra 
Folkeuniversitetet op om en weekend med fokus på PTSD. Jeg del-
tog og her var læger, psykoterapeuter og interesserede kvinder. Jeg 
var den eneste der kunne fortælle om hvordan det var i praksis. 
Det var overraskende så lidt lægerne vidste om fænomenet. Det 
havde også været vanskeligt for min læge at stille diagnosen. Hol-
det lavede en ’jægersang’ til mig, som blev sunget på min 60 års 
fødselsdag. Min læge Hanne Jepsen fik træning i at behandle en 
PTSD, så meget at hun kunne holde foredrag om det.

Jeg søgte og søgte på Nettet, for ganske vist hjalp medicinen noget, 
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men de natlige mareridt fortsatte, og hvordan kunne jeg komme ud 
af disse mareridt? Et link til Manchester fortalte, at der var en såkaldt 
’rewind’ teknik, hvor klienten skulle spille en film baglæns i hjernens 
billeddannelse. Jeg husker ikke hvordan, men jeg fandt frem til psy-
kolog Inger Murray, der havde hjemmesiden som informationsgrund-
lag http://www.centerforptsd.dk/. Det store problem for mig var, at 
jeg skulle med toget, for angsten for lukkede rum var overvældende, 
og når jeg så endelig var nået frem, ville jeg være så træt, at jeg intet 
kunne. Efter to behandlinger i efteråret 2002 tog mareridtene af og fik 
efterhånden en anden karakter, - taberdrømmene. Drømme, hvor jeg 
skulle til eksamen – ofte cand.polit. eksamen, og hver gang - af den 
ene eller anden grund - mislykkedes det. Nogle af disse taberdrømme 
er beskrevet i en artikelserie med benævnelsen ’progress report’, som 
jeg skrev en gang om ugen til professor Anders Drejer over en 2-årig 
periode i forbindelse med afhandlingen. 

Forsøg på at komme til at arbejde og skrive igen

I forårssemestrene 2001, 2002 og 2003 gennemførte jeg med stort 
besvær mine forelæsningsrækker på det kursus, jeg havde fået op-
rettet som valgfag på cand. merc. uddannelsen, Ejerledelse og Fa-
milievirksomhed. Jeg benyttede ikke mit kontor på Handelshøjsko-
len ret ofte, for blot dette at skulle køre derind trættede så meget, 
at der hverken var energi eller klarhed til at kunne arbejde. Det 
rodede i mine papirer, på min PC og i mit hoved. Jeg evnede ikke 
at organisere ny information. 

Jeg var medlem af det internationale netværk Family Business 
Network, og det havde konference i efteråret 2003 i Helsingfors. 
Jeg havde tilmeldt mig og sendt en artikel om den familieejede 
virksomheds biografi. Mit ønske var at kunne præsentere virk-
somhedsbiografien i et generationsskifteperspektiv. Artiklen var jo 
sendt, og den var blevet pænt modtaget, bl.a. fordi den repræsente-
rede en nytænkning, hvor de fleste biografier repræsenterer før og 
nu, men ikke så ofte også fremtiden. Det var der et godt eksempel 
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på i person- og virksomhedsbiografien mads@novo.dk. Jeg havde 
haft kontakt til journalisten og forfatteren Kirsten Jacobsen, der 
gennemførte interviews med Mads Øvlisens medarbejdere, fami-
lie og venner. Hun skrev bogen med kommunikationsdirektør Lise 
Kingo, der var tovholder på projektet med Mads Øvlisen i bag-
grunden som dirigenten. 

Det var et spændende projekt, for oven i, at Mads trak sig fra Novo 
som administrerende direktør, så kom opsplitningen af Novo til 
de to novoselskaber med hver sin notering på Børsen - og tillige to 
nye administrerende direktører. Der var så meget strategi og kultur 
skrevet ind i denne bog, og jeg havde mine tanker klar til et in-
terview med Mads Øvlisen. Uagtet bogen fik dårlige anmeldelser, 
anså jeg den som et mesterværk i kommunikationsorkestrering. 
Bogen blev oversat til engelsk og udsendt på samme tid til alle 
koncernens nøglemedarbejdere. To aftaler blev det til med Øvlisen 
om interview, men min krop sagde nej til først at rejse og så at skul-
le gennemføre et interview. Og igen, da jeg skulle til Helsingfors og 
redegøre for familievirksomhedsbiografien – som nu er eksempli-
ficeret i Novos fondseje - i ny belysning, da måtte jeg melde fra i 
sidste øjeblik og meddele, at jeg var syg. Jeg måtte give op og håbe 
på retfærdighed. 

I foråret 2000 havde jeg taget Journalisthøjskolens tillægsuddan-
nelse i journalistik. Og det havde været mit håb at bruge denne 
skrivekompetence som ledelseskonsulent i ’familievirksomheder’, 
at gå ind i generationsskifter, som var temaet i min forskning, og så 
skrive klientvirksomhedens virksomhedsbiografi som det nødven-
dige afsæt for et generationsmæssigt kulturskifte, og hvor begge 
generationer kommer til orde. Så der bliver lagt låg på fortiden 
med nutiden i fælles forståelse og så kunne se fremad. 

Kontoret på Handelshøjskolen i Aarhus blev tømt i juni 2003, og 
bøgerne blev stillet i min kælder på reoler. Det var op ad bakke 
som en anden Sisyfos. 
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En prøveskydning for at fastlægge skudafstanden

I 2003 var der en for mig meget oplysende artikel i bladet Jæger 
om haglskud. Jeg havde efter vådeskuddet oplyst skudafstanden 
til 30-35 meter. Og det havde Dansk Jagtforsikring taget til efterret-
ning. Men jeg stod jo med en jakke, der var gennemhullet, en hue, 
haglene inde i baghovedet, og arrene på forsiden af halsen, hvor 
haglene var gået ud efter at være gået gennem halsen. Det undrede 
mig at læse om, for noget af det jeg kunne huske fra vådeskuddet 
var, at min sidemand Hans Peter Krogh gav mig forladningen til 
en patron, at jeg stak den i lommen, og at jeg gik stadig med den. 

Det var artiklens tekst om, at forladningen – et plastichylster som 
indeholder alle haglene – normalt lander 10-20 meter fra bøsse-
mundingen. Og her skrev man lander, og hvad er afstanden så, 
hvis den stadig er i luften, i min nakkehøjde, som er omkring 160 
cm. Og som Hans Peter Krogh sagde, så måtte han bøje mit hoved 
frem, for det var bøjet bagud, og her sad så forladningen. Det var 
en langsom erkendelsesproces. Først året efter forelagde jeg et reg-
nestykke for min svoger, Erik Kousgaard, som nedenfor skriver en 
tekst, som jeg lod tilgå min advokat for om det måtte have nogen 
betydning for sagens behandling. Min svoger, der er statistiker, 
kunne hjælpe mig med udregningerne:
Erik Kousgaard, cand. stat.
Himmelevvej 19
4000 Roskilde         
               den 19. april 2004

Min svoger, Palle Overgaard Sørensen (POS) har bedt mig give en 
bedømmelse af energien i det haglskud, han blev ramt af for godt 
tre år siden. Jeg er ikke – og har aldrig – været jæger, så det føl-
gende er alene baseret på to afsnit i en artikel af Niels Kanstrup 
og Lars T.Andersen: ”Syn for sagen” i ’Jæger’ nr. 12/2003 s. 42-46 
samt af oplysninger fra POS. 

En betingelse for at bedømme energien er at skudafstanden kendes. 



35

 – En deltager i jagten har fortalt, at forladningen (den plastikplade, 
der adskiller hagl og ladning) sad fast i POS’s nakke mellem kra-
ven og halsen efter skuddet. POS har fået oplyst af Niels Kanstrup, 
Danmarks Jægerforbund, Kalø, at forladningen normalt lander på 
jorden 10-20 m fra bøssen. Da POS stod op, da han blev ramt, må 
afstanden mellem ham og bøssen have været en del mindre end 20 
m. Kanstrup mente, at hvis forladningen sad i skindet på et nedlagt 
stykke råvildt, så var skudafstanden ca. 15 m.
 – Af artiklens afsnit om ’Længde og spredning’ fremgår, at hagls-

værmen på 35 m afstand typisk har en diameter på halvanden 
meter, hvilket vist betyder, at ca. 90 % af haglene er i denne 
sværm. Vægten af haglene i den anvendte patron er 28 g, og POS 
har på Hadsten Apotek fået vejet 4 af de hagl, han blev ramt af, 
og de vejede tilsammen 0.8 g. Antallet af hagl i patronen var 
altså ca. 140. POS blev ramt af 90 hagl i jakken plus en hel del i 
hoved, nakke, jagthue og øvrige beklædning – dvs. også omkring 
90 % af haglene. Med en kropsbredde på ca. 60 cm giver simpel 
forholdsregning, at afstanden har været 60/150 • 35 m = 14 m. 

Der er naturligvis en hel del usikkerhed i de to stykker købmands-
regning ovenfor, men det er næppe nogen dristig antagelse, at 
skudafstanden højst har været 15 m – sandsynligvis mindre. 
Af artiklens afsnit om ’Energien i skuddet’ fremgår, at energien 
beregnes af formlen:
½ • m • v2 joule, hvor m er vægten i kg og v er hastigheden i m/sek.
Artiklen regner med 400 m/sek. som mundingshastighed og en ha-
stighed på 220 m/sek. på 30 m afstand. Jeg ved ikke, hvordan hastig-
heden præcist aftager, men den aftager mindst i starten, så hastighe-
den på 15 m afstand er mindst 310 m/sek. Vægten af haglene er 28 g, 
så det giver en effekt af hele ladningen, da POS blev ramt, på mindst
½ • 0,028 • 3102 = 1345 joule. 

Til sammenligning er et perfekt skud dræbende for råvildt på 20 
m (en oplysning fra ”Om sikkerhedsafstande”, Den nye jæger, s. 
3.13, Landbrugsministeriets Vildtforvaltning). På den afstand er 
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haglenes hastighed 280 m/sek., og effekten af hele ladningen er
½ • 0,028 • 2802 = 1098 joule.
På den afstand har haglsværmen imidlertid en diameter på ca. en 
meter, så råvildtet bliver vel højst ramt af halvdelen af haglene selv 
ved et perfekt skud, mens POS blev ramt af næst en hele ladningen.

Konklusionen er derfor - selv efter meget forsigtig regning -, at 
energien af det skud som ramte POS var mindst 2-3 gange så stor 
som den energi, der skal til for at dræbe et stykke råvildt. 

Med venlig hilsen
Erik Kousgaard

For nu at være helt sikker på afstanden, så lavede jeg juni 2004 
sammen med mine to naboer en prøveskydning. Jeg satte et le-
gemsstort stykke papir op på en finerplade og skød med samme 
haglstørrelse som den jeg var blevet skudt med på en afstand af 
14 meter. Efter første skud, var der et billede på papiret som fuld-
stændig lignede haglbilledet på min jakke. Jeg tegnede min silhuet 
op på papiret og talte haglhuller. Og ved at flytte på silhuetten, så 
passede antallet af huller med antallet på min jakke. Mange hagl 
var gået gennem den store, kraftige finerplade. For at have et mere 
håndterbart bevismateriale, satte jeg en tom vinkasse op og beskød 
den i samme afstand. Hullerne i træet er bevis nok. Med den styrke 
var det klart, hvorfor jeg havde et ar på forsiden af halsen. Et hagl 
var gået helt igennem. Og heri kom jeg så det sammenfoldede pa-
pir med skudhullerne sammen med forladningen og hagl i samme 
antal som havde ramt mig. 

Konklusion: 13-15 meter var afstanden. Og på den afstand kom-
mer haglene før lyden. En eksplosion, som mange jægere ser fra 
siden eller bagfra, når et dyr bliver skudt. Det var det essentielle. 

Jeg havde en tydelig fornemmelse af, at jeg ville blive ramt i retten 
på, at vådeskuddet var ubetydeligt, og at man ville ramme mig på 
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den manglende færdiggørelse af afhandlingen. Derfor tog jeg i en be-
gejstringsrus toget med bevismaterialet under armen til min advokat 
hos Kromann Reumert, Jørgen B. Jepsen. Han så bestyrtet ud, da jeg 
viste ham materialet, og sagde, det intet havde med sagen at gøre. Jeg 
forstod ham ikke, - slet ikke. Skulle jakken ikke med i retten og over-
bevise dommerne om vådeskuddets alvor? Jeg forstod det ikke. 

Jeg gik i sort. Jeg kunne ikke arbejde og troede ikke længere på no-
gen retfærdighed. Og tog så over til psykolog Inger Murray, om der 
var hjælp at hente hos psykologen. Diagnosen var jo ikke vanskelig 
at stille. Jeg havde mistillid til min advokat, og jeg havde mistil-
lid til min jagtorganisation, som jeg var medlem af, og som skulle 
hjælpe mig. Vi havde ingen forventning om nogen retfærdighed. 
Kort før sommerferien 2004, skrev min advokat til mig, at vores 
samarbejde måtte ophøre, da han var af den overbevisning, at jeg 
ikke havde tillid til ham. Der kom ingen regning. 

Advokatskifter i vadestedet

Efteråret var en tid uden håb. Vi havde lyst til helt at droppe retssagen 
og komme videre, men advokat Jørgen B. Jepsen sagde, at det måtte 
vi ikke, for der var en god sag. Efter konsultation hos min læge og 
psykiater skrev de begge til Vestre Landsret om, at sagen måtte stilles 
i bero, indtil jeg havde kræfter til at finde en anden advokat. Sagen 
blev stillet i bero. Jeg fandt en kvindelig advokat i Hadsten, hvor jeg 
bor, men efter et par måneder og en faktura på 25.000 kr. stod det klart 
for mig, at hun ikke magtede opgaven. Dertil kom, at hun ikke kunne 
føre sagen til Højesteret, - om nødvendigt. 

En decemberdag 2004 tog Kirsten og jeg til Frederikshavn og mød-
te højesteretsadvokat Anker Laden Andersen, - der selv var jæger. 
Gode venner kendte ham, og de kunne anbefale ham. Efter at have 
forelagt ham beviset, - oilskinsjakken, sagde han, at han gerne ville 
gerne overtage sagen. Vi følte os i gode hænder. 
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En fremtid som invalidepensionist?

Advokat Anker Laden Andersen tilskrev på et tidspunkt min kom-
munes socialforvaltning. En dag får jeg en kontakt om at komme til en 
samtale på socialforvaltningen, der har til formål at undersøge, hvor-
vidt jeg ville kunne indstilles til invalidepension. Naturligvis kunne 
en række løbende indbetalinger være attraktive, - især i lyset af, at 
jeg hverken var defineret som syg eller arbejdsløs og derfor tilsynela-
dende ikke havde krav på nogen ydelse fra min arbejdsløshedskasse 
ASE. Når jeg ikke kunne søge noget meningsfuldt arbejde, så hang det 
i sagens natur sammen med, at jeg var anklaget for at have misbrugt 
et vådeskud til at komme ud af et uoverskueligt forskningsprojekt. 
Mødet afsluttedes med, at jeg måtte meddele socialrådgiveren, at jeg 
ikke blot var offer for et vådeskud men også offer for en gådefuld for-
brydelse, som jeg selv måtte opklare. Anerkendelsen var blevet mig 
frataget. Retfærdigheden måtte ske fyldest.  
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Kapitel 2. I virkeligheden. 

I dette kapitel præsenteres læseren for jagten, for vådeskudsoffe-
ret, for udviklingsforløbet mellem jagtens hovedorganisation og 
vådeskudsofferet frem mod den ultimative kampplads Højesteret 
afsluttende med introduktion til det videre forløb. 

Liv på afveje

Løgnen kan være at dække for solen med én finger. Forinden jeg 
skrev dette kapitel, har jeg genlæst og genlæst bøger om whistle-
blowerfænomenet belyst udefra, indefra, fra oven og fra neden. 
Dets historie og fremkomst. Stor betydning for det, som kommer 
på papiret nu, er bogen Whistleblowers – Broken Lives and Orga-
nizational Power skrevet af C. Fred Alford (2001). Bogen bygger 
på Alfords amerikanske observationer og dialoger med mange af 
USA’s whistleblowere, whistleblowerpsykologer, whistleblower-
advokater. Mange whistleblowere ender i retten. Alfords statistik 
siger, at ud af 10.000 retssager ender whistleblowerne i 4.000 af 
sagerne med at stå med retten på deres side. 

Jagtens væsen

Nu vil jeg sætte ord på overskrifterne. Om et liv på afveje, og fra 
vådeskudsoffer til whistleblower. Spørgsmålet kunne være, om 
der i dansk jagt forefindes en tilsvarende katekismus som den 
amerikansk tobaksindustri havde? Hvor svarene var givet på for-
hånd. Eller om vi af det følgende skal udlede den af jagtens hoved-
organisations konstruerede sandhed. Såfremt læseren gennem de 
efterfølgende tekster kan følge mig i påstanden om jagtens egen 
sandhed om jagten i Danmark: At jagt er farlig! 

Jagten er en modkultur ligesom tobakken er en modkultur – begge 
båret af traditionen gennem generationer. Havde de ikke været, 
ville de ikke være opstået i dag. Sociologen og antropologen Erich 
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Fromm har beskrevet jagten gennem nogle af sine arbejder. Erich 
Fromms første større arbejde var Flugten fra friheden, 1969, der 
omhandler den isolation og ensomhed, der er blevet menneskets 
vilkår i takt med vor stadig øgede uafhængighed af naturen og 
overleverede traditioner. Herigennem er friheden blevet en trus-
sel, der kan ophæves ved enten at underlægge sig autoriteter og 
konformitet eller ved at deltage i produktive kærlighedsfællesska-
ber. Dette grundtema optræder i de fleste af Erich Fromms værker. 
I Man For Himself, 1947 udviklede han fem personlighedstyper, 
der forvalter ’menneskets ensomhed’ på hver sin måde. Fromms 
fem kategorier er, - den letpåvirkelige eller krævende type, - den 
sammenpugende, - den udnyttende, - den markedsorienterede og 
endelig den produktive, som realiserer sine muligheder ved at ar-
bejde for menneskehedens velfærd. Kun den sidste type kalder 
han sund.

Med baggrund i den tankegang, som Erich Fromm har udviklet i 
de to førnævnte bøger, beskriver han i 1973 ’jægeren’ blandt fle-
re personkategorier af det destruktive menneskes anatomi i bogen 
The Anatomy of Human Destructiveness: ’I jagten bliver en mand, 
dog kortvarigt, en del af naturen igen. Han vender tilbage til den 
naturlige tilstand, bliver ét med dyret, og befriet fra byrden af   det 
eksistentielle vilkår: at være en del af naturen og at transcendere 
den i kraft af sin bevidsthed. I jagten på dyret bliver jægeren og 
dyret ligemænd, selvom mennesket i sidste ende viser sin overle-
genhed ved brug af sine våben ... For det moderne menneske med 
sin logiske orientering er denne oplevelse af enhed med naturen 
svært at sætte ord på, og at være opmærksom på, men følelsen fin-
des stadig i mange mennesker.’
Bogen er i 1976 oversat til svensk med titlen: Den destruktiva män-
niskan : en psykologisk analys av liv på avvägar. Ifølge Fromms 
kategorisering: Et liv på afveje! Jægeren er et menneske på afveje; 
det er hans påstand. 
Erich Fromm var en tysk jøde, der i nazitiden var flygtet til USA. 
Han havde der tilsluttet sig Frankfurter-skolen, der bestod af en 
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række fremtrædende, kritisk formulerende, flygtede forskere og 
forfattere, hvoraf nogle igen vendte tilbage til Tyskland efter kri-
gen. Erich Fromm kan i forholdet jæger – tilskuer betragtes som 
den ægte observatør, idet jøder ikke går på jagt. Jøder var helt fra 
biblens tid ikke jægere, men nomader.

Det næste spørgsmål falder da lige for, - hvad sker der, når der 
er flere af samme slags? Det giver Elias Canetti et svar på i bo-
gen Masse & Magt. Elias Canetti har skrevet om fænomenet i sine 
erindringer, således som han erfarede det i Wien før Den første 
Verdenskrig. Elias Canetti er som Erich Fromm også jøde, og han 
undrer sig over, hvorledes mænd optræder i flok på en måde, som 
er hans egen jødiske kultur fremmed. 

Han omtaler forskellige grupperinger, som han benævner meute, 
- et ord som er mere brugt på tysk end dansk. Meuten er bl.a. ken-
detegnet ved sine væsentlige fire masseegenskaber. Der er to som 
er fiktive og som spilles, - vækst og tæthed. De spilles med aller-
største eftertryk. Eksempel: Danmarks Jægerforbund siger at for-
eningen må vokse for at kunne slå igennem mod de andre, - vi må 
stå sammen som jægere og ikke kæmpe indbyrdes. Det er de to fik-
tive kendetegn, for Danmarks Jægerforbund vokser ikke, og der er 
særinteresser, der vanskeliggør sammenholdet, bl.a. strandjægere 
vs. landjægere, og nu forsikringsspørgsmålet. To andre masseegen-
skaber er til stede i virkeligheden, - lighed og rettethed. Ligheden 
udtrykker sig ved, at alle er besat af samme mål: f.eks. synet af et 
dyr, de vil nedlægge. Eksempelvis erstatningen for personskade el-
ler hundeskade, - der argumenteres for at hver kategori behandles 
ens. Rettetheden er meutens usvigelige retning mod sit mål. 

En særlig meute er jagtmeuten. Herom skriver Canetti (s. 127). 
’Jagtmeuten hvorved man i dag forstår et kobbel hunde, der er af-
rettet til at jage sammen, er det levende levn fra den gamle forbin-
delse. Menneskene lærte af ulvene…Jeg bruger udtrykket ’meute’ 
om mennesker i stedet for om dyr, fordi det bedst betegner det fæl-
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les i den hastige bevægelse og det konkrete mål for øje, som det her 
drejer sig om. Meuten, vil have et bytte. Den vil have dets blod og 
dets kød…Den opmuntrer sig selv med fælles bjæffen…Indhent-
ning og omringning er dets vigtigste midler. Byttet er altid i bevæ-
gelse, man jager efter det. Det er afgørende, at meuten bevæger sig 
hurtigt, den skal løbe bedre end vildtet for at udmatte det…I tilfæl-
de af jagt på et enkelt dyr består meuten, så længe vildtet kæmper 
for sit liv. Ophidselsen øges under jagten og ytrer sig i råb fra den 
ene jæger til den anden, hvilket øger blodtørsten.’ De nu forbudte 
engelske rævejagter kunne være ét eksempel. Når byttet er nedlagt 
og byttet delt, opløses meuten. Meuten består af 10 – 20 mænd, der 
alle kender hinanden - er bekendte. Øges antallet herudover, så 
deles meuten, således som det også kendes fra store jagter. 
Ud over jagtmeuten beskriver Canetti også krigsmeuten. Begge fæ-
nomener omtales under ét i nedenstående fiktion Fight Club. 

Banden som værn mod ensomheden

Forfatteren Chuck Palahniuk leger med ordene, når han udgiver 
en bog med titlen Stanger than Fiction (True Stories). Bogens for-
ord (Fact and Fiction: An Introduction) omhandler, hvorledes Pa-
lahniuk uafbrudt under sin skrivning er i kontakt med virkelig-
heden. Således også i bogen Fight Club, hvor noget af handlingen 
udspiller sig i forsamlinger, hvor patienter har det til fælles, at de 
har samme terminale sygdom. Det var ud fra en erfaring Palahniuk 
havde som sygehjælper på et hospice, hvor han som sygehjælpe-
ren måtte være observatør til de andres medfølelse over for hin-
anden. Helt vildt morsomt bliver det i Fight Club filmatiseringen, 
hvor filmens hovedperson for at overkomme ensomheden begyn-
der at komme på sådanne væresteder ude i byen. Her er det mænd 
med bl.a. prostata-kræft, og de græder ud hos hinanden og vores 
hovedperson græder med og får en kop kaffe. En dag dukker en 
pige helt uventet op i selskabet, - en pige som flettes som et frem-
medelement ind i handlingen. 
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Filmen Fight Club er blandt de 1001 film du skal se før du dør: 
’Den første regel om Fight Club er, at man ikke snakker om Fight 
Club. Den anden regel om Fight Club er, at man ikke snakker om 
Fight Club’. 

Hovedpersonen i filmen, Jack, er ansat hos en amerikansk bilpro-
ducent. Hans opgave er at følge op på trafikuheld, hvor producen-
tens biler er indblandet. Jack keder sig desperat i sin ensomhed 
– på arbejdet og i sin lejlighed perfektioneret med Ikea-møbler. 
Ikeakataloget er hans foretrukne læsning. Et liv uden indhold. 
Men så møder han personen Tyler Durden, der er en vild person. 
Han overbeviser Jack om, at han vil få indhold i livet ved at lære at 
slås. Deres gadeslagsmål trækker andre til, fordi beskæftigelsen gi-
ver dem noget, de savner i deres almindelige liv. En slags beskidt, 
aggressiv værdighed. Kampene breder sig, mens de to hovedperso-
ner udvikler en dødelig terrorisme. 

Filmen er tillige moralsk udfordrende, for hovedpersonen står 
med en viden, hvor han skal vælge mellem at blive whistleblower 
og lade samvittigheden råde eller afpresse bilproducenten. Han 
vælger det sidste, så der er en indkomst så han kan udfolde sit ag-
gressive, destruktive bandeliv, som kommer til at dominere hans 
livsverden. 

6 scener fra filmen Fight Club

1. Scenen, hvor Jack presser chefen:
Jack: Du er Trafikministeriet, OK? Nogen fortæller dig, at dette fir-
ma monterer kofangere, der ikke klarede en kvalitetstest, monterer 
bremser som svigter efter 1.500 kilometer og brændstofindsprøjt-
ningspumper, der eksploderer og brænder folk levende
Hans chef: Truer du mig?
Nej..
Hans chef: Skrid herfra. Du er fyret!
Hovedpersonen: Jeg har en bedre løsning. Behold mig på lønnings-
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listen som konsulent. Til gengæld for min løn vil mit job være 
aldrig at fortælle folk de ting, jeg ved. 
Hans chef: Hvem fanden tror du, du er, din skøre lille lort?
Et forrygende slagsmål udspiller sig og politiet tilkaldes. 

2. En scene, hvor politikerne i byen samler folk for at berolige dem, 
politikeren taler fra en talerstol i et konferencecenter:
’Banden arbejder på at destruere bymidten! Sejren i krigen mod 
forbrydelser vil ikke ske på kort tid. Det vil koste pligttroskab, en-
gagement og mest af alt samarbejde. Gaderne er mere sikre nu. Der 
er håb i byens centrum. Men…Derfor har vi lavet Projekt Håb. Det 
vil være et magtfuldt nyt våben i krigen mod forbrydelser. 

3. En scene hvor banden optræder som tjenere og jagter konferen-
cens taler. Et bandemedlem siger til ham, da de har lagt ham ned: 
’Du skal udtale offentligt, at der ikke er nogen undergrundsgruppe. 
De folk du er ude efter, er dem som du er afhængig af. 

4. Scene med bandens leder: ’Kampklubben var begyndelsen. Nu 
er den blevet til Projekt Beskadigelse. At nå bunden er ikke en 
weekendudflugt. Det er ikke et skide seminar. Lad være at ville 
kontrollere alting og bare give slip.’ Han kører med hovedperso-
nen midt på vejen og rammer en modgående, og de styrter ned ad 
en skrænt: ’Vi har lige haft en nær-livs oplevelse’, siger Tyler. 

5. Banden er omkring den døde leder: ’Det er ikke et skide bevis. 
Det er et menneske’. ’Han blev dræbt, mens han tjente Projekt Be-
skadigelse, Sir.’’ I Projekt Beskadigelse har vi ingen navne’. ’Tyler 
havde travlt med at starte afdelinger over hele landet.’ ’Vi har kun 
hørt historierne.’ ’Hvilke historier?’ ’Er det sandt om Kampklub-
ben i Miami?’ ’Bygger mr. Durden en hær?

6. Pigen i filmen: Hvad sker der?
Hovedpersonen: Spørg ikke, du er blevet skudt?
Banden: ’Tænk han står op. En fandens sej satan’.
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Jovist, - bandementaliteten, meutens nær-livs oplevelser og det 
fandenivoldske findes såvel i virkelighedens politijagter som i 
naturens jagter. Danmarks Jægerforbund har ligesom Fight Club 
afdelinger over hele landet. Men går jagten også til ekstremerne, - 
findes der også en jagtens, en meutens Projekt Beskadigelse? 

Menneskejagtens flygtning som den levende huskeseddel

Jeg kunne dernæst nu, for at læseren får en mulighed for at for-
nemme både min vådeskudsoffers og whistleblowers livsverden, 
springe ind i en specifik periode, - ikke som jeg umiddelbart kan 
huske, men som er dokumenteret på billeder. De er taget af ven-
nerne, Helle og Bo Essenbæk, der i juni 2007 var sammen med min 
kone, Kirsten og mig, på campingferie på Korsika. Grunden til at 
jeg kan huske netop det år, er at mærket i forruden på min Stilo 
SW er det sidste, som dokumenterer, at vi er kørt gennem Schweiz. 
Vennernes billeder fik jeg overført på min PC i februar 2013. Ved 
gensynet med virkeligheden dukker hukommelsen op igen med 
tanker, følelser og drømme. 

Vi var kørende i hver sin bil og skulle over med færgen fra Livor-
no til Bastia. Nogle svenskere i bilkøen gjorde grin med, at vi lige 
havde tabt en vigtig kamp mod Sverige. Fordi en fuld dansker var 
løbet ind på banen og forulempet dommeren, hvorefter kampen 
var afgjort til Sveriges fordel.

Kirsten og jeg havde få år forinden været på Korsika, - også i telt, 
- øen havde en natur og et vejrlig, som passede godt til os. Vi lå på 
en natur-campingplads under skyggefulde fyrretræer lige ud mod 
stranden. Her var altid masser af plads som på Vestkysten i Dan-
mark. Men det salte vand havde denne behagelige temperatur, som 
om det lukkede sig om en. 

Øen har ingen gennemgående veje, så det bjergrige og bakkede 
landskab sætter naturlige grænser for bilens fart, og derfor tager 
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det så lang tid at se og opleve øens mangfoldighed. Der er billeder 
fra stranden, fra tilberedningen af de mange måltider i det fri, fra 
bjergvandring, fra sejlture i oprørt hav. Når jeg ser billederne i dag, 
afspejler de både en glæde og en tristhed, der hver har sin egen 
historie.  

Glæden er umiddelbar, - at være sammen, at være sammen med 
venner, dagens rytme med solen, som stod op med lyset ind i tel-
tet og solnedgangen over bjergene. Det særlige korsikanske svine-
kød med smagen af kastanjer fra de uendelige kastanjeskove, øllet 
brygget på kastanjer og de bedøvende kraftige vine. Tristheden i 
billederne er mere udefinerbar, men den har en umiddelbar og en 
længere historie.

Ferien var en ventetid, for der var berammet en forhandling i Ve-
stre Landsret i september 2007, hvor jeg skulle have en afgørelse 
på, hvorvidt jeg var berettiget til en yderligere ansvarserstatning 
oven på et vådeskud, der skete den 1. oktober, 2000. Både Kirsten 
og jeg var meget spændte på afgørelsen. Vi så meget frem til at få 
sagen afsluttet, så vi kunne komme videre med vores liv. Jeg hav-
de ikke arbejdet, siden jeg blev skudt, og Kirsten var på efterløn. 
Symptomerne på min PTSD1 oven på vådeskuddet var i aftagende. 
Jeg var stadig medicineret som under min PTSD, og vi led begge 
under usikkerheden om fremtiden.

Jeg ville gerne arbejde meningsfuldt igen og havde derfor i foråret 
2007 tilmeldt mig et kursus på Danmarks Journalisthøjskole, som 
forløb over hele foråret og afsluttedes med en selvvalgt opgave, der 
skulle bedømmes. 

Men der var ikke ret meget, der gik godt det år. For det første gen-
nemførte jeg ikke kurset, for tankerne om usikkerheden ved selve 
sagsforløbet medførte, at jeg ikke kunne koncentrere mig om andet  

1   http://ptsdidanmark.dk/velkommen
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end sagen og sagens forløb og dens indhold. For det andet lå der 
et brev fra min advokat, da vi kom tilbage fra ferien, at sagen var  
blevet udsat på ubestemt tid, idet fornyede psykiske undersøgelser 
af mig skulle finde sted. 

En tidligere advokat havde brugt at fremsende gule rudekuverter, 
hvor der blot var en lakonisk besked enten fra retten eller modpar-
tens advokat. Jeg havde frabedt mig disse kuverter, idet de fik mit 
blodtryk op i det farlige felt, så jeg ikke kunne forstå, hvad der stod 
gemt bag de juridiske udtryk. 

Min daværende advokat Anker Laden Andersen skrev pædagogisk 
til os, hvad vi måtte forvente, der skulle ske med os. Ville vi ven-
te yderligere eller springe fra nu? Sprang vi fra, så måtte vi sige 
farvel til yderligere erstatning, - og samtidig lå der – det sagde 
advokaten ikke, men det vidste jeg - så lå der en anerkendelse af, 
at det ikke havde været et katastrofalt vådeskud, og at jeg måske 
havde svindlet mig til 1,8 mio. kr. i fondspenge til et projekt, jeg 
ikke magtede at gennemføre. Det kunne jeg ikke leve med. Valget 
blev truffet ved et møde med advokat Anker Laden Andersen, - 
vi valgte ventetiden og flere lægeundersøgelser i forventning om 
yderligere erstatning. Vi måtte så tære på murstenene så længe. 

Oven i glæden og tristheden føler jeg ikke mindst, når jeg genser 
disse billeder fra sommeren 2007, at alle dem, jeg kendte, var ble-
vet sat på prøve. Det var ikke let for nogen. Værst var det for Kir-
sten. Min ældste søn skrev til mig her i februar 2013, at han kunne 
huske Kirsten sagde, det var for meget, men at hun ikke rigtig kun-
ne trænge igennem. Vi var fanget i sagen. 

Var det noget specielt eller noget, som kunne ramme mange? Vi 
læste jo de mange beretninger fra krigen i Irak, hvor de danske 
soldater også blev ramt af PTSD. Det ramte mange og berørte 
endnu flere. Alle mennesker oplever modgang eller sorg i løbet 
af livet, alle kender nogle med alkoholproblemer eller psyki-
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ske problemer. Alle oplever alderdom og forfald på et tidspunkt 
i livet. Det behøver ikke være skamfuldt. Det er eksistentielle 
problemstillinger.
Men noget godt var også sket os i 2007. Baggrunden for deltagelsen 
i kurset på Danmarks Journalisthøjskole var tillige, at jeg havde 
forsøgt at få dygtige danske journalister til at skrive om min er-
statningssag, men jeg måtte også erkende, at danske journalister 
ikke længere får tid og betaling for at udføre kritisk, undersøgende 
journalistik. Tendensen til at det hverken er samfundets eller sy-
stemets skyld, når noget går helt galt, men at det er individets eget 
ansvar, når ulykken rammer, det afspejler sig også i journalistik-
ken. Offerrollen lå ikke rigtig for mig, så skulle der skrives noget 
fornuftigt, så måtte jeg selv tage over og skrive om, hvad jeg havde 
at fortælle fra den virkelige verden om en sag, som blot trak ud i 
det uendelige. En øjenvidneberetning! 

Sommeren 2000 havde jeg som 57-årig afsluttet tillægsuddannel-
sen på Danmarks Journalisthøjskole, og i efteråret 2000, kort efter 
vådeskuddet, lavede jeg en aftale om en udgivelse med Jyllands-Po-
sten Erhverv, - en bogudgivelse, som skulle foreligge inden kom-
munalvalget efteråret 2001. Udgivelsen skulle omhandle, hvorle-
des Aarhus ikke fik sin internationale lufthavn tæt på byen. 

Oven på vådeskuddet fik jeg efter tre måneder diagnosen PTSD. 
Denne fatale diagnose måtte vi leve med, ikke på godt, for der er 
ikke noget godt, men på ondt. Traumatisering, kalder man det. Et af 
symptomerne er, at krybdyrhjernen tager over, og i praksis betyder 
det bl.a., at bliver du slået, så slår du hårdt igen - uden omtanke. 

Om PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder
PTSD er en belastningsreaktion, som kan komme efter en vold-
som traumatiserende oplevelse. En situation der har været eks-
tremt overvældende og af en sådan karakter, at personen opleve-
de ikke at have nogen indflydelse på begivenhedernes udvikling, 
eller følte sig truet på livet og måske handlingslammet. Nogle vil 
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reelt have været i livsfare, hos andre har det været en oplevelse 
heraf. Symptomerne kan også opstå ved at se andre lide overlast. 

Eksempler på begivenheder, der kan udvikle PTSD efterfølgende:
Krigsoplevelser · naturkatastrofer · voldtægt · hustruvold · over-
fald · røveri · brandulykker · trafikulykker · skudepisoder · våde-
skud · livsfare · trusler på livet · fysiske og psykiske grusomheder 
· arbejdsulykker og i nogle tilfælde langvarig og grov mobning 
på arbejdspladsen

Nogle af symptomerne ved PTSD er følgende:
”Hukommelses glimt” flashbacks, dvs. tilbagevendende genople-
velser af den traumatiske oplevelse. Det er påtrængende erindrings-
glimt, som man ikke kan fjerne ved ”at lade være med at tænke på 
det”, de traumatiske oplevelser kommer tilbage og gør opmærksom 
på begivenhederne på den mest kvalfulde og pinsomme måde. 
Mareridt & søvnbesvær. Der forekommer ofte voldsomme mare-
ridt eller søvnbesvær, ofte er det partneren, der registrerer den 
urolige søvn. 
Stressreaktioner. Voldsom følelsesmæssig og fysiologisk stress-
reaktion ved konfrontation med indre eller ydre stimuli, der 
symboliserer eller har fælles træk med traumet. 
Støjoverfølsomhed. Der vil ofte være en lav tærskel overfor støj 
og larm, og man bliver lettere irritabel end før, dette kan give sig 
udtryk i voldsomme vredesudbrud, (kort lunte) 
Overreaktion ved forskrækkelse, tendens til at fare sammen. 
Hukommelses- og koncentrationsbesvær. 
Mistro, følelse af afsondrethed og fremmedgørelse, kan miste til-
liden til andre. 
Nedsat følelsesliv Begrænset følelsesspektrum, manglende evne 
til empati, ømhed og kærlighed. 
Selvmordstanker og selvmord. 
Ubehandlet PTSD kan føre til social deroute. Der er grænser for 
hvor længe familien og arbejdspladsen kan holde til den foran-
drede person.
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Symptomerne optræder typisk indenfor 6 mdr. efter den trau-
matiske oplevelse.
Kilde: www.centerforptsd.dk

Fra mistro til mistillid

Et af symptomerne på PTSD var mistro. Allerede i foråret 2001 
blev min tillid sat på prøve. Det begyndte først med en undren 
over, at når jeg søgte på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside un-
der søgeordet ’vådeskud’, så var der ingen henvisninger. Ordet var 
ukendt. Og da der ikke var afholdt ’søforhør’ oven på vådeskuddet, 
og da jeg stod med en gennemhullet oilskinsjakke, ville jeg ger-
ne til evt. senere brug have et ekspertudsagn om den formodede 
skudafstand ud fra en viden om haglenes størrelse, antallet af hul-
ler i jakken og selve skudbilledet2. Jeg mødte et højst uventet svar, 
da jeg kom i kontakt med Danmarks Jægerforbunds skudkyndige 
på Kalø, Niels Kanstrup - at drejede det sig om en ansvarsforsik-
ringssag, så kunne han ikke udtale sig. Umiddelbart et gådefuldt 
svar, som der meget senere blev løst op for. Forholdt det sig sådan, 
at usikkerheden om vådeskud var ønskværdig allerede før en sag 
var rejst for at offeret kunne fremstå som den svage part? At også 
Danmarks Jægerforbund hverken havde eller ønskede nogen viden 
om vådeskud? Var ’vådeskud’ tabuiseret blandt jægere? 

Ganske kort om forsikringsselskabet Dansk Jagtforsikring A/S i da-
gens Danmark, hvor alle danske jægere har deres lovpligtige jag-
tansvarsforsikring. Det er et aktieselskab, og der er kun én ansat. 
Vedkommende er højesteretsadvokat. Miljøministeriet er hovedak-
tionær og Danmarks Jægerforbund minoritetsaktionær. Forbundet, 
som repræsenterer omkring 1/3 af Danmarks 228.000 jægere, sid-
der på forsikringsselskabets formandspost og de afgørende stem- 
mer i bestyrelsen. Jeg skulle blive offer for en misforståelse, for jeg  
 

2   Se billedet af jakken http://www.huntersmagazine.com/article/ingen-er-

statning
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havde opfattet Danmarks Jægerforbund som jægernes pendant til 
bilisternes FDM, - altså en organisation, som havde til formål at 
bistå medlemmerne i retssager af særlig betydning og endda at 
gå ind i disse sager, såfremt det havde principiel betydning. Dan-
marks Jægerforbund har ikke som FDM en juridisk afdeling.  

Kort fortalt var der sket det i sagsforløbet i 2003, da min erstatnings-
sag blev indbragt for Vestre Landsret, at min modpart Dansk Jagtfor-
sikring påstod, at der ikke havde været tale om et fatalt vådeskud, 
men at jeg, da jeg blev skudt ned, var i en stressende, arbejdsmæssig 
klemme, som havde udløst diagnosen PTSD. Vådeskuddet var af min 
modpart, Danmarks Jægerforbund, forsøgt nedgraderet fra en kata-
strofal ulykke til et uheld. Det fik mig op i det røde felt. Jeg var redu-
ceret fra at være vådeskudsoffer til at blive simulant. 

Til kamp

Det fik mig i blækhuset og til at skrive til ejerne af forsikringssel-
skabet Dansk Jagtforsikring, at dette var sidste gang, at de fik lov at 
opleve et retsforløb som dette, og jeg i øvrigt ville bruge min energi 
på at fravriste ejerne retten til at drive forsikringsselskab. Det var 
ikke kølig rationel overvejelse, - det var skrevet i en blanding af 
had og vrede. 
Efter pr. brev at have sendt Danmarks Jægerforbunds formand Kri-
stian Raunkjær og hans hovedbestyrelse min ’krigserklæring’ i efter-
sommeren 2003 mailede jeg kort efter til den daværende miljømini-
ster, - at han som hovedaktionær i Dansk Jagtforsikring A/S burde 
orienteres om, at min vådeskudssag var ved at tage en helt uhørt og 
uventet drejning. Ministeren svarede ganske kort, at jeg måtte følge ju-
raens regler. Med ministerens svarmail til mig var en cc til Danmarks 
Jægerforbunds og Dansk Jagtforsikring A/S daværende formand, Kri-
stian Raunkjær. Det var jagtens elite, der skulle bestemme min videre 
skæbne. Superjægere indeholdt, som jeg jo selv vidste, det destruk-
tive menneskes anatomi. Vådeskudsofferet havde, uden at være be-
vidst om det, taget sit første skridt mod at blive whistleblower. 
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Næste skridt fulgte nu, som også andre whisteblowere har erfaret: 
Hvad enten de går opad i hierarkiet eller ud i offentligheden, så 
skærpes kampen og mistilliden. Risikoen for at møde den discipli-
nerende magt øges. 

Da Miljøministeren ikke ville eller kunne forstå mit budskab og 
kun forholdt sig til juraen, var mit næste skridt at bevæge mig ud 
i offentligheden og op i systemet. Først tog jeg kontakt til BT’s 
prisbelønnede, undersøgende journalist Morten Nøhr Mortensen3. 
Dernæst skrev jeg til Statsministeren, Miljøministerens foresatte. 
Samme dag som artiklen var på gaden med min påstand om, at 
formanden for Danmarks Jægerbund ikke kunne bære to kasket-
ter, som den person der varetager jægernes interesser og formand-
skabet i jægernes ansvarsforsikringsselskab, da svarede Statsmi-
nisteren på min henvendelse. Svaret var ganske kort, at jægerne 
i bestyrelsen for Dansk Jagtforsikring var repræsenterede ved to 
medlemmer, og at Miljøministeriet havde en observatør som be-
styrelsesmedlem. Og hermed må man så formode at statsminister 
Anders Fogh Rasmussen forventede, at vådeskudssagen var i gode 
hænder. Mine forbehold over for jægernes ansvarsforsikringsfor-
hold blev helt konkrete i BT den 7. oktober 2003: 

To kasketter
Han retter i den forbindelse en hård kritik mod Dansk Jagtforsik-
ring og Jægerforbundets formand Kristian Raunkjær, der også er 
formand i bestyrelsen bag forsikringsselskabet.
»Kristian Raunkjær burde som formand for jægerne varetage mine 
interesser over for forsikringsselskabet, men det er jo svært, når 
han også er bestyrelsesformand der. Samtidig er præmien så lav, 
15 kroner per jæger om året, at man tilsyneladende er nødt til at 
fifle med reglerne for at få det til at hænge sammen,« siger Palle 
Overgaard.

3   http://www.bt.dk/nyheder/ruineret-efter-jagtulykke
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Jeg havde ikke gjort mig nogen særlige tanker om Danmarks Jæ-
gerforbunds hovedbestyrelse, - det var jo vreden, der styrede min 
kommunikation, som blot byggede på, at det hele forhåbentlig blot 
var en misforståelse og en fejl, som ville blive rettet, såfremt jeg 
råbte tilstrækkelig højt, som også Oberst Lars Reinhardt havde som 
motto for sine udgivne bøger for retfærdiggørelsen af hans solda-
ters indsats i Afghanistan: ’Giv op eller råb op.’ 

Edgar H. Schein skriver: ’Ubevidste antagelser fører undertiden 
til ’Punkt 22’-situationer, hvilket illustreres af et problem, der er 
meget udbredt blandt amerikanske ’supervisors’ i en fremmed kul-
tur. En leder (her vådeskudsofferet), der har rod i en amerikansk, 
pragmatisk tradition, antager og tager for givet, at problemløsning 
altid har topprioritet’. Når lederen møder en anden kulturel tradi-
tion, hvor et godt forhold til andre mennesker og dét at chefen ikke 
’taber ansigt’ anses for det vigtigste, kan hele det følgende hændel-
sesforløb nemt blive resultatet.

Set i bakspejlet er det ikke vanskeligt at forestille sig, at Jægerfor-
bundets formand over for sin hovedbestyrelse enten har taget en 
debat under den lukkede del på et hovedbestyrelsesmøde, eller 
han har meddelt, at da spørgsmålet er et spørgsmål om Danmarks 
Jægerforbunds omdømme, at da han er formand i Dansk Jagtforsik-
ring, at han så har kommunikeret til forbundets hovedbestyrelse, 
at det var en sag, han og han alene tog sig af uden at røbe, hvad 
han havde i sinde. Og på denne måde er forløbet et fundamentalt 
aspekt ved organisationskulturen. Senere i ’jægerskandalen’ stod 
en samlet hovedbestyrelse sammen mod formanden, men da for-
manden var valgt af repræsentantskabet, valgte den samlede ho-
vedbestyrelse i Danmarks Jægerforbund at træde tilbage; første da 
trådte formanden Kristian Raunkjær4 tilbage. Det skulle vise sig, at 
problemløsningen ikke havde topprioritet.

4   http://www.b.dk/danmark/skandalen-i-danmarks-jaegerforbund-eksplo-

derer
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En dag i april 2013 påhørte jeg på Risskov Bibliotek et foredrag af 
forfatteren Jens Smærup Sørensen, der læste op og fortalte fra sin 
seneste bog Hjertet slår og slår. Den omhandler forholdet mellem 
en far og hans søn, der sidder ved faderens dødsleje på et pleje-
hjem nær Nibe. Faderen havde ønsket at sønnen skulle overtage 
gården, men det gik anderledes, - han blev professor i historie ovre 
på øen. Og ligesom jeg kunne tage fejl af rationalet i Danmarks 
Jægerforbund, så kunne Danmarks Jægerforbund tage fejl af deres 
vådeskudsoffer. Jeg vil ikke lave en selvbeskrivelse men citere fra 
hovedpersonen i bogen Hjertet slår og slår, da han sidder tilbage 
efter faderens død: ’Nej, jeg har værnet om min status som pesti-
lens for mig selv, og i bedste fald vel en kantet og besværlig person 
for mine omgivelser. Men selv hvis man nu er blevet sådan én – af 
hvilke grunde det end måtte være – så vil man – jeg, du – ofte, og 
virkelig forbavsende ofte, møde mennesker der ikke uden videre 
fæster lid til hårdskalletheden. De mistror den, de vil hurtigt fore-
trække at opfatte den som kamufleret skrøbelighed. Og det er gan-
ske opløftende få af dem der så straks ønsker at benytte sig af den 
indsigt til endelig at kvase én.’ Det var i afmagten mod sin far, at 
Jens Smærup Sørensen i sin roman med de selvbiografiske vignet-
ter fandt sin styrke. Det skete en aften, da faderen ville lægge hånd 
på sønnen, hovedpersonen, men han greb faderens hånd og holdt 
ham tilbage. Derefter gik de hver til sit, og de sås ikke i mange år. 

Det skulle senere vise sig, at der ingen regler var for jagtan-
svarsforsikringens administration, blot én lovregel i Jagtloven 
om, at alle danske jægere skulle være ansvarsforsikrede. Inden 
for sociologien omtales fænomenet som ’anomi’. Først så sent 
som i sommeren 2012 blev forsikringsselskabet af Finanstilsy-
net efter inspektion pålagt at udarbejde referater fra bestyrel-
sesmøderne5. Dog indsendes forsikringsaktieselskabet Dansk 
Jagtforsikring A/S sit årsregnskabet til Erhvervs- og selskabssty- 

5   http://www.danskjagtforsikring.dk/ - se PDF-filens redegørelse for Finan-

stilsynets inspektion
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relsen. Årsrapporten fra børsnoterede virksomheder og statslige 
aktieselskaber skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 
måneder efter regnskabsårets udløb. 

Ville det ikke også være ganske uciviliseret handling at forsøge at 
kvase et vådeskudsoffer?

Vådeskud som tabu

Dagen efter at BT i oktober 2003 havde skrevet om vådeskuds-
sagen, blev den refereret6 på en af jagtens meget læste websider 
www.huntersmagazine.com, hvis redaktør Steen Andersen også 
producerer de af jægere meget sete programmer om jagt på DK4. 
Går læseren ind og sammenligner de to medieringer af vådeskud-
det og sagen, er jagtens egen vinkling af sagen reduceret til en kon-
statering af, at der har været et vådeskud, at der efter tre års sags-
behandling rejses en erstatningssag ved Vestre Landsret. Kritikken 
af ejerskabskonstruktionen er udeladt. Men en ny information, 
som må formodes at komme fra Danmarks Jægerforbund, er at der 
sker relativt færre vådeskudsulykker i Danmark end i udlandet. 
Det syntes jo gådefuldt, for hvorfor skulle der være relativt fær-
re jagtulykker, såfremt jagtformerne er forholdsvis ensartede. Jeg 
kommer senere til at dokumentere, at det er lodret løgn. 

Ordet ’vådeskud’ var dengang tabu, og er det stadig hos Danmarks 
Jægerforbund, som stadig omtaler ’vådeskud’ og ’jagtulykker’ som 
’jagtuheld’. I dag er Huntersmagazine.com mere åben om våde-
skud og refererer disse, når de kommer til redaktørens kendskab. 
For at få et indblik, søg evt. på Huntersmagazine.com! Vådeskud 
som nyhed omtales stadig ikke af Danmarks Jægerforbund ud fra 
jæger-organisationens sandhed om, at jagt ikke er farligt, - ligesom 
rygning i Jeffry Wigands univers heller ikke var farligt.   

6   http://www.huntersmagazine.com/article/v%C3%A5deskud 
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Det ved jeg, fordi jeg har testet det i virkeligheden. Min Google er 
sat op, således at jeg får en nyhedsmail, hver gang ordet ’vådeskud’ 
bliver nævnt i de danske medier. På den måde kommer der mail 
til mig, når en person er vådeskudt, som det omtales i de regionale 
eller lokale aviser7. Avisen får oplysning om vådeskuddet i de til-
fælde, politiet optager rapport. Når det sker, sender jeg min link fra 
Google videre til de to store hjemmesider, som ledes af henholds-
vis Michael Sand og Steen Andersen, der begge er mine venner på 
Facebook. Men jeg sender samme link til Danmarks Jægerforbunds 
informationsafdeling. Som så får informationen først via mig og 
dernæst via www.netnatur.dk og www.Huntersmagazine.com, der 
i alle mine tilfælde har offentliggjort nyheden som det den er, - 
et vådeskud. Danmarks Jægerforbund forholder sig tavs både på 
hjemmesiden http://www.jaegerforbundet.dk/ og forbundets Face-
book http://www.facebook.com/jaegerforbundet
I forskningssprog kunne man kalde det, jeg gjorde, en kortlægning 
af jagtens kulturelle paradigme og teste en grundlæggende anta-
gelse: antagelsen om jagtens ufarlighed og følgelig tabuiseringen 
af vådeskud.

På genoptræningskursus i fortælleteknik

Her knap 7 år efter vådeskuddet ville jeg som allerede nævnt ger-
ne have denne historie fortalt til alle jægere, så det blev åbenlyst for 
enhver der på den ene eller anden måde var i berøring med jagt, at 
hverken Danmarks Jægerforbund eller datterselskabet Dansk Jagtfor-
sikring tog vådeskud seriøst. Så vidt jeg husker, var det 13.000 kr. jeg 
betalte for genoptræningen i at skrive og fortælle om denne kompli-
cerede virkelighed på en måde, så læseren ikke hopper af undervejs.  

Vores lærer på kurset på Danmarks Journalisthøjskole var journa-
list Mikkel Hvid, der i dag er redaktør på fagbladet Frie Skoler.  

7   http://www.sn.dk/Var-paa-jagt-23-aarig-ramt-af-vaadeskud/Vordingborg/

artikel/232277
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Han havde skrevet en bog om kurset fascinerende fortælling og 
han begrundede valget af skriveformen således: 
 
- Den menneskelige hjerne kan godt lide at arbejde. Den kan godt 
lide at lege med og flirte med de historier, den får fortalt. Lige så 
snart hjernen får blot nogle enkle spor og små antydninger, går den 
straks i gang med at udfylde resten af historien selv: at skabe bille-
der af rummet, at lede efter morderen, at finde en sammenhæng i 
fortællingen, indtil forfatteren eller skribent ændrer forestillingen 
med nye input eller overraskelser, sagde Mikkel Hvid. 
Denne hjerne-aktivitet styrker læserens indlevelse og hukommelse 
på en helt anden måde, end når hjernen får en række faktuelle 
oplysninger serveret på et sølvfad med det samme – som i den 
traditionelle journalistik. 
Ifølge Mikkel Hvid husker læserne fortællende journalistik bed-
re, fordi den narrative fortælling taler til en helt anden del af hu-
kommelsen end klæbehjernen (der husker udenad). Fortællende 
journalistik appellerer nemlig til den del af hukommelsen, som 
oplagrer og erindrer bestemte scener, grundlæggende følelser og 
episoder, som har gjort indtryk på os i tilværelsen – kaldet den 
sceniske hukommelse. Og her ser vi en klar reference til den for-
tællende journalistiks brug af scener og sanseindtryk. Når den for-
tællende journalistik er vellykket og gennemført veksler den mel-
lem – på den ene side – det abstrakte plan med de traditionelle 
faktaoplysninger, som appellerer til intellektet og – på den anden 
side – det konkrete oplevelses og indlevelsesplan, hvor de elemen-
tære følelser genkaldes. 
Læseren bliver slet og ret klogere, fordi han eller hun gennemlever 
historien på en helt anden måde end ved blot at læse en traditio-
nel avisartikel.

Kurset på Journalisthøjskolen med Mikkel Hvid blev for mig en 
ubehagelig øjenåbner. Tvangstankerne om ydmygelsen ved på-
standene og anklagerne, som var rettet mod mig, og forventningen 
om endnu en ydmygelse i Vestre Landsret tog både min energi, 
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koncentrationsevne og min nattesøvn. En blanding af sovemedicin 
og alkohol gjorde nætterne næsten drømmeløse, men drømmene 
som pressede sig på, var mareridt med svedige forhør og nederlag. 
Mareridtene fortsatte også på ferien på Korsika. Nætterne var ræd-
selsfulde. 

I virkeligheden og billedlig talt havde jeg identificeret mig med de 
to hovedskikkelser fra romanen Moby Dick. Den besatte Kaptajn 
Ahab, der uagtet omkostningerne jagter den kolossalt store, hvide 
hval, Moby Dick, og så sømanden Ishmaels der som den eneste 
overlevende kan fortælle historien om Moby Dick og kaptajnens 
endeligt. På kurset på Journalisthøjskolen uddelte jeg til deltager-
ne DVD’en med filmen Moby Dick. Det var for mig den nærmeste 
måde at fortælle kursusdeltagerne om min identifikation i jagten 
på mine fjender i organisationen Danmarks Jægerforbund og for-
bundet som organisation, og så det ene overlevende øjenvidne, der 
på sand vis har muligheden for at fortælle historien. Målet med 
fortællingen var at flytte grænser, - et mål jeg delte. Om min iden-
tificering forstærkedes af at romanens forfatter Herman Melville 
påståedes at have fået PTSD oven på sin lange rejse med det hval-
fangerskib, som dannede afsæt for romanen, måske! At være hval-
fanger var jo et langt farefuldt, blodbad. Herman Melville holdt ud 
i 18 måneder, hvorefter han gik i land på en stillehavsø.  

På kurset mødte jeg min hyper Facebook-veninde Pouline Mid-
dleton. Vi havde mere til fælles. Hun havde i sin tid overtaget min 
søster Birgitte Kousgaards job på FLS, hvor jeg i øvrigt for mange 
år siden havde haft en større og givende konsulentopgave. Men vi 
havde også det til fælles, at vi have haft PTSD. Pouline, der var 
enlig mor, havde på cykel været ud for et alvorligt trafikuheld, fået 
diagnosen PTSD, og hun havde siden erfaret retraumatiseringen, 
det at kroppen husker, som forfatteren Barbette Rotschild har skre-
vet om. Og som jeg erfarede i lægens påsyn, da jeg første gang blev 
konfronteret med anklagen om, at jeg havde misbrugt vådeskuddet 
til at komme ud af en arbejdsklemme. Lægen sagde til mig, at min 
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retraumatisering kunne være livstruende. Det var godt, jeg mødte 
Pouline, for jeg havde brug for hendes hjælp som skriver og for-
tolker i mit modtræk, hvor vådeskuddet skulle medieres, så ingen 
jæger kunne være i tvivl om, at det havde været et katastrofalt 
vådeskud. Og dermed et medieret modtræk for min frikendelse. 
Jeg var stadig så berørt af sagen, jeg ikke selv magtede at skrive om 
den, men måtte overlade mine dokumentationer og øjenvidnebe-
retninger til Pouline, hvis offentliggjorte fortælling var i forrige 
kapitels tre første afsnit.  

Den 1. april, 2013 bekræftede Pouline Middleton sin medvirken 
med disse ord:

Jeg mødte Palle på et kursus i Århus, hvor vi sad ved siden af hin-
anden. I pausen begyndte vi at tale sammen og som det sker nogle 
gange, blev vores samtale dyb med det samme. Vi talte om døden, 
som Palle havde været tæt på i en vådeskudsulykke. Jeg har også 
været tæt på døden i en trafikulykke. Og har siden oplevet at der er 
en instant forbindelse til mennesker, som har denne oplevelse til 
fælles. Man har været et smut ovre på den anden side, og mit sind 
genkender denne erfaring, når vi mødes. Det skete også med Palle.

Palle fortalte mig om ulykken, og da jeg kort efter sagde ja til at 
skrive en artikel om det, der var sket, hørte jeg hele historien. Det 
oprørte mig, at det skulle væres så vanskeligt at få godkendt det 
som en vådeskudsulykke. De forhold, som Palle senere oplyste 
mig om jagtforsikringens kringelkroge, og hvordan staten spiller 
en dobbeltrolle i hvordan området forvaltes. Det forekom mig, at 
den måde jagtforsikring forvaltes på hører et andet århundrede til. 
Jeg kunne også forstå på Palle, at der ikke blev set med milde øjne 
på den budbringer, der gjorde opmærksom på forholdene.

Den kafkaske situation Palle var ude for i begyndelsen blev kun 
værre i takt med at sagen rullede og erstatningen for vådeskuddet 
udeblev. Det undrede mig, og jeg følte med Palle, der måtte gå 
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igennem så svær en periode fysisk og psykisk, uden at skaderne 
blev anerkendt, der hvor de burde blive det.

Et portræt af en syg kultur

Pardon him, Theodetus: he is a barbarian,
and thinks that the customs of his tribe

 and island are the laws of nature.
G.B. Shaw

For at bruge Foucaults terminologi, så var jeg ved at erkende 
at være et subjekt underlagt en disciplinerende magt. Magtens 
centrum var formanden i Danmarks Jægerforbund. Min magta-
nalyse viste mig billedet af en organisation, Danmarks Jæger-
forbund, som var under angreb fra mange sider, som samtidig 
drev forsikringsvirksomhed. Angrebene fra fuglefolket, fra fred-
ningsfolkene og byernes folk havde fået organisationen til blive, 
hvad man kan kalde et autarki, - en selvforsynende, selvbeskyt-
tende organisation, der beskyttede sine grænser, i forsvar, - også 
med forsikring. Dernæst var det også et autokrati. En magtfuld 
formand og enehersker, Kristian Raunkjær, tegnede foreningen 
indadtil og udadtil, indtil boblen brast med en ’jægerskandale’ 
om magtmisbrug. Han var jo både formand i Danmarks Jæger-
forbund og Dansk Jagtforsikring. En ny formand kom til, uden 
at organisationens logik eller indre sandheder ændredes. Som 
vi begynder at ane, så må en af organisationens indre sandheder 
være, at jagt ikke er farligt, - ligesom tobaksrygning heller ikke 
var farligt. Og ligesom skader fra tobaksrygning var folks egen 
sag, så er følgerne af vådeskud også folks egen sag.

Kultursociologen Edgar Schein skrev om de grundlæggende anta-
gelser, ud fra hvilke kulturparadigmer dannes. Han nævner fem 
forhold, hvoraf jeg vil fremhæve de to vigtigste i forståelsen af jag-
ten. Det første er menneskehedens forhold til naturen: Hvordan 
betragter nøglemedlemmerne – på organisationsniveau – organisa-
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tionens forhold til miljøet. Er der tale om dominans, underkastel-
se, harmonisering, om at finde sin niche eller hvad? Den anden er 
virkelighed og sandhed: De sproglige og adfærdsmæssige regler, 
der definerer, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er det, hvad 
der er en ’kendsgerning’, hvordan man endegyldigt bestemmer 
sandhed, og om sandhed ’afsløres’ eller ’opdages’; grundlæggende 
opfattelser af tid og rum.

Og nu er det jægerne, og herom siger Schein, hvis en gruppe an-
tager, at den rigtige måde at overleve på, er ved at besejre naturen 
(dvs. styre miljøet aktivt og aggressivt, som jægerne gør det ved 
opdræt og afskydning af de svageste), kan gruppen ikke samtidig 
antage, at den bedste måde for medlemmerne at forholde sig til 
hinanden på er passivt at søge harmoniske relationer. Det kunne 
være ornitologerne og Dyrenes Beskyttelse, der kan opretholde så-
danne harmoniske relationer til naturen. 

Og her er det så, at jægernes paradigme er i overensstemmelse med 
den vestlige kulturs, der var orienteret mod beherskelsen af natu-
ren og havde et aktivt optimistisk syn på mennesket som et ud-
viklingsdygtigt væsen, der byggede på ideen om fremskridt. Dertil 
kom et pragmatisk videnskabeligt syn på sandhed og virkelighed, 
en forestilling om at rum og ressourcer altid vil være til rådighed 
og en opfattelse af autoritative relationer som rationelle/legale i 
den forstand, at magt tildeles dem, der har ekspertisen, og som 
vælges eller udnævnes ved en proces, der hviler på det demokra-
tiske princip om ’vælgernes billigelse’. 

Det skulle jo imidlertid vise sig, at det hverken var jagtlig eksper-
tise eller ballistisk viden, som var den grundlæggende kompeten-
ce i jagtansvarsforsikringen. Danmarks Jægerforbund har i øvrigt 
heller ikke længere den ballistiske viden. Det var et forsikrings-
selskab, som heller ikke benyttede lægefaglig konsulentbistand. 
Forsikringsselskabet havde med sin bemanding, - én på lønnings-
listen, en højesteretsadvokat, der havde en erfaring som ledende 
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medarbejder i Forsikringsankenævnet defineret sit våben (juraen) 
og kamppladsen var retten. Den vådeskudte stod helt alene med 
bevisbyrden.  

Ved årsskiftet 2011/2012 havde jeg publiceret en artikel ’Jægerløg-
ne’ i foreningen Dansk Land- og Strandjagts (DLS) medlemsblad. 
Argumentationen var så entydig, at formanden for DLS røg i blæk-
huset og tilskrev Miljøministeren, at jægernes ansvarsforsikrings-
forhold skulle privatiseres. Hovedargumentet var jo, at en forening 
af jægere jo ikke kan have den forsikringsmæssige ekspertise. Her 
er foreningsbladets leder:

Demokrati – nej!

Ifølge Naturstyrelsen blev det i januar 2011 opgjort, at der her i 
landet er 228.712 jagttegnsberettigede. En tredjedel er organiseret 
i Danmarks Jægerforbund(DJ). Denne tredjedels ledelse repræsen-
terer alle de jagttegnsberettigede, hvilket naturligvis ikke er demo-
kratisk, da der træffes vigtige afgørelser hen over hovedet på de 
resterende 143.721 jægere. 

Den 24. august 2011 afholdt Skov & Landskab temadag om for-
valtningen af vildsvin på den frie vildtbane her i landet. Der var 
dygtige folk tilstede som talte for og imod, og i denne sammen-
hæng hen over hovedet på alle disse mange jægere, der ikke øn-
sker medlemskab af DJ; svaret giver sig selv og er som nævnt ikke 
demokratisk.
 
Og lad mig blive ved demokratiet! I forrige nummer bragte vi en ar-
tikel om det vådeskud, der i 2000 ramte Palle Overgaard Sørensen. 
Som det blev nævnt ejer DJ 49 % af Dansk Jagtforsikring A/S(DJF) 
resten ejes af Naturstyrelsen. Men det er repræsentanter fra DJ, 
der sidder i hovedbestyrelsen, og her må alle jægere - organiserede 
eller ej – igen rette ind efter de erstatningsafgørelser, der træffes. 
Igen yderst udemokratisk og som der stod i artiklen: ’Når man først 
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bliver besat af magten, træder alt andet til side’. En sådan sætning 
giver stof til eftertanke af højest foruroligende karakter. 

Som det også blev nævnt i artiklen ønsker DLS at jagttegnsforsik-
ringen lægges ud i det frie marked, så man derigennem er forsvar-
ligt forsikret. Her vil der naturligvis komme en stigning, måske fra 
de nuværende 30kr. op til 300kr. årligt. Og hvorfor? Jo, vi ved at ty-
skerne ikke accepterer den danske jagtforsikringsmodel. Grunden 
er den ganske enkle, at en jæger, der i Tyskland skyder en anden 
risikerer, at skulle udrede et større beløb, end de ca. 5mio. kr. DJF 
råder over. Lad os antage, at den samlede erstatning fra tysk side 
løber op i 8mio. kr. så skal den, der forårsagede vådeskuddet, selv 
udrede de resterende 3mio. kr. En sådan økonomisk usikkerhed 
ønsker tyskerne forståeligt nok ikke. Men set i lyset af den danske 
vådeskudssags alvor svarer en stigning på jagttegnsforsikring til 3 
kasser øl og det kan vi alle leve med. Og hvad med ham der for-
årsagede vådeskuddet! Som ansvarlig jæger ønsker den, der for-
årsager et vådeskud, at sagen får en hurtig afslutning, så begge 
parter kan lægge det bag sig og se fremad. Så samlet set vil disse 
aspekter kun kunne løses, hvis forsikringen lægges ud i professi-
onelle og upartiske hænder. Men en vådeskudssag, som den Palle 
Overgaard Sørensen har gennemlevet og stadig gennemlever, må 
aldrig gentage sig; det er rent ud sagt uartigt og viser manglende 
respekt for den enkelte jæger. Læs mere om sagen her i bladet. 

Finn Madsen, landsformand 

Den jagtlige mediering havde ikke nogen umiddelbar effekt, - den 
lå blot ude på Nettet sammen med Højesterets dom uden konse-
kvenser for Danmarks Jægerforbund. Var der tale om en forbrydel-
se, en svinestreg? Hvor de andre talte, er der her absolut tavshed. 
Et karaktermord blev ikke offentliggjort men fremlagt af Danmarks 
Jægerforbunds juridiske rådgiver og samtidige direktør i Dansk 
Jagtforsikring for dommerne i lands- og højesteret. Min familie 
og venner måtte påhøre den disciplinerende magts fordrejninger 
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af virkeligheden. Danmarks Jægerforbund havde to formål. At jeg 
ikke skulle have nogen ekstra erstatning. At overbevise dommerne 
om, at der ikke havde været et katastrofalt vådeskud og hele at min 
mediering dermed var løgn, for retten står over medieringen. Det 
sidste lykkedes i Vestre Landsret, men gudskelov ikke i Højesteret.

For at minde læseren om, hvad en kendt syg kultur er i offentlig-
hedens søgelys, så skal jeg kort citere fra et notat i Politiken om 
forsvarets gøren og laden: ’Ingen, der har fulgt Forsvarskomman-
doens ageren gennem de sidste ti år, kan være i tvivl om, at der har 
udviklet sig en enerådende kultur, hvor offentligheden udmærket 
kan vildledes, sandheden fordrejes og politikerne ignoreres, hvis 
situationen kræver det. Sagen om forsvarets hjemmestrikkede 
oversættelse af jægerbogen til arabisk var blot ét tilfælde. En tid-
ligere forsvarschef ignorerede en direkte ordre fra regeringen, da 
han stemte på sin finske jagtkammerat til en EU-toppost. Og senest 
er det beskrivelsen af det famøse ’papkassenotat’ kommet frem, at 
forsvaret var med til at mørklægge det korrekte antal krigsfanger 
taget af danske soldater i Irak. Den kultur er der brug for et mar-
kant brud med.’

Symptomer på ’syg dansk kultur’: sandhedsfordrejning, vildled-
ning af offentligheden, ignorance, vennetjenester, dataforvansk-
ning. 

Juridisk praksis

En sommeronsdag i 2005 læser jeg om Advokatrådets formand Sys 
Rovsing Koch i Dagbladet Børsens kultursektion, hvor hun fra Bar-
celona fortæller om sin sommerferielæsning. Og hun udtaler bl.a.: 
’Hvis ikke samfundet kan eller vil sikre menneskerettighederne, 
så må et stærkt retssystem med uafhængige dommere kunne klare 
ærterne, men at det ikke er ligetil, fremgår af tidligere højesterets-
dommer Henrik Zahles bog fra 2003 Omsorg for Retfærdighed. Og 
hun fortsætter: ’Henrik Zahle forsøger at analysere den enkeltes 
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udøvelse af magt. Og det er utroligt interessant, for mange har en 
tendens til at betragte magt som et fy-ord. Men hvis der ikke eksi-
sterer magt, er der afmagt, og magtens tomrum kan være katastro-
fal. For der hersker vilkårligheden, og om disse ting har han nogle 
dybe refleksioner, der munder ud i det individuelle ansvar, som 
alle advokater, direktører, administratorer osv. har for at træffer 
retfærdige afgørelser.’

Og Sys Rovsing konkluderer sin analyse med kommentaren: ’Vi er 
omsluttet af et net, der udgøres af love, paragraffer og traditioner. 
Hullerne i nettet er dommernes mulighed for at vise menneskelig-
hed og forståelse i konkrete sager.’

Tidl. højesteretsdommer Henrik Zahle har til min højesteretssag 
tankevækkende kommentar i sin bog Omsorg for retfærdighed – 
Essays om retlig praksis, hvor han i sit  afsnit ’Historier’ rejser 
spørgsmålet  om en sag som min højesteretssag er en del af en helt 
anden dagsorden: ’Det at det overhovedet er blevet en sag, er må-
ske den ene parts grusomme hævn over den uret, den anden part 
har gjort – måske ikke lige den uret, sagen går ud på at blotlægge, 
men noget helt andet, ingen hører om i retten. Her er det dommer-
ne kan komme lidt i vildrede – hvorfor er denne sag overhovedet 
anlagt, spørger de hinanden. Men de har ikke grundlag for at se 
sagen som led i en bredere historie, hvor tilvalget af en retssag kun 
er en særlig variation, der måske kunne være undværet, men som 
dog har sine fordele. De medvirkende har således ofte forskellige 
’historier’ i gang, dommere over for advokater, advokater over for 
parter, de forskellige domstolsinstanser og dommere indbyrdes i 
samme domstol. Vi taler inden for hver vores horisont og skal gøre 
os megen umage for at forstå, hvor andre fortæller ad baner, der 
forekommer som vildspor, når sagen ses fra dets egen synspunkt.’

Uden at foregribe det følgende kapitel er det mit formål med det 
følgende kapitel, at argumentere for at min førte sag ved Højeste-
ret ikke var en erstatningssag men min modparts grusomme hævn 
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over whistlebloweren som blot sagde sandheden. At danskernes 
ansvarsjagtforsikring er kejserens nye klæder. Og var hensigten 
Danmarks Jægerforbunds hævn og bedrag på samme tid? Var sa-
gen et opgør med en besværlig whistleblower? Var sagen et jagtens 
’projekt beskadigelse’?

31. august, 2010 udtalte afgående højesteretspræsident Torben 
Melchior, at der forventes flere sager ved Menneskerettighedsdom-
stolen, og som vi skal se til slut, er dette sagsforløb formodentlig 
en sag for Menneskerettighedsdomstolen dels på grund af statens 
ejerskab, dels på grund af at sagen er trukket i langdrag.
 

Ny taktik: ikke magnyl men trotyl

Jeg tog i 2005 kontakt til professor Anders Drejer med henblik på at 
overtage mig i vejledningen i afslutningen på min Ph.d-afhandling 
om ’Aarhus Lufthavn’. Hverken mænd og især PTSD-ramte kan 
multitaske. Det sidste er sandt. Så problemstillingen blev snart: 
Var det whistlebloweren eller forskeren, som skulle have overta-
get? Indtil efteråret 2012 var det forskeren på samme tid. Men med 
et skete der er drejning. Over en søndagsfrokost i mit hjem og en 
dialog med Anders Drejer og hans kæreste Sarah og min kæreste 
Grethe flyttedes rammen fra et forskningsprojekt til en så indly-
sende læse- og seværdig dramatisering af en sag om et vådeskud, 
at ’filmen’ i næste afsnit skulle kunne danne basis for et anklage-
skrift enten til en straffesag eller en menneskerettighedssag. 

Det var Kurt Lewin (1952) – grundlæggeren af socialpsykologien 
– der anbefalede: ’Hvis man vil forstå et system, skal man forsøge 
at ændre det – ryste det. Og når reaktionerne kommer, så samle 
stumperne, så der til slut danner sig et mønster. En vigtig del af 
mønsterforståelsen er at afprøve sin forståelse ved at se, hvordan 
organisationsmedlemmerne reagerer på ens (min) egen adfærd.’ 
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Identifikation: Den farligste mand i Amerika

Daniel Ellsberg er en helt særlig whistleblower, som kun kort skal 
introduceres i denne sammenhæng. Dels var han den primære 
årsag til Nixons fatale ulovligheder, dels var han den direkte år-
sag til, at den politiske stemning i USA ændredes, således at Viet-
nam-krigen fik sin helteløse afslutning med de forfærdelig mange 
veteraner i sit spor. 

I 2009 blev der udgivet en dokumentarfilm The Most Dangerous 
Man in America, om hvorledes videnskabsmanden Daniel Ells-
berg, hans familie og venner havde arbejdet for at bringe sand-
heden om Vietnam-krigen frem i den amerikanske offentlighed. 
Sideløbende i filmen optræder Nixon og hans folk i deres kamp for 
at lukke munden på sandhedsvidnet, med politiets hjælp, med vå-
ben i hånd, med retten i baghånden. Og alligevel bliver det ved til-
fældets hjælp til en frikendelse af Daniel Ellsberg. Jeg identificerer 
mig med Daniels Ellsberg og ser hans film som et forbillede. Ikke 
blot fordi filmen fortæller en sandhed, men også fordi filmen i dag 
har et ekstra formål, - at opdrage ungdommen til at tænke kritisk 
og handle samvittighedsfuldt, når de møder umoralen og tankeløs-
heden i deres hverdag, i familien, i institutionerne og i markedet. 

Som den så gør gennem www.zinnedproject.org, Filmen indgår i 
gymnasieundervisningen, så der kommer ansigt på den kritiske, 
samvittighedsfulde Daniel Ellsberg, når han fortæller om sin bag-
grund, sine skiftende overbevisninger, sin tvivl, sin fortid, sin nu-
tid og stadig kritiske blik for samtiden. 

Filmen, The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and 
The Pentagon Papers, har disse 12 kapitler, der skaber en formod-
ning om indhold og forløb:

1. The Most Dangerous Man in America
2. Ellsberg and the Rand Corporation
3. Ellsbergs Time in Vietnam
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4. Tet Offensive in 19688

5. The Legitimacy of War
6. Ellsberg Decides to Leak the Study
7. Congress Fails to Act
8. The NY Times Decides to Print
9. Other Papers Pick Up the Story
10. Ellsberg: A National Security Crises
11. The Case is Thrown Out of Court
12. End Credits

Daniels Ellsberg er som rådgiver tæt på den politiske magt. Han ar-
bejder for Rand Corporation og får sit arbejdsnetværk her. Ellsberg 
kæmper som officer i Vietnam og oplever på egen krop kampene 
langt borte fra USA. Han er vidne og medvirkende til en større 
historisk rapport om Vietnam-krigen, som kun den øverste ledel-
se i Det hvide Hus har adgang til. Han beslutter sig for, at også 
Kongressen skal have adgang til det samme beslutningsgrundlag 
som præsidentens folk har. Men Kongressen handler ikke, ligesom 
Kongressen også var handlingslammet i Jeffry Wigands tobakshi-
storie. New York Times offentliggør rapporten efter nøje at have 
overvejet de trusler, som præsident Nixon havde mødt bladets re-
daktion med, - skriftligt og telefonisk. De gjorde det på trods og for 
bladets læsere.
Andre blade kommer op med historien, der bliver vinklet fra alle 
sider, mens man diskuterer om Ellsberg udgør en trussel for nati-
onen. En retssag rejses om mange års fængsling til Ellsberg, men 
Højesteret frafalder, da det bliver klart, at den myndighed, som har 
rejst straffesagen mod ham, også står bag et indbrud hos Ellsbergs 
psykiater, - Nixon og hans folk havde miskrediteret sig selv. 

Et plot er, da Daniel Ellsberg er flygtet fra sit hjem og gået ’under 
jorden’. Præsident Nixon og hans medsammensvorne har fået ham 
eftersøgt, da han udgør en trussel for ’nationens sikkerhed’.

8   http://en.wikipedia.org/wiki/Tet_Offensive
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Fra sit skjul interviewes Ellsberg af Walther Cronkite, CBS med 
hovedspørgsmålet: ’Hvad er det mest vigtige, du har fået frem af 
Pentagon-papirerne?’ Daniel Ellsberg svarer kort og præcist: ’Jeg 
mener at vide, at lærestykket er, at dette land ikke kan tillade, at 
præsidenten styrer mit land alene uden hjælp fra Kongressen og 
offentligheden.’

En gruppe danske journalister var gået sammen på Facebook og 
havde forsamlet de politiske ungdomsformænd til en weekend for 
at undersøge om de var i stand til at lave et forlig mellem rød og 
blå bloks forbenede planer. Ud på natten var det hele ved at falde 
på jorden på uenighed om arbejdsmarkedspensioner: Socialdemo-
kraten ville have, at danskerne skulle tvinges til at spare op til 
alderdommen i et stort, statsejet pensionsselskab, mens de øvrige 
ville give danskerne frit valg til at vælge, hvor deres pensionspen-
ge skulle anbringes.  

Ud på morgenen udtænktes et kompromis. Det skulle være obli-
gatorisk at anbringe lønmodtagernes penge i et af flere godkend-
te pensionsselskaber, men den enkelte kunne frit vælge hvilket. 
Pragmatikken havde vundet over ideologien. De unge fravalgte 
den statskapitalistiske løsning. Dansk Jagtforsikring A/S er et ene-
stående, monopolistisk, statskapitalistisk forsikringsaktieselskab. 
Tanken om et statsejet forsikringsselskab er en anakronisme som 
også jagten er en anakronisme.  

Kære læser, tag nu de konstruktive 3D-briller på til næste afsnit, 
- præsentationen af de primære og sekundære kilder i den uaf-
sluttede fortælling om et vådeskud i hænderne på Danmarks Jæ-
gerforbund og Dansk Jagtforsikring for til slut at kunne svare på 
spørgsmålet. 

Hensigt: bedrag?
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Kapitel 3. Fra vådeskudsoffer til whistleblower

Et vådeskudsoffer begynder som whistleblower

Det var i denne periode af håbløshed – efteråret 2004 - at tanken 
om at gå ud i offentligheden blev skabt. Det eneste konkrete jeg 
havde, var min viden om skudafstanden og styrken. Jeg tog mig 
sammen og kontaktede de venner, der havde haft førstehåndsople-
velsen af vådeskuddet. De er i nævnte rækkefølge driverne på beg-
ge sider, tømrermester Hans Peter Krogh, elinstallatør Erik Vinther 
Andersen og vennerne Anker og Mette Løndal.

De to nedenstående interviews med driverne sendte jeg pr. post til 
Danmarks Jægerforbunds formand og hans hovedbestyrelsesmed-
lemmer. På dette tidspunkt var formanden i Danmarks Jægerfor-
bund, Kristian Raunkjær også formand i Dansk Jagtforsikring A/S. 
Der kom aldrig noget svar. Dermed var whistlebloweren skabt ud 
af presset fra juraen og jagtens top. Sandheden måtte frem i lyset. 
De skulle og kom ud i jagtens medier. 

Hans Peter Krogh om vådeskuddet på Kollerup Gods den 1. 
oktober 2000.

Hans Peter Krogh var driveren på min venstre side, da jeg blev 
skudt. 

Jeg var en del af konsortiet og tømrermester Hans Peter Krogh var 
inviteret med som gæst af konsortiemedlemmet tømrermester Jens 
Karl Mikkelsen. 

I efteråret 2002, hvor jeg var i terapi hos Inger Murray for at få 
sat en stopper for de mange og ukontrollerede mareridt som føl-
ger med en PTSD, da gjorde Inger Murray mig opmærksom på, at 
vidner til vådeskuddet også kunne udvikle PTSD. Dagen efter te-
rapien mødte jeg tilfældigt Hans Peter Krogh og jeg spurte ham så, 
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om han stadig gik på jagt og om episoden havde haft en virkning. 
Braget fra skuddet kom igen og igen fortalte han så, og lysten til 
jagt var ikke som den havde været tidligere. 

I efteråret 2004 fandt vi tid oven på en dag, hvor Hans Peter Krogh 
havde afbødet virkningerne af et indbrud, hvor mine våben var 
blevet fjernet. Vi sidder i min stue, min ruhår Akka ligger ved 
mine fødder. Jeg trykker på ’record’ og her er så Hans Peter Kroghs 
beretning fra den 1. oktober 2000:

Jeg er inviteret på jagt nede på Kollerup Gods af Jens Karl Mikkel-
sen. Vi starter dernede med jagtparole. Så kører vi i en jagtvogn op 
på første såt op mod noget skovværk. Det var oppe ved lergraven 
med en rasende spadseretur ud over markerne. Så kommer vi ned 
og skal i gang med anden såt. 

Hvordan var vejret?  Det var dejligt, dejlig blå himmel og stille 
vejr. Det er en dag jeg har glædet mig rigtig meget til, jeg har aldrig 
været på så stor en jagt før. Vi var vel omkring 30 mand - måske 
lidt flere, og det havde jeg jo egentlig aldrig tænkt på, at der kunne 
være noget negativt i med så mange, - det blev det. 

Blev der blæst? Der blev blæst. Ja, det gjorde der, og jeg havde min 
hund, en sort labrador, med på jagt, så jeg er i driverkæden. Der 
bliver sat bagposter af, hvor drevet skal begynde, og vi drivere bli-
ver sådan set også sat af på linie med bagposterne, og vi får besked 
på hvad retning, vi skal gå. Og bagposterne får selvfølgelig besked 
på, at de så skal blive, hvor de er. Og øh.. 

Får bagposterne instruks om, at de skal stå med ryggen til såten? 
Det husker jeg ikke om de gør, men det er i hvert fald det eneste 
fornuftige at gøre der. At vende ryggen til såten, i hvert tilfælde af 
at man skal skyde, så har man faktisk ikke ret mange muligheder 
der på grund af nogle træer. Det bliver rimeligt tæt med det sam-
me, man kan faktisk ikke se en dyt, for mig at se ville det være 
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ganske uforsvarligt at skyde ind. Vi begynder drevet, der bliver 
blæst. Og vi starter drevet. 

Da jeg når vel 100 meter ind i det tætte møder jeg noget fugtigt 
jord, og det bliver mere fugtigt, ja det bliver faktisk til et vandhul, 
jeg kan se, jeg kan ikke komme videre den vej, jeg kender ikke ter-
rænet rigtig og vælger at dreje til højre for at gå uden om det så går 
jeg lidt opad igen og der bliver det også mere tørt og ved at blive 
ved med at dreje til højre så møder jeg pludselig dig, som var sat af 
lige før mig i drevet som går på min højre side. Og jeg spørger lige 
dig, hvordan vi kommer forbi det vandhul, hvad gør vi – jamen vi 
skal bare den vej og vi snakker lige et øjeblik om det. Vi står foran 
et mindre træ med front op bagud og jeg tænker ikke at det er en af 
bagskytterne eller en af de bagposter, der er sat af, der åbenbart er 
fulgt efter os. Jeg ser bare 15 – 20 meter bag os, da står manden, - 
jeg kender ham i øvrigt ikke. Jeg tænkte godt nok, han er ikke den 
del af driverkæden, nu står han så der, det er jo heller ikke min 
opgave at sætte folk på plads, så jeg tænker ikke mere ved det. Vi 
snakker om det Palle og jeg ganske kort. 

Og så springer der et stykke råvildt forbi os og bagud til bagskytter-
ne, - og i det øjeblik bliver der råbt ’råvildt’ jeg tror der bliver råbt, 
jeg er ikke sikker. Men vi går videre med vores drev, jeg får taget 
et skridt eller to, der er et lille træ imellem os, så vi går fremad. 
Og så lyder der et brag, jeg har aldrig hørt så højt et skud, jeg er 
jo klar over det er et jagtgevær, men det lyder så frygtelig højt og 
det lille træ som jeg lige er trådt om bagved, det føles som om at 
grannåle og alting blæser af det, og kommer susende ind over mig, 
pisker imod min jakke, jeg tror nok jeg når at dukke mig for at det 
der kommer piskende ud af træet og så hører jeg Palle han råber, 
og samtidig kommer han væltende på tværs ind igennem dette træ 
eller busk eller hvad det nu var. Som tiden er gået mener jeg det 
er et lille grantræ eller en gyvelbusk, men jeg kan i hvert tilfælde 
huske, at da Palle vælter igennem busken har han sit jagtgevær i 
favnen ind til sig, og det første jeg tænker - hold kæft - er, Palle har 
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skudt sig i hovedet, og han har måske skudt en hel fod af. Og jeg 
får fat i geværet, for jeg er bange for det andet skud. 

Falder jeg om? Du ligger på jorden Palle og holder ved dit gevær og 
jeg kan ikke lide det, jeg er bange for at det andet skud går også, og 
jeg skynder at knække min egen bøsse og ned på jorden med den, 
og fat på din og så kan jeg huske så tydeligt, da jeg så ser det ikke er 
skudt af, så lægger jeg selvfølgelig bøssen væk. Det står så klart for 
mig, at dit gevær ikke er skudt af, men hvad fanden er der så sket?

Og så kan jeg jo se, at det bløder ud af nakken af dig og det bløder 
sku kraftigt. Hvad satan er der foregået? Og så din hat, jeg kan ikke 
huske om jeg tog den af, men jeg i hvert huske i alt det her blod, 
og så ser jeg ned af jakken på ryggen af den og den er helt over-
plettet af haglskud og så kan jeg huske oppe i nakken af dig i selv 
nakkehullet, mellem det her blod så får jeg fat i noget hårdt og får 
bukket dit hoved fremad og får kigget og får så trukket haglskålen 
ud, - den sidder endda rigtig godt fast i nakken af dig. Grunden til 
at den sidder så fast, - i smerte havde du nakken bagover, om det 
hjalp at få den rykket ud, jeg gjorde det i hvert fald, og så proppede 
jeg den i min lomme, hvorfor ved jeg ikke. 

Og så i mellemtiden kommer alle de andre til og vi snakker om, 
hvad der er sket, og vi skal da i en fart have dig på sygehuset, - ja, 
så kommer der nogen nede fra såten, og de kan ikke forstå vi ikke 
har fulgt med drevet. Så får de jo så at vide, at Palle er blevet ramt, 
så kan de bedre forstå hvorfor drevet er gået i stå. Og så bliver der 
blæst af, så vidt jeg husker. 

Hvordan havde du det så oven på? Jeg var meget forvirret kan jeg 
huske og vi snakkede frem og tilbage, nogen vidste det ene og an-
dre vidste det andet, Jeg synes der går ret lang tid, så kommer der 
en bil og du bliver hevet ind i bilen og de kører dig til sygehuset. 
Så har vi da ikke ansvaret der mere.
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Og så tog du hjem? Ja, for så begynder de at snakke om, så ville de 
fortsætte jagten. Det kan jeg ikke forstå.

Var der nogen der tog initiativ til at få taget noget søforhør? Nej, 
det var der ikke nogen der gjorde, der var ikke nogen, der skrev 
noget op. Der var en masse snak, I kan gå på jagt ligeså tosset I vil 
og skyde hinanden ligeså tosset I vil, jeg skal ikke mere på jagt i 
dag. Det er nok for mig. 

Vi trængte alle sammen til at snakke, og vi tog frokosten og vi fik 
snakket noget mere om det. Da de så havde besluttet sig for at star-
te igen, så sagde jeg farvel og tak for i dag. 

Jeg havde også min søn med. Ja det er rigtigt, jeg husker ikke hvad 
hans holdning var, jo det er rigtigt, han fortæller fra hospitalet, at 
det går godt og der er egentligt ikke noget sådan meget alvorligt, 
hvad der så ligger i det, du er da ikke ved at dø, men det havde vi 
nok heller ikke regnet med, men alligevel at man mødes så mange 
folk og havde en dejlig jagtdag, - pludselig er der en af folket der er 
skudt, det kunne jeg slet ikke have med at gøre. 

Tak for dit bidrag. 

Palle Overgaard Sørensen, den 4. januar 2005

Erik Vinther Andersen om vådeskuddet på Kollerup Gods den 1. 
oktober 2000.

Erik Vinther Andersen var driveren på min højre side, da jeg blev 
skudt. 

Erik Vinther Andersen er en gammel jagtkammerat af mig. Han 
er fætter til min kone og elinstallatør i Assentoft. Vi har gennem 
årene været sammen i flere skiftende jagtkonsortier, - Sophiendal 
nord for Skanderborg, - Skovsgaard ved Hobro, som ligger langs 
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Mariager Fjord sydlige skovklædte stærkt kuperede terræn, - Fæ-
vejle, som siden 1833 har været ejet af slægten Mønsted, på Ko-
lindsunds sydside. I vores yngre dage, da jeg havde ruhårede grav-
hunde, gik vi på jagten ved destruktionsanstalten Kronjyden ved 
Assentoft, hvor Erik Vinther Andersens far var øverste chef. Erik 
Vinther Andersen, - en jæger der kan dublere til snepper, er i dag 
med i konsortiet på Sofiekloster ved Assentoft. Siden vådeskud-
det, hvor jeg ikke har været medlem af noget konsortium, har jeg 
flere gange i efteråret nydt den gæstfrihed, det fine veletablerede 
konsortium på Sofiekloster viser mig. 

Det er søndag den 23. januar 2005, og jeg har nu bedt Erik Vinther 
Andersen, der var med som den ene af mine gæster på jagten den 
1. oktober 2000 om for første gang at genfortælle skudepisoden til 
mig og til båndoptageren, som han husker dagen nu her godt 4 år 
efter: 

Vi sidder i Eriks Vinther Andersens bibliotek, hans store ruhår Las 
er fulgt med og ligger på tæppet foran os og følger os med øjnene. 
Jeg trykker på ’record’:

Vi starter den første oktober 2000. 
Du er næsten nødt til at stille mig nogle spørgsmål! 
Er jeg det?
Nej, det er du måske ikke.

Du kan selv huske hvad. Vi kommer ud i den såt, det er faktisk det 
vigtigste og så – 
Ja, ja, og der bliver vi af jagtlederen som driverkæde stillet af, og 
det gør vi jo på normal vis i en lang række, og den første der bliver 
sat af det er ham den unge mand, som er årsag til hvad der sker. 
Han få besked på at blive stående, der hvor han står og på et tids-
punkt skal han selvfølgelig komme lidt frem og men det skal være 
når vi,  - han bliver tilbage i hvert fald, og da han er sat af bliver jeg 
sat af og du bliver sat af, og jeg kan ikke se mere. 
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Hvorfor skulle han gå med igennem såten? Han skulle ikke gå med 
igennem, han fik besked på af jagtlederen, at han skulle blive, hvor 
han var som bagpost. Det var oppe i nærheden af den der smule 
vej, der går på tværs, han skulle bare blive deroppe. Det var åben-
bart jagtlederens formodning, at det var et godt sted at have en 
mand stående blive stående afventende, ja.

Der er ofte det sted fasanerne kommer ud i den spids. Ja, ja, - på 
givet signal begynder vi selvfølgelig at gå frem igennem sådan no-
get, jeg vil ikke sige det var bevoksning, det var meget lavt i hvert 
fald, vi kunne se hinanden alle sammen, og vi går frem i normalt 
tempo. Jeg kan godt se, da vi går frem, da kommer der nogle træer, 
nogen høje træer og jeg kan også godt se terrænet det falder, og jeg 
kigger. Jeg har kontakt med dig, jeg kan se dig, og jeg mener jo ikke 
jeg burde kunne se ham, der havde fået besked på at blive stående, 
men da jeg kigger til højre, da kan jeg se han er med, og han er ikke 
længere væk, end jeg kan tale højt til ham, og siger til ham, at du 
fik jo besked på at blive tilbage. ’Ja men, hvad gør jeg så nu’, siger 
han, ja men, så går du i hvert fald ikke længere end nu. Du bliver 
stående der, hvor du er nu. 

Sagde du til ham? Det sagde jeg til ham. Du bliver stående nu, 
hvor du står nu. Om du går tilbage de halvtreds meter, det tror jeg 
ikke betyder noget. Du bliver stående her på det højeste sted og så 
lader du bare os. Og så vender jeg mig om og foran har jeg så en be-
voksning, der måske er dobbelt så høj som mig. Lidt spredt, og så 
kan jeg også se terrænet falder. Og da jeg har fortalt ham det, og jeg 
kigger igen, da er du væk, da er du gået ind i den bevoksning, for 
mig at se, eller også falder terrænet, det ved jeg ikke, du er i hvert 
tilfælde, - jeg kan ikke lige se dig. Jeg fortsætter ind og kommer 
måske femogtyve eller tyve meter ind, det ved jeg ikke, 

Da går det nedad.. Da går det nedad, så meget jeg lige skal….og jeg 
føler nok jeg lige er kommet ind, så lyder der et skud og det er ham 
den unge mand, der har skudt. Og jeg kan sådan erindre mig, at det 
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må have været rimelig tæt på den der haglbyge der, den har i hvert 
fat i det første træ, som jeg passerer, da jeg går ind. Lige da skuddet 
er gået, da vender jeg mig om. Det kunne jo ske der kommer noget 
til mig, ikke?. Jeg kan ikke se noget, men jeg bare se det her træ det 
bevæger sig. Der er sket et eller andet. Og så går der…jeg vender 
mig om og begynder at gå igen. Og så råber du pludselig et eller 
andet, jeg kan ikke huske hvad, du råber bare. Enten råber du av, 
du råber et eller andet. Og jeg har fornemmelsen af, at der er sgu 
da noget galt, og det kæder jeg jo selvfølgelig sammen med det her 
skud. Og hvad gør man så? Hvad fanden sker der nu? 

Og så kan huske ham tømrermesteren han er kommet lidt længere 
frem end dig, - tilsyneladende. Ja, jeg kan bare høre ham, og så rå-
ber han et eller andet med, at Palle han er blevet skudt. Og så kan 
jeg godt komme hen ad skrænten langs de træer, hvor du er, men 
det er nemmest jeg lige løber tilbage ud af bevoksningen og op ad 
skrænten og løber ned ad bakken mod dig. Da er tømrermesteren 
for så vidt kommet…og det er. 

Jeg kan ikke huske en skid. Du er jo ikke oppe at stå. Du sidder ned 
sådan lidt på hug eller et eller andet, det kan jeg ikke huske. Jeg 
går ikke, jeg småløber vel tilbage. Men jeg kan da se, du bevæger 
dig. Og jeg tænker, nå ja. Han ligger da ikke ned. Han er da i…og 
så er jeg henne ved dig. Ja, så er der det her med, hvad der så lige, 
- hvordan ordene falder ved jeg ikke, det er nok lidt usammenhæn-
gende, du er kommet op og stå og jeg kan også godt se på dig, der 
er sket et eller andet voldsomt. Tømrermesteren, han har nok mere 
overblik end jeg har, jeg har ikke set noget, men han fortæller mig 
sådan lidt hurtigt hvad han føler der er sket, altså øh…

Hvad er det han fortæller? Jamen altså, jeg mener han fortæller 
dig, mig, at øh…, at øh….vi ved alle sammen, hvordan et stykke 
råvildt tegner, når det bliver skudt, eller et stykke vildt tegner, når 
det bliver skudt. Altså, han fortæller mig du hoppede halvanden 
meter op i luften, og så faldt du ned på jorden. Det var nøjagtig 
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som…og så videre. Det havde jeg ikke set, men det må være på det 
tidspunkt, du råber av eller fortæller noget, du råbte i hvert fald ét 
eller andet.

Nå, du var oppe at stå og du var tilsyneladende rimeligt ved dine 
sansers fulde brug for mig at se, og vi må så konstatere, at det gør 
lidt ondt der oppe under hatten og sådan noget. Vi kan jo også se 
på din jakke at der er sket noget. Vi tager, får jakken af dig og så 
….ja, så i en eller anden, på en eller anden måde føler jeg nok at 
også tømrermesteren, at du overhovedet var oppe at stå, det var jo 
et Guds under. Jeg havde nok en fornemmelse af, nå jamen, at det 
der var sket til nu, det var nok noget, der kan repareres, hvis der 
er sket et eller andet. Han er da oppe at stå, manden han kan tale 
og så videre.

Og så kigger jeg op. Og da…skytten han er væk. Ham kan vi ikke se. 
Men jeg var klar over det kunne kun være ham, der havde skudt. 
Hvor langt han var… han var den eneste vi efterlod på det sted der 
og det var jo 25 sekunder senere eller et halv minut efter jeg havde 
forladt ham. Det kan kun være ham, der har skudt. Og jeg kan hu-
ske jeg råbte efter ham, at han skulle komme. Han kom ikke, han 
kom ikke. Hvornår han kom, det ved jeg i grunden heller ikke. Det 
kan jeg ikke huske nu. Men jeg kan bare huske han kom ikke frem. 
Og jeg tror endda jeg løb derop, for der var ikke ret langt og råbte 
’hallo’ eller et eller andet. Jeg kan heller huske, hvad han hed, men 
altså der skete ikke noget. Han dukkede først op senere. Og det er 
jo måske nok essensen af det jeg har oplevet. 

Og så er der jo efterfølgende jo tømrermesteren og dig og mig. Så 
kommer der én mere på et tidspunkt, det tror jeg der gør. Så skilles 
vi og du kan jo både stå og gå og tale og så videre. Og ja, jeg tager 
patronerne ud og hænger bøssen på nakken. Vi er jo nok stoppet 
lige nu og her og så går jeg en lidt anden vej ud. Og så møder jeg 
nogle andre jægere, og så må jeg jo fortælle at det hele er stoppet 
og fortælle, at Palle er han er blevet skudt. Og så samles vi jo og 
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diskuterer, hvad vi skal og den ene af de der – hvor meget han har 
med jagten at gøre det ved jeg ikke – men han er da i hvert ansat 
ved politiet og han tog så ligesom lidt over, og da følte jeg jo nok 
at han vidste, hvordan sådan noget skulle håndteres. Skulle der 
skrives noget eller skulle der gøres noget, og han var medlem af 
selskabet og så videre så ville han jo nok den bedste til det – hvis 
han var politikommissær og så videre – så det blev diskuteret så 
voldsomt meget mere, og han gik vel også sammen med dig. 
Vi holdt så frokost noget før, men han forsvandt i hvert fald sam-
men med dig på skadestuen og så videre…

Det kan jeg ikke huske. Nej det kan du ikke huske, han forsvandt 
sammen med dig på skadestuen og så videre. Da vi nok klar over 
allerede at ham det uheldige unge menneske, der havde skudt dig, 
at han ville tage med, men jeg havde også en fornemmelse af, at 
politimanden ville tage med for ligesom at forklare… 

Og så er der vel kun at sige, at vi kom hjem, stemningen var lidt 
underlig, vi skulle også spise vores mad og nogen af de der jægere 
pakkede sammen med det samme, de ville ikke være med mere i 
dag. Da vi nu var sammen med dig og vi havde aftalt at vi skulle 
slutte denne jagt med gule ærter hjemme ved dig, så skulle vi da i 
hvert tilfælde lige afvente, hvad der nu sker.
 
Ja, og så kan jeg kun huske vi gik en tur om eftermiddagen der, og 
det var sådan lidt underlig noget vi var ikke så mange og vi havde 
så fået at vide, vi skulle nok høre nyt. Det fik vi at vide til frokost, 
- det har nok været jagtlederen, der fortalte os det. Han stod jo i 
kontakt med dem, der nu var fulgt med dig og han fortalte vistnok 
kort der efter frokost at du havde det godt og en hel masse andet og 
det hjalp jo så lidt på det. Dem der gik hjem, de kom jo ikke mere 
om eftermiddagen men vi andre forsatte indtil vi holdt der midt på 
eftermiddagen. Da var du så mødt op igen. Og så var alle jo for så 
vidt glade, da de så du kom, ikke sandt?
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Ja, og så var vi vel hjemme og skifte tøj og tilbage til Hadsten og 
så fik de der gule ærter som annonceret og da talte vi også om der 
her. Men det korte og det lange var vel nok, at det kunne have gået 
meget værre set i lyset af, hvad der var sket, da kunne du jo både 
drikke en snaps og en øl og spise gule ærter, og det var sådan set, 
sådan set ganske udmærket.

Det var den første oktober…tak for det.   Ja. 

Palle Overgaard Sørensen, den 25. januar 2005.
 

Anker Løndal skriver om vådeskuddet på Kollerup Gods den 1. 
oktober 2000

Til rette vedkommende.                                                   December 2004

Beretningen om en vådeskudsulykke og nogle af dens følger.

Denne beretning er nedskrevet i uge 50 og 51 år 2004 på opfordring 
af Palle Overgaard Sørensen, Hadsten, som på en drivjagt på Kol-
lerup Gods, Hadsten den 01. oktober 2000 blev alvorligt ramt af et 
skud fra en haglbøsse. Efterfølgende har Palle Overgaard Sørensen 
måtte opleve en helt besynderlig og ganske uacceptabel sagsbe-
handling af ulykken, som har forårsaget store psykiske problemer 
og nedsat arbejdsevne.

Hensigten med at nedskrive mine oplevelser omkring vådeskuddet 
og det efterfølgende forløb, er håbet om, at beskrivelsen af mine 
oplevelser vil kunne indgå i sagens videre forløb som endnu en 
element i afklaringen af Palles oplevelser under og efter ulykken, 
og dermed være et bidrag til, at hele sagen tages op til revurdering. 
Alt for meget synes at være gået forkert i denne sag. 

Indledningsvis vil jeg oplyse, at mine erfaringer som jæger er ikke 
store – jeg har kun haft jagtkort i ca. 10 år og har ikke deltaget i 
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mange jagter. Derfor havde jeg den pågældende dag ingen erfaring 
med, hvorledes man disponerer ved uheld, vådeskud eller lignen-
de på en jagt. Efter denne oplevelse er jeg blevet dybt bekymret på 
alle jægeres vegne.

Da der efter min vurdering var mange meget erfarne jægere med på 
ovennævnte jagt, havde jeg ubevidst en forestilling om, at disse ville 
sikre, at vådeskudsulykken ville blive behandlet og indberettet behø-
rigt og objektivt. Dette indtryk blev yderligere forstærket ud fra den 
snak, jeg overværede kort efter at ulykken var sket  -en snak mellem 
et flertal af deltagerne i jagten, hvor en af jægerne – ansat ved politiet 
i Århus - påtog sig at skrive en rapport om ulykken.

Desværre kan jeg ikke sætte navn på mange af personerne, der del-
tog i jagten – jeg kender kun to af deltagerne, men jeg husker, at 
den person, der påtog sig opgaven at skrive rapport fremhævede, 
at han ville påtage sig opgaven med at udarbejde en rapport, fordi 
han som politimand var vant til at skrive rapporter om uheld m.v. 
Han understregede dog i forbindelse hermed, at han påtog sig op-
gaven som jæger og ikke som politimand.

Set i bakspejlet forstår jeg nu, at indberetning og opfølgningen helt 
har svigtet, både fra den person, der ledede jagten og den person, 
der efterfølgende påtog sig at skrive en rapport over hændelsesfor-
løbet.  

Som sagen står i dag må det konstateres, at vi svigtede alle sam-
men –  såvel erfarne som uerfarne jægere!  Jeg føler mig nu  -både 
som menneske og jæger - med den behandling Palle efterfølgende 
har været igennem  medskyldig i, at der ikke blev foretaget det 
fornødne ved en så alvorlig ulykke, eksempelvis at der ikke straks 
blev fortaget politianmeldelse. Det ville være sket i et hvert andet 
tilfælde så hvorfor ikke, når ulykken sker på en jagt! På den måde 
havde man sikret sig, at vådeskudsulykken havde fået den rigtige 
indfaldsvinkel til efterfølgende behandling af ansvar og erstatning. 
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Og hvor er sygehuset i øvrigt henne i denne sag. Skadestuen får et 
menneske ind, der er blevet alvorligt såret af et skud. Har de ingen 
indberetningspligt for en sådan ulykke?

Anker Løndals konkrete oplevelser på dagen:

På drivjagten i den aktuelle såt i et skovstykke fik jeg en sidepost 
på en sti/ vej med 1-2 skytter bag mig og 2-3 skytter længere frem-
me i skovkanten. 

Terrænet var bakket, så der var behov for ekstra stor forsigtighed og 
opmærksomhed på hinandens placeringer. Der person, der senere 
affyrede vådeskuddet, blev placeret som bagpost for at skyde på 
det vildt, som måtte vælge at løbe bagud gennem skyttekæden. 

To at mine venner (Palle Overgaard Sørensen og Erik Vinther An-
dersen) var med i skyttekæden. De havde begge hund med.  Da jæ-
gerne var på plads, blev jagten igangsat, og der lød hurtigt enkelte 
skud. Et øjeblik efter hørte jeg råbet: Dyr bagud. Og der faldt et 
skud mere, og jeg tænkte: Mon han (bagskytten) fik det?

Jeg havde på dette tidspunkt endnu ikke fået øjenkontakt med 
skyttekæden – de var længere tilbage.

Hvorledes jagten i såten ophørte husker jeg ikke, men der lød råb 
om, at en jæger var blevet ramt – og lidt senere stod et klart, at det 
var Palle, der var blevet ramt.

Flere af jægerne kom til og Palle kom gående ud fra skoven sam-
men med bl.a. Erik Vinter Andersen og et par mere. Palle var bleg 
og tydeligt rystet, men mente ikke, at han var ramt af ret mange 
hagl. Vi kunne dog se lidt blod i nakke og ved det ene øre, husker 
jeg. Og der var flere mærker af hagl i hans oilskinsjakke og enkelte 
huller. 
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Der var nogen snak om, hvad der var sket, og jeg husker, at perso-
nen, der havde afgivet skuddet der ramle Palle, i samtalen oplyste, 
at han havde skudt fremad mod skyttekæden vel vidende, at den 
var der, men at han havde beslutte sig for at skyde på dyret - at han 
ikke kunne lade være -  og at han gjorde det. Han kunne nu selv-
følgelig godt indse, at det var helt forkert. Jeg hørte ham ikke sige 
mere, og jeg hørte heller ingen sige mere til ham.  

Alle var formentlig rystede og totalt uforstående over, at han tilsy-
neladende helt bevidst havde skudt fremad mod skyttekæden.  Det 
var i hvert fald min reaktion på hans udsagn om, hvordan våde-
skuddet var blevet affyret.

Jeg kender af gode grunde ikke afstanden mellem jægeren og Palle, 
men har senere fået oplyst, at Erik Vinther Andersen på skudtids-
punktet befandt sig mellem jægeren og Palle – og således havde 
været endnu tættere på at blive skudt. Og var han blevet ramt som 
Palle, ville skuddet have været dræbende p.g.a. den korte afstand. 

At dømme ud fra det udsagn den jæger ( Anders Albrechtsen Han-
sen – AAH)der affyrede vådeskuddet selv kom med umiddelbart 
efter ulykken om, hvordan det skete, oplever jeg hændelsen, som 
om han har haft et fuldstændigt ”black out” og derved overtrådt 
alle sikkerhedshensyn: A.  Skudt fremad mod kæden og ikke bag-
ud.  B. Fulgte med skyttekæden fremad i stedet for at blive stående 
på den tildelte post.  C. Skudt selv om han formentlig har kunnet 
se skytterne foran.

Et lykketræf at ingen blev dræbt.

Palle blev kørt på sygehuset i Randers og den uheldige jæger (AAH) 
fulgte med.  Hvem der kørte ved jeg ikke, men vi fik efterfølgende 
en tilbagemelding om, at Palle havde det godt, og at han ville kom-
me tilbage til Kollerup Gods, når han havde fundet kørelejlighed 
dertil.
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På det grundlag ringede jeg til min kone Mette Løndal (sygeplejer-
ske og ven med Palle), som var hjemme i Assentoft og bad hende 
køre ind til Randers Sygehus, for at hente Palle, som var blevet 
ramt af nogle hagl.

Hun kørte straks af sted, og mens hun ventede på Palle, fik hun en 
kort snak med den uheldige jæger (AHH), som også sad i ventevæ-
relset til skadestuen og ventede og som – efter min kones oplys-
ninger – havde det rigtig dårligt. 

Palle vendte senere på dagen tilbage til Kollerup, hvor han oplyste, 
at han var noget rystet med havde det acceptabelt efter omstændig-
hederne. Han oplyste, at han skulle til nærmere undersøgelse på 
sygehuset dagen efter.

Jagtdagen fortsatte trods uheldet – selvfølgelig uden Palle, som 
blev kørt hjem. Set i bakspejlet undrer det, at jagten ikke blev af-
blæst efter uheldet.  

Da jeg efter jagten senere på dagen fik kontakt med Palle og hans 
kone Kirsten, fik vi at vide, at de meget gerne ville gennemføre et 
planlagte arrangement om aftenen hos dem i Hadsten, hvor Erik 
Vinther Andersen og kone, samt Mette og jeg var inviteret til gule 
ærter. Vi var enige i at gennemføre arrangementet og få snakket om 
jagten og ulykken. Palle var dog træt og fortsat noget rystet, men 
holdt ud i nogle timer, hvorefter vi brød op.

Efter Palles kontrolbesøg på sygehuset fortalte han, at røntgenbil-
lederne viste, at han havde hagl siddende flere steder i kroppen og 
kun dem, der sad helt yderligt var blevet fjernet.  De øvrige skulle 
blive siddende indtil de evt. gav problemer.  Palle oplyste også, at 
der sad et hagl ganske tæt ved halshvirvlen, og at han havde været 
meget heldig – blot en enkelt millimeter nærmere og skuddet ville 
have været dræbende eller gjort ham lam.
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Efterfølgende har jeg ikke drøftet episoden med Palle ret mange 
gange. Han har hen ad vejen fortalt, hvorledes sagen udviklede sig, 
og at det var svært for ham at få et fornuftigt sagsforløb etableret. 
At der er et yderst uheldigt sammenfald mellem Jagtforeningen 
som interesseorganisation og forsikringsselskab.

Mine oplevelser af Palle efter ulykken må nødvendigvis betragtes 
periodevis.  I første fase efter ulykken (de første par måneder) vir-
kede Palle bekymret og fortsat rystet over hændelsen og over, at 
der havde været bud efter ham. Vi talte ikke meget om det hjemme, 
for vi fandt denne reaktion naturlig.

I det efterfølgende år var Palle mere svingende end den måde vi 
tidligere havde oplevet ham på. Han arbejdede bl.a.  med projektet 
Ny lufthavn ved Århus. Det er/ var en tung sag, og Palle fortalte fle-
re gange, at han efter ulykken havde fået svært ved at koncentrere 
sig, at han var mere træt end normalt. Han fortalte, at dette også 
hindrede i at færdiggøre andre projekter. Vore oplevelser af Palle 
efter ulykken bekræfter disse udsagn til fulde.

Han fortalte også, at der var problemer med sagen og at den person 
(AHH), der havde ramt ham efterfølgende søgte at fralægge sig skyl-
den for hændelsen. Det kunne jeg høre gjorde meget ondt på Palle.

Palle har ikke i de efterfølgende år kontaktet mig vedrørende uhel-
det før nu – men da vi har været sammen mange gange i forskellige 
anledninger, har jeg selvfølgelig ikke kunnet undgå at bemærke, at 
der er sket en ændring af Palle ved sammenligning med den Palle, 
jeg kendte tidligere både som privat person og som erhvervsmand.

Jeg skal som lægmand selvfølgelig ikke prøve på at stille nogen diag-
nose for Palle, men det er ganske klart for mig, at han har forandret 
sig efter ulykken. Han er blevet mere ukoncentreret og mere fjern i 
hverdagen. Jeg får jævnligt en spontan mail fra ham, men kan ikke 
altid forstå og følge hans tanker og hensigt med at sende mailen til 
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mig. Bare at kunne gøre tingene færdige med en ekstra indsats. Det 
kan han ikke mere.  Derfor tør jeg som lægmand godt fremføre, at der 
er sket noget med Palle efter ulykken. Han er ikke som før.

Og jeg kan høre på ham – og forstå på ham, at den urimeligt lange 
sagsbehandling og den infiltration og personsammenfald, der er 
mellem Jagtforeningen og Dansk Jagtforsikring er ved at ’tage livet 
af ham’. Skal Palle igen blive ’hel som menneske’, skal denne sag 
hurtigt bringes til afslutning med fuld erstatning til Palle inkl. den 
nødvendige psykologiske efterbehandling.

Min konklusion på ovenstående:

Det er ufatteligt for mig at måtte konstatere, at Palle Overgaard 
Sørensen - som helt uden egen skyld bliver offer i en vådeskuds-
ulykke, hvor en person overtræder enhver form for sikkerhed og 
ansvarlighed - efterfølgende må slås for at få en erstatning, der 
svarer til hans lidelser og tab. Og her tænker jeg både på Palles 
økonomiske og menneskelige lidelser og tab.

Det er slet og ret uanstændigt,  Aabenraa, den 18.december 2004  

Anker Løndal
Flensborgvej 26, 
6200 Aabenraa

Mette Løndal skriver om vådeskuddet på Kollerup Gods den 1. 
oktober 2000.

Kære Palle.

Det er svært at huske så lang tid tilbage som til 1.oktober 2000. Men 
Anker ringede og bad mig hente dig på Randers Central Sygehus, du 
var blevet skudt på, og der var nogle hagl, der skulle fjernes.
Da jeg kom ind på skadestuen, lå du på briksen, og personalet var i 
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gang med at fjerne hagl. Du var meget febrilsk, og sagde jeg skulle gå 
ud i venteværelset og tage mig af personen, der havde skudt på dig.
Han sad i venteværelset og virkede chokeret, så jeg hentede kaffe.
Pludselig kom du nærmest løbende ud, vi skulle på apoteket og 
hjem til Hadsten. Jeg spurgte, er der ikke noget der skal ”meldes”, 
men du var helt i en anden verden og for ud i bilen.
Personalet holdt ikke på dig, men jeg tror de gav ”ham der havde 
skudt på dig” en adresse på evt. krisehjælp, det mener jeg ikke, du 
fik tilbudt.
 
Om aftenen, da vi spiste gule ærter sammen, virkede du stadig, 
som om virkeligheden ikke var gået op for dig. Måske heller ikke 
helt for dine jagtkammerater.
Jeg følte bare, der var noget, der var rivende galt, men blev belært 
om ,at en politibetjent havde taget rapport, så alt var i orden. Må-
ske var den jagtkammerat, der også ligeså godt kunne have været 
ramt, lidt chokeret.
 
Jeg undrer mig stadig over, at personalet på sygehuset ikke an-
meldte noget, nogen steder.
 
Mange hilsner Mette,  Åbenrå, den 29. december 2004

Mette Løndal
Flensborgvej 26, 
6200 Aabenraa

Redaktør Troels D. Egeskjold fortæller om forløbet fra den første 
kontakt til i dag

Min oplevelse af sagen Palle Overgaard Sørensen vs. Dansk Jagt-
forsikring A/S – Danmarks Jægerforbund

Den 15/12/2008 indløb der en mail til Dansk Land- og Strandjagts 
(DLS) redaktion fra Palle Overgaard Sørensen. Han ville gerne 
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have tilsendt et nummer af medlemsbladet, JAGT, (nu JAGT & JÆ-
GERE); en gratis service der findes på vores hjemmeside, http://
www.dls-jagt.dk/. Navnet, Palle Overgaard Sørensen, sagde mig 
noget, og jeg Googlede det straks! Rigtigt – et vådeskud i år 2000. 

De følgende dage spekulerede jeg på, om jeg skulle sende en mail 
til Palle Overgaard Sørensen, om han havde overskud og lyst til, 
at beskrive hændelsesforløbet. Før tanken var tænkt til ende, ind-
løb der den 19/12/2008 en mail fra landsformand, Finn Madsen, 
vedr. selvsamme vådeskud. I mailen var der en vedhæftet fil fra 
Palle Overgaard Sørensen med navnet, 3001 dage. Filen beskrev 
hændelsesforløbet om vådeskuddet, skrevet af journalist, Pouli-
ne Middleton. Var det noget jeg ville bringe og havde mod til at 
bringe!? Ja, jeg var ikke et sekund i tvivl; dette var en forfærdelig 
beretning, noget der kunne ramme alle jægere. Og især dette, at 
Danmarks Jægerforbund (DJ), som Palle Overgaard Sørensen var 
medlem af, ikke kom til undsætning. Her er min første reaktion 
mailet til landsformanden:

Hej Finn
Det var en rystende historie! Uhyggelig! Den mener jeg selvfølgelig 
vi skal bringe i næste nummer - til skræk og advarsel. 
Mvh, Troels.

Og denne umiddelbart efter samme dag:

Ja, hej igen
Nu har jeg læst det hele en gang til, og personligt og ikke blot jour-
nalistisk, mener jeg vi skal gå ind i sagen. Og dette forstået på den 
måde, at vi rydder forsiden og at jeg finder stof frem om Dansk 
Jagtforsikring A/S og skriver lidt om det og tilhørsforholdet til DJ. 
Når jeg så har samlet en artikel, sender jeg den til dig - og så tager 
vi det derfra - mht. tilretning m.m. og godkendelse fra Palle O. Sø-
rensen. Skal jeg begynde på det?
Mvh, Troels
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Og svaret fra formanden:

Ja det er ok, Troels.
Mvh. Finn

Sagen går sin gang, og i medlemsbladet bringer vi en lang række 
artikler forfattet dels af redaktionen, dels af Palle Overgaard Sø-
rensen, samt læserbreve, breve der støtter Palle Overgaard Søren-
sen. Sagen breder sig nu til internettets jagt- og debatsider, hvor 
holdningen også her utvetydig er en klar støtte til Palle Overgaard 
Sørensen. Essensen er, at det forløb han har været igennem, aldrig 
må gentage sig, og at Danmarks Jægerforbund har to kasketter på 
som værende medejere af Dansk Jagtforsikring A/S.  Ydermere går 
min landsformand, Finn Madsen, direkte ind i sagen igennem sine 
ledere, hvor han skarpt fordømmer Danmarks Jægerforbunds dob-
beltrolle.

Hvilke artikler var der, hvornår?
Overskrift og ganske kort resume af indholdet?

Sideløbende har jeg en omfattende mailkorrespondance med Pal-
le Overgaard Sørensen. Vores korrespondance foregår via mail; vi 
har kun talt sammen en eller to gange telefonisk, hvilket er gan-
ske fornuftigt, da jeg derved kan gå tilbage i tiden og gennemlæse 
synspunkter m.m.

Under hele forløbet taler jeg med jagtkammerater om vådeskuddet, 
og såvel medlemmer af DLS som DJ fordømmer DJ’ ageren og især 
fordømmes tavsheden både på deres hjemmeside http://www.jae-
gerforbundet.dk/ og i medlemsbladet, JÆGER. 

Den 22/1/2010, efter at Palle Overgaard Sørensen har tabt sagen i 
Vestre Landsret i Viborg, udtaler den daværende formand for DJ, 
Ole Roed Jakobsen, bl.a. dette:
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- Al fortsat kritik af Dansk Jagtforsikring må derfor efter min bed-
ste overbevisning alene bero på et ønske om direkte at skade enten 
Danmarks Jægerforbund eller Miljøministeriet. Dermed vil en så-
dan kritik alene have et politisk mål, og jeg kan derfor ikke opfatte 
den som seriøs i forhold til den ansvarsforsikring, som danske jæ-
gere skal have, slutter Ole Roed Jakobsen. Citat slut.

Bredt i jægerkredse er man rystet over, at Palle Overgaard Søren-
sen har tabt sagen og – som jeg oplever det – stor utilfredshed med 
Ole Roed Jacobsens udtalelser. Er DJ til for medlemmernes skyld 
eller omvendt!? I samtaler med svorne DJ-folk har jeg nøje forkla-
ret, at jeg som redaktør ikke har ønsket at skade DJ, men derimod 
gavne ledelsen for herigennem, at bringe den ind på en demokra-
tisk vej, til glæde for alle de danske jægere, som (desværre) kun 
har DJ som talerør, når det drejer sig om jagtlovgivning og også her 
det meget vigtige spørgsmål: jagtforsikring. Sådanne samtaler er 
ikke altid faldet lige nemt ud, hvilket kun har bestyrket mig i, at 
DJ’ ledelse har stor magt over mange af sine medlemmer, grundet 
den føromtalte lukkethed mht. bladet JÆGER og DJ’ hjemmeside. 

Palle Overgaard Sørensen vælger herefter i samråd med sin advo-
kat, at anke sagen til Højesteret. 

Den 16/3/2012 taber Palle Overgaard Sørensen sagen i Højesteret 
og udtaler til internetsiden www.huntersmagazine.dk bl.a. dette:

- Først var jeg skuffet og vred. Men hvad der er vigtigt er, at Høje-
steret giver mig medhold i, at jeg ved vådeskuddet den 1. oktober 
2000 har været udsat for en påvirkning af katastrofeagtig karak-
ter, - hvilket modparten bestred. Højesteret gav mig medhold i, at 
PTSD var forårsaget af ulykken, hvilket modparten bestred. Hø-
jesteret gav mig medhold i, at udvikling af PTSD var påregneligt, 
hvilket modparten bestred. Det er jeg meget tilfreds med. Citat slut. 

Højesteret skriver bl.a. dette i dommen:
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’Efter Retslægerådets besvarelse kan det lægges til grund, at de ud-
viklede symptomer alene er knyttet til det efterfølgende sagsforløb. 
Højesteret finder på den anførte baggrund, at den psykiske lidelse, 
som Palle Overgaard Sørensen nu lider af, ikke er en påregnelig 
følge af vådeskudsulykken.’

Men Højesteret skriver også dette, som jeg finder, klart burde have 
tilkendt Palle Overgaard Sørensen yderligere erstatning:

’Højesteret fastslog, at den posttraumatiske stressreaktion var en 
påregnelig følge af vådeskudsulykken.’ 

Ovenstående sagsforløb har påvirket undertegnede i troen på fol-
kelig retfærdighed og styrket troen på den voldsomme magt, der 
ligger i kombinationen, ministeriel og ngo sammensætning her i 
forening, Miljøministeriet og Danmarks Jægerforbund. Og det bør 
også nævnes, at DLS havde sendt hovedbestyrelsesmedlem Finn 
Andersen for at overvære sagsbehandlingen i Vestre Landsret i Vi-
borg. Her glimrede DJ ved ikke at møde op. Uforståeligt sagens al-
vor taget i betragtning; eller måske et træk, der netop kendetegner 
DJ. Døm selv!

PS.: Sagens berammelse er blevet udsat flere gange, hvilket i sig 
selv må have været overordentligt pinefuldt! 

Den 20/2/2013
Troels D. Egeskjold
Redaktør på JAGT & JÆGERE

Anskydning

(Dette afsnit tager afsæt i oplevelsen af en anskydning. Den før-
ste tekst er en artikel, jeg har skrevet til JAGT&JÆGERE. Dernæst 
kommenteres artiklen med henblik på at anvende analysestrate-
gien i et konkret tekstligt forløb. Artiklen kommenteres af andre).
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Jeg går videre hen mod skytten – også en gæst - og siger til ham, at 
han har skudt på alt for lang afstand og har skudt et bagskud til 
dyret.
 
To foregående kronikker i dagbladet Politiken for og imod jagt ud-
trykker en række modstridende synspunkter. Anskydninger næv-
nes gang på gang som argument for at forbyde jagt. Her er helt 
konkret, hvordan en forsamling jægere en dag i december 2009 
reagerede på en anskydning. 
 
Lørdag den 5. december 2009 var jeg inviteret på jagt i Nordjyl-
land. Den forrige jagt i november havde været en rigtig god jagtdag 
med tre stykker råvildt og snepper på paraden. Vi var godt tyve 
jægere der skulle gætte tallet på ben og skud. Jeg blev den heldige, 
der gættede det rigtige tal, - 49. Formanden overrakte med bifald 
præmien - julesnapsen fra 2009. 

Jagten tager sin begyndelse allerede fredag aften. Efter at have set 
vejrudsigten udvælges påklædning, fodtøj, våben og patroner. Det 
hele lægges frem. Frokosten og drikkevarerne er en del af ritualet. 
Min hund er helt klar over, hvilken glæde der forestår. Den lægger 
sig på jagttøjet og er ikke til at flytte. Til sidst tager jeg hundens 
rem, klokken den skal bære, og så fløjten. 

Også denne lørdag i december tegnede til en god jagtdag. Blygråt 
overskyet uden regn. Man kunne ligesom mærke det på den for-
ventningsfulde stemning. Ti minutter i ni er alle ankommet. Vi hil-
ser på, selv om det er svært at huske de mange navne. Traditionen 
tro starter vi med morgenkaffe og rundstykker i jagthytten. Der ud-
veksles historier om jagten siden sidst, vi mødtes. Mit bidrag var, 
at min hund var blevet angrebet af en råbuk og gået til modangreb 
og jaget bukken lige hen imod mig. 
 
Efter den fælles morgenkaffe påhører alle 21 jægere udenfor med hu-
erne i hånden en detaljeret nedskreven parole om sikkerhed, skyd-
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ning, om området, og konsortiet præsenteres. Der er få fasaner tilba-
ge, og der er mårhund! Vi kunne forvente mange snepper, og der var 
stadig meget råvildt. Og instruksen om skydning med hagl til råvildt, 
var helt præcis: maksimalt 15 meter og kun rene sideskud. Ingen dub-
lering. Et konsortiemedlem kontrollerer, om deltagerne har gyldigt 
jagttegn og de røde sikkerhedsbånd fra Dansk Jagtforsikring. Gammel 
Dansk bydes rundt. De tre jagthornfolk blæser os et stykke. Sådan. 

Vi var den dag kun tre hundefolk. Min jagtkammerat og jeg med 
vores ruhårshanner og en springerspaniel. To yngre jægere gik 
mellem hver hundemand, så vi var en driverkæde på fem. Han, 
der gik nærmest mig, var en professionel soldat, der var hjemme 
fra Afghanistan og skulle ud igen.

Skytterne deles i to hold på 8 mand, der hver får tildelt en plads 
af en leder på skytteholdet. De får besked på, at de ikke må skyde 
ind i det område – såten – hvorfra vi kommer med hundene. Der 
må kun skydes ind i såten til fugle, men da i en vinkel på mindst 
45 grader, og hver skytte skal have kontakt til sidemanden. Vi dri-
vere stiller op med vores ivrige hunde. Der blæses, så vi kan slippe 
hundene. Der var råvildt allerede i første såt. I anden såt gik min 
hund tilbage og gik bag om et dyr og drev det frem til skytterne. 
Dyret blev nedlagt med et kæmpebrag i et flot sideskud. I tredje 
såt så vi også råvildt, der gik bagud mellem driverne. En mårhund 
eftersøges, - uden held. 
 
Efter en hyggelig frokost i jagthytten kom vi til den såt, jeg hver 
gang har oplevet som den mest spændende. Vinkelret på lande-
vejen går der en bæk omkring 800 meter fremad mod en nedlagt 
banelinie, og den udgør samtidig skellet til naboen, der er på ven-
stre side af bækken. Naboens skov begynder omkring 15 meter fra 
bækken. Der er aftale om, at naboen må hente sit skudte vildt hos 
ejeren og omvendt. Langs bækken er afsat 5 sideskytter, og der var 
således godt 100 meter mellem hver skytte. 
Uddrag fra Skov- og Naturstyrelsens vejledning i god jagtetik:
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Max skudafstande til vildt i sideskud og bevægelse: råvildt 20 m, 
ræv, hare 25 m, fuglevildt 30 m. 

• Der må kun skydes til råvildt i sideskud. 
• Kommer der flere stykker råvildt, så skyd lammet, der som re-
gel løber sidst. 
• Dublering af råvildt er ikke tilladt. Gem det sidste skud til 
eventuelt fangstskud. 
• Der er ikke skydepligt. Undlad at skyde på for lange afstande 
eller til vildt, som kommer for hurtigt. 
• Når du er sat på post, vurder da, hvor grænsen for de 20m går. 
Det er en god regel at bruge et træ, en gren eller lign. som holde-
punkt og så kun skyde på f. eks. rådyr, der kommer mellem dig 
og dit holdepunkt. Har man ikke et holdepunkt, er det meget 
svært, at vurdere afstanden til vildtet, som kommer lige omkring 
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den maksimale skydeafstand. Resultatet uden holdepunkt bliver 
nemt til et skud på for stor afstand. 
• Skyd kun til vildt der er nærmest dig selv i forhold til nabo-
posten. 
• Har flere skytter skudt til samme stykke vildt, bør de indbyr-
des kunne finde ud af, hvem trofæet tilfalder, ellers er det jagtle-
deren, der træffer afgørelsen. 
• Jagtdagen afsluttes med vildtparade. 

 
Jeg bliver sat af, så jeg går forbi sideskytterne langs bækken, hvor 
der er fugtigt og tæt bevoksning. Her løb min gamle ruhår altid 
fasanerne op. Skytterne synes, det var god jagt at få disse fasaner 
i luften til hurtige skud. Min nu to år gamle ruhårshan, gør det 
godt og vi er i god kontakt. Soldaten, der går på min højre side, 
råber ’dyr’! To stykker råvildt springer gennem gyvelbuskene og 
ned mod bækken. Jeg kan se en sideskytte hæve sit våben og lægge 
an til at skyde mod det første dyr. Han skyder tilsyneladende for-
bi. Dernæst drejer han bøssen og sigter mod det næste dyr, der er 
kommet over bækken på naboens jord. Efter skuddet løber dyret 
videre, men humper på det højre bagben. 

Jeg går videre hen mod skytten – også en gæst - og siger til ham, 
at han har skudt på alt for lang afstand og har skudt et bagskud til 
dyret. Han bliver vred, og svarer, at afstanden var OK, og at det var 
et sideskud. Jeg sender hunden over i skoven for at finde dyret. Så 
går jeg længere frem til den næste sidepost, der står ud for, hvor 
min hund nu kommer ud af skoven med dyret skrigende. - Så du 
det, spørger jægeren, - det skud var sgu da ude på 40 meter. Jeg 
aflader min bøsse og beder skytten holde den, mens jeg springer 
over bækken til hunden og dyret, der prøver at flygte, men hunden 
holder fast. 
 
Højre bagben er skudt over i det nederste led. Jeg bliver vred. Jeg 
går ikke med jagtkniv, og kan derfor ikke give dyret fangst. Så jeg 
beder skytten om at række mig min bøsse over bækken. Min hund 
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ligger ved dyret og afventer ordre. Jeg lader med to patroner og gi-
ver dyret et skud i halsen på ca. 40 cm afstand. Igen rejser det sig, 
og efter endnu et halsskud skyder jeg direkte mod hovedet, og nu 
bliver det liggende. Det er et smukt mellemstort dyr på ca. 20 kg.

Nu kommer skytten over og ser dyret. Jeg ser på ham, og så spørger 
han, om jeg vil hjælpe ham med at få dyret over bækken. Jeg er så 
vred, at jeg siger, at det må han selv finde ud af, og jeg gør klar til 
at fortsætte drevet, der er stoppet op, og afventer. Jeg springer over 
bækken, og hunden følger med. Jeg gør klar til at fortsætte fremad 
med de andre drivere. Min ’soldat’ står og venter på, at vi skal 
fortsætte drevet. Men inden skulle jægeren, sideposten, der har 
overværet det samme, som jeg, lige have luft. Vi bliver enige om at 
rapportere episoden til konsortiets medlemmer. Drevet er omkring 
400meter bredt. Da vi kommer længere frem og ud af noget skov, 
kommer soldaten hen til mig. Han er også vred. ’Så du det, det er 
det værste svineri, jeg nogensinde havde set.’ Han ville rapportere 
til det konsortiemedlem, der er med os i drevet.
 
Da vi kommer til paraden, ligger dyret brækket op, men den uhel-
dige skytte er kørt. Efter såten, hvor ugerningen var begået, vi-
ste han sig ikke mere. Efter at konsortiet havde drøftet episoden, 
idømte fiskalen – et konsortiemedlem, der holder kontrol med at 
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alt går rigtigt til - ham en bøde på 25 kr. in absentia. De to andre 
dyr, der var på paraden, var nedlagt i rene sideskud. Dyret dør i 
eksplosionen af hagl, der på denne afstand bevæger sig hurtigere 
end lyden. Der var afgivet en forbier, og brugt fire patroner på dyret 
med det bortskudte fodrodsben. De øvrige skud var afgivet til de 
eftertragtede snepper. Igen var jeg heldig at gætte det afgivne antal, 
og dagens bytte var tre flasker årgangsvin 2007 fra Bordeaux. Et 
medlem fra konsortiet slutter af, hvorefter jagthornblæserne i klare 
toner blæser, som traditionen byder. Derefter træder konsortiets 
medlemmer sammen og fordeler byttet. Snepper tilfalder normalt 
de skytter, der har skudt dem. 

Da vi har sagt tak for en i øvrigt rigtig god jagtdag, kommer den 
sideskytte, der også overværede det alt for lange bagskud hen til 
mig. Han fortæller, at skytten havde spurgt, om ikke de kunne 
glemme episoden, for der var kun de to, der havde set det. Men 
vi var jo tre jægere, der havde overværet skuddene, og kom det til 
vidneafhøring, kunne vi afgive et vidnesbyrd, der gav et klart bil-
lede af, hvad der var hændt.
Det forekommer, at en hund tager et rålam. Det er ethvert rovdyrs 
grundlæggende instinkt at gøre den slags. Måske er det forståeligt, 
at jagtiveren hos jægeren får lov at tage sådan over, at dyret påføres 
unødig lidelse. Men, det gør det ikke til acceptabel opførsel blandt 
jægere, der argumenterer for at gode, jagtetiske regler, altid bør føl-
ges. Og ”Shariadomstolen” havde dømt! Konsortiet havde gennem 
bødens størrelse, som var den største bøde, konsortiet uddeler, 
tilkendegivet, at jægeren havde været ulydig over for konsortiets 
jagtetik. Anskydningen blev derfor nævnt på paraden.  

I den jægersnak, der var oven på paraden, kom det frem, at det 
havde været en dårlig og en god jagtdag. At overvære og være en 
del af begivenheden, at hunden arbejdede godt, når galt er. Nogle 
vil opleve det som en uheldig hændelse, en episode, men jeg hav-
de det ligesom den belgiske detektiv Poirot, når noget indlysende 
går op for ham. 
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Jeg havde set jagtens sande væsen, dens to masker, den store skøn-
hed i samarbejdet mellem ejer og hund, jagtetikken, der så tydeligt 
kom til udtryk i vreden, og så håndteringen af de anskydninger, 
som ornitologerne afskyr. De afskyr det dyriske i mennesket, som 
jægeren, under kontrollerede omstændigheder, får lov at leve ud i 
sin jagt. Som driver og som skytte. 
 
Tekst og foto: Palle Overgaard Sørensen
 

Kommentarer til artiklen

Denne kommentar skrives umiddelbart efter, at jeg har modtaget 
redaktørens begrundelse, hvorfor han valgte at bringe teksten og 
billederne:

’Kommentarer vedr. Palle Overgaard Sørensens artikel, Anskyd-
ning.

Artiklen, Anskydning, bringes i JAGT & JÆGERE april/maj 2-10, 
idet den tegner et gennemsnitsbillede af en dansk drivjagt. En an-
skydning er altid en alvorlig hændelse! Den siger ikke nødvendig-
vis noget om jægerens kunnen, idet selv de bedste skytter kan fejle 
– ingen er ufejlbarlige. Men artiklen er væsentlig, idet den ikke ale-
ne viser en af jagtens skyggesider, men også viser den ansvarsfor-
nægtelse, der utvivlsomt ligger gemt som en forsvarsmekanisme i 
os alle. Samtidig viser den standretten! Dette sidste er interessant, 
idet en sådan ”ret” er med til at fasttømre broderskabet – vi alene 
vide.

Jagt i et moderne samfund handler om moral. Det at dræbe med 
god samvittighed! Dette mislykkedes i denne artikel, og den amo-
ralske/uheldige jæger dømmes derfor straks af sine medjægere – 
hvilket er en gammel tradition. Men dommen hænger nøje sam-
men med den dømtes opførsel i og efter ugerningen. Havde han(i 
dette tilfælde var det en mand) undskyldt dybtfølt og forklaret 
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om sin forivrelse, ville broderskabet have taget ham til nåde, og 
atter indlemmet ham på lige fod med de andre. Men her vælger 
den amoralske/uheldige jæger i stedet, at forlade jagtselskabet og 
dømmer dermed for evig tid sig selv. Ved at bringe artiklen er det 
redaktionens håb, på bedste vis at fremme jagtetikken til glæde for 
såvel vildt som jægere.

Troels D. Egeskjold, redaktør på JAGT & JÆGERE’ 

Mit ærinde har flere formål, der kommer frem her i teksten i en 
tilfældig rækkefølge. Det var en måde at komme ud af stigmatise-
ringen på ved at kunne skrive om andet end vådeskud, for artik-
len handler jo om det, jægerne frygter måske mere end vådeskud, 
anskydningen som bliver offentlig. I det foregående kapitel, som 
jeg havde læst før, jeg var deltager i omtalte jagt, blev det jo tyde-
liggjort, hvor alvorligt ornitologerne ser på anskydningerne. Og så 
taler hjorten mere til mine følelser, end fuglen gør. Den første gang 
jeg var i biografen var med mine bedsteforældre, jeg var fire år, og 
vi skulle se Bambi, men da skoven brændte, måtte vi gå, det var så 
ulykkeligt. Sådan har jeg det måske med hjorte i dag også. Har jeg 
først set en hjort ind i de skræmte øjne, skyder jeg ikke til den, selv 
om den står til et godt sideskud. Råvildtet skaber en sentimentali-
tet. I efteråret 2009 oplevede jeg, at bukken og råen lå gemt under 
nogle buske, - en skytte fortæller mig at hunden jager bukken op, 
og den går til angreb på min hund, og pludselig ændres rollerne, så 
hunden jager bukken lige op mod mig, så den er to meter fra mig, 
den ser mig, og jeg skyder ikke. Den flygter i stor fart med hunden 
efter, - hunden bliver kaldt tilbage.
 
Den korte afstand betyder en nærhed til dyret, som jægeren med 
riffel ikke erfarer. På de måske 100 meters afstand, hvor skytten 
langsomt følger dyret og skyder det på, da vil han gennem riflens 
kikkert kunne se et smukt roligt dyr, der falder i skuddet. Er hjor-
ten større, er følelsen også en anden. En kronhjort er et stort og 
stolt dyr, der kan kæmpe. Krondyret må slet ikke forende i et bøs-
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seskud. Råvildtet er det største danske stykke vildt, der må dræbes 
med haglbøsse. Den anskudte fugl derimod, der ikke kan flyve, 
vil enhver dygtig jagthund kunne gøre en ende på ligesom ræven 
og haren. Jægeren kan synes, der er noget latterligt i en flaksende 
anskudt fugl, et blik som ornitologen er helt blind for. 

Er vådeskuddet alvorligere end anskydningen? Den mest morsom-
me tekst om vådeskuddet vil jeg tildele Charles Dickens præmien 
for9. Klubben består af giftelystne ungkarle fra London, og de er 
inviteret på rågejagt hos en engelsk godsejer, Wardle. Et af klub-
bens medlemmer mr. Winkle skal til at skyde (s. 102-103): ’Nå, 
mr. Winkle, ‘ sagde værten, ’Skyd nu De.’ Winkle trådte frem og 
sigtede. Pickwick og hans venner krøb uvilkårlig sammen for at 
undgå at blive ramt af de masser af råger, som de var overbevist om 
ville falde for deres vens ødelæggende bøssepibe. Der opstod en 
højtidelig pause – et råb - nogle vingeslag – et svagt klik. ’Halløj!’ 
sagde Wardle. ’Ville den ikke gå af?’ spurgte Pickwick. ’Den klik-
kede,’ svarede Winkle, der var meget bleg, formodentlig af ærgrel-
se. ’Det var da underligt,’ sagde den gamle herre. ’Jeg har aldrig 
før set nogen af dem klikke; men der er jo ingen fænghætte!’ ’Men 
Gud bevares, den har jeg minsandten glemt.’ Sagde Winkle. Denne 
ubetydelige forsømmelse blev snart oprettet. Pickwick krøb atter 
sammen; Winkle trådte frem med en bestemt, kæk mine, og Tup-
man tittede frem bag et træ. Drengene råbte – fire fugle fløj op, og 
Winkle skød. Der hørtes et skrig som af et individ – ikke en råge – i 
legemlig kvide. Tupman havde frelst utallige uskyldige fugles liv 
ved at modtage en del af ladningen i venstre arm. Det ville være 
umuligt at fortælle, hvordan Pickwick i den første hede kaldte 
Winkle ’usling!’, hvordan Tupman lå henstrakt på jorden, og hvor-
dan Winkle, slagen af rædsel, knælede ved hans side, og hvordan 
Tupman i sin åndsfraværelse stønnede et kvindeligt fornavn og 
derpå åbnede først det ene og så det andet øje og så sank tilba-
ge og lukkede dem begge – at skildre alt dette i dets enkeltheder  

9   Dickens, Charles (1963, [1837]) Pickwick Klubben, 
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ville være ligeså vanskeligt som at skildre, hvordan det uheldige 
individ efterhånden kom til sig selv igen, hvordan hans arm blev 
forbundet med lommetørklæder, og hvordan han langsomt førtes 
tilbage, understøttet af sine bekymrede venner.’ 

Dickens skriver, han ikke kan sætte ord på episoden, men han gør 
det jo alligevel. Ungkarle fra byen uden skydeerfaring er latterli-
ge og må så betale prisen herfor, mens de uskyldige fugle redder 
livet. Han skaber i sin tekst en dikotomi10 mellem mennesket og 
dyret. Disney derimod menneskeliggør dyret i sine mange figurer, 
’dådyrøjne’. I min artikel er det netop dyret i mennesket, der tager 
over, det er følelserne og instinktet, der overtager fornuftens plads, 
ligesom Dickens fortæller ovenfor om englænderne fra byen på 
landet i naturen. På mange jagter på Sjælland må der ikke skydes 
råvildt på de store drivjagter. Altså en mere civiliseret form for 
jagt, - mere sportslig nærmere byen. 

Vi - langt fra storbyerne - har måske mere til fælles med vikinger-
ne i sagaerne. Der er en ordveksling mellem Thorvald og Sokke i 
’Haldfred Vanrådeskjalds saga’ Thorvald blev en nat vækket på sin 
gård af Sokke. Sokke var en stor viking, der var vanskelig at omgås. 
Sokke satte ild til Thorvalds gård, og: ’Thorvald gik hen til døren 
og spurgte, hvem der var ansvarlig for ilden.
Og da følger replikskiftet: ’Hvad undgælder vi for?’, spørger Thor-
vald. ’Jeg har ikke gjort dig uret.’ ’Sådan tænker vi vikinger ikke, 
vi vil bare tage dit liv og dit gods.’ Sådan var Sokke. Og sådan var 
vores uheldige jæger, der anskød, måske også. Og han kunne blot 
have indrømmet og beklaget, som redaktøren skriver ovenfor i sin 
kommentar. Idet han forlader jagten, skaber han sin egen stigma-
tisering. 

10   Gundersen, Karin (2009), Dyret i dekonstruktionen i Passage Nr. 61, 
s. 65-71.
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Jeg ville også gerne vise læseren, hvorledes meuten optræder i ar-
tiklen. Maleren Otto Bache har et kendt maleri med titlen en jæger 
med meuten i skov. Drivjagt til ræv har indtil for nylig været en 
fin engelsk sport. Jagten foregik til hest med hunde, som skulle 
jage ræven så længe, at den udmattet måtte opgive forfølgelsen og 
lade sig overmande og dræbe. Ordet er hundekobbel eller mindre 
præcist meut. 

For meut bruges også om mennesker i en gruppe, der agerer i fæl-
lesskaber. Det er jøden og nobelpristageren Elias Canetti11, der 
præsenterer begrebet på menneskers ageren i sin egen antropolo-
giske forståelse Masse og Magt. Han bemærker under sit ophold 
i Wien, at under en opstand, da agerer arbejderne som en meut, 
som et kobbel, der samles og driver rundt. Han opstiller forskellige 
kategorier af meute: jagtmeuten, krigsmeuten, klagemeuten, for-
meringsmeuten m.fl. En skelnen, som kommer senere er den stille 
tavse meut og den højtråbende meut. I artiklen ovenfor optræder 
jeg selv som driver i en højtråbende meut sammen med min hund 
i driverkæden. Som en del af meuten tiltaler jeg inkvisitorisk den 
uheldige skytte. Jeg lader mig sammen med soldaten ved siden af 
mig synligt irritere af, at rytmen blev brudt i anskydningen. Som 
erfaren driver opnår nogle over tiden en fornemmelse for, hvor de 
andre i drevet er og drevets retning. Det sker oftest, at selv efter at 
have gået gennem tæt skov, så kommer jægerne ud i skovkanten på 
samme tid. Fornemmelsen skabes af hundenes klokker og driver-
nes råb. Det morsomme men også farlige sker, når en jæger bliver 
sat på drev og tror han er deltager i et ’orienteringsløb for løbere 
uden stedsans’. Jeg har oplevet én gik i rundkreds; det var meget 
morsomt pludselig at stå ansigt til ansigt med en driver, der skulle 
gå den modsatte vej. 
 

11   Canetti, Elias (1997, [1969]), Masse og Magt, Samlerens Bogklub, 
København. 
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Jagt er ikke en sport. Til forskel fra håndbold eller fodbold er her 
ingen dommer. Jeg havde en dialog med redaktøren om brugen 
af ordet ’shariadomstol’, som jeg er meget tilfreds med kom med. 
Der er en klar hegemoni i artiklen. Jægerne henvender sig til kon-
sortiets medlemmer, som tager sig af henvendelserne og løbende 
under jagten næsten uset debatterer anskydningen, for til paraden 
at have en klar dom, der udtales, hvor vi står med hatten i hånden. 
Efter anskydningen tog den tavse meut således over. Det var kon-
sortiets medlemmer, der talte i mobiltelefon, - de stod med ryggen 
til gæsterne. Straffen var påtalen og den symbolske bøde. 

Jeg ville dermed også gerne tydeliggøre respekten. Her vil tage af-
sæt i Peter Laales Danske Ordsprog fra 1300-tallet. Nr. 129 Kath 
tiæn sijn fruwæ oc hwndhen sijn Herre oversat: Katten tjener sin 
frue og hunden sin herre. Dette ordsprog kræver underforståelsen 
at kvinden styrer gården, og manden marken og jagten, hvor han 
gør brug af hunden. Billedet af hunden i artiklen er min hund. 
Den er også på forsiden, det er en vågen hund, der ser på sin ejer 
og venter på opgaver. Oprindelig hed denne race tysk ruhår. Tysk 
ruhår findes stadig og adskiller sig ikke i det ydre fra den ruhår på 
billedet. Men sindet er anderledes. En tysk ruhår skal både være 
skarp og aggressiv. Jagten i Tyskland er også jagten på vildsvin, 
der kan være en voldsom jagt. Her kommer det til kampe mellem 
hunden og vildsvinet. Og den stærkeste og mest aggressive vinder. 
Så er der den danske ruhår. Den må ikke være aggressiv men ger-
ne skarp. Agressive ruhår bør aflives. Det er skarpheden, der gør, 
at den henter dyret ud af skoven og lader det ligge til dens herre 
kommer. Det er ikke trænet, det er instinkt. Og min hund henter 
dyret tilbage, da det forsøger at flygte. Retriever og labrador er ap-
porterende hunde, og de ville normalt ikke kunne gøre det, som 
min hund gjorde. Derfor omtales disse apportører ofte af ruhårs-
folk som ’ligbærere’. Da konsortiet tilsyneladende ikke havde væ-
ret ude for en lignende anskydning før, så gav det respekt omkring 
’ruhåren’, at der var en forskel til andre hunde. Billedet af hunden 
skulle illustrere den respekt og stolthed, jeg føler ved at eje en jagt-
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hund, som mange kalder smuk og flot. En ven. Så er der respekten 
for jagtudlejeren. Normalt flages der, når der er jagt. Fruen på går-
den kommer og overhører både parole og parade. Der er en aftale 
mellem konsortiet og skovejeren om, at fruen får noget af vildtet. 
Dertil kommer respekten for jagtledelsen og sidst og ikke mindst 
respekten for vildtet, som billedet viser, på paraden. Øverst i hie-
rarkiet er jagtudlejeren, der har ejendomsretten og dermed retten 
til udlejningen af jagten. Det er hegemoniet. 

Jeg er meget tilfreds med redaktørens anvendelse af ordet ’gen-
nemsnitsjagt’. Det bekræfter mig i, at jeg har nået det jeg søgte med 
artiklen, at skabe et billede af en kultur med traditioner, hvor der 
er orden i galskaben, og da der kommer uorden, genskabes orde-
nen uden ydre indblanding. Og det gør det lettere at komme fra 
micoplanet til makroplanet. Der er et fagligt udsagn om at ’anskyd-
ningen’ er typisk. 

En jægerkommentar: Hej Palle. Det er en udmærket beskrivelse af 
glæden ved en jagttur, og den skuffelse der rammer os, når noget 
kikser, som ved en anskydning. Det er sikkert en god pædagogik 
i at beskrive anskydningen og overtrædelsen af reglerne så bl.a. 
nye jægere kan tænke lidt over deres ansvar. Jeg synes også det 
indledende omtale af parolen er Ok, men personligt mener jeg at 
der måske ”tværes” lidt for mig i det skyldspørgsmål, som jo er 
helt klar.

En tidligere jægers kommentar: Hej Palle. Jeg er jo ingen erfaren 
jæger, og kan derfor næppe bidrage med nogen med større jagt-
mæssig værdi. Helt overordnet vil jeg sige, at det er en altid aktuel 
og velskrevet artikel, som formentlig rører noget ved alle jægere, 
for der er jo i virkelighed ingen, der ikke går på kompromis ind 
imellem og skyder, hvor der ikke burde skydes. Denne jagt og op-
takten til den lyder helt efter bogen - i beskrivelsen udtrykt som 
om alt var ideelt. Det forstærker jo misgerningen som var grov. 
Dels p.g.a. afstanden og dels fordi skud nr.2 jo ikke kan undgå at 
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blive et bagskud. Jeg synes, at konsortiets straf er ok, hvis skytten 
også får karantæne. Man kan undre sig over, at det ikke var skytten 
men dig, der tog initiativ til at ”forfølge” dyret, men også at du 
ingen jagtkniv havde med. Det troede jeg faktisk var en del af ud-
styret. Jeg undrer mig måske også lidt over, at et bagben er skudt af, 
hvis afstanden havde været stor. Naboens skov begynder 15 meter 
fra bækken, så skal der skydes, skal det næsten være mens dyret 
svæver over bækken. Men Palle, artiklen er meget levende, man 
forestiller sig hvordan der ser ud - næsten ideelt synes jeg. Og alli-
gevel sker der grumme ting. Men så længe det er en menneskelig, 
lynhurtig beslutning, der ligger til grund for handlingen, sker der 
fejl. Specielt for uøvede jægere der gerne vil komme hjem med et 
dyr. Jeg ved det fra mig selv. Jeg ved, at jeg også har skudt på for 
stor afstand, fordi jeg ikke var hurtig nok.

Ikke-jæger og kvinde: Det er en medrivende, spændende og dra-
matisk fortælling om en dag på jagt i december 2009. Fortælleren 
sætter nøgternt og med stor veneration for jagtens regler og meto-
der læseren ind i jagtens væsen. Umiddelbart venter læseren en 
ædel fortælling, men rives undervejs med af, at ikke alle jægere ef-
terlever reglerne og at ønsket om bytte, og måske manglende evne 
til at vurdere afstand, sættes over den usikkerhed, en jæger bør 
geråde i, når afstanden til byttet er langt over det tilladte. På dette 
tidspunkt er dramaet på sit højeste, vrede hos de nærmeste jægere, 
og, skal det senere vise sig, skam hos den jæger, der har begået det 
skud, der har anskudt et dyr, men ikke dræbt det. Så stor en skam, 
at han ønsker, at det ikke skal frem i lyset. Han gør sig usynlig og 
kører før paraden. Anskydningen nævnes, da jagten er slut. Fint 
og rigtigt. Tilbage står det indtryk, at den uheldige anskydning har 
været flot håndteret af jagtkonsortiet. Læseren har næsten været 
til stede, og kan fornemme stemning og traditioner omkring jagt. 
Sproget er rigt, varieret og der er stor indlevelse i enhver hændelse 
dagen igennem. 

Ikke-jægere: Det var da en svær opgave, du satte os på, men vi sy-
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nes begge, at det er en flot artikel, du har skrevet. Nedenfor er en 
kommentar, som vi begge kan stå inde for. Som ikke-jæger med et 
ambivalent forhold til jagt har jeg med stor fornøjelse læst P.O.S.’s 
beretning fra en jagt. Historien er meget velskrevet og giver et 
spændende stemningsbillede af forholdet jægere imellem og deres 
hunde. Det er godt at læse om en selvjustits blandt jægerne, der 
klart markerer forskellen mellem god og dårlig etik. 

Jægerkonen: Hej Palle. En meget flot skrevet artikel om jagt, jagt-
hunden og jægeres etik. En fortælling, som jeg som jægerkone nok 
har hørt mange gange, men aldrig fået fortalt på skrift. Det er god 
og spændende læsning, især afsnittet om ruhårshundens arbejde, 
den kan ”sin jagt” – og billedet fascinerer mig meget.

Teksten har fået sit eget liv. Jægere og ikke-jægere læser forskelligt. 
Læserne får andet ud af teksten, end jeg har lagt ind i teksten. For 
mig er plottet eller intrigen i sætningen: ’Han fortæller, at skytten 
havde spurgt, om ikke de kunne glemme episoden, for der var kun 
de to, der havde set det.’ Det afspejler for det første den forvirring, 
der hersker, når noget sker, som ikke må ske. Dickens tekst ovenfor 
gengiver den samme forvirring. Ugerningen skulle skjules. Og ger-
ningsmanden må have i forvirringen have fortrængt eller glemt, at 
der var mange flere vidner. Krybdyrhjernen tog måske over og den 
fortalte ham, at han skulle flygte fra episoden, når den ikke kunne 
glemmes. Det er også krybdyrhjernen, der tager over, når PTSD går 
i udbrud. 

Forberedelse til Vestre Landsret: Kirsten Sørensen som vidne i 
morgen:

Der er dagen før min kone Kirsten, skal afhøres i Vestre Landsret. 
Jeg er så nervøs, for at jeg siger noget forkert, siger Kirsten. Det 
er som at skulle til eksamen. Og vi må gennemgå endnu engang, 
hvad der er sket i de ni år fra vådeskuddet i oktober 2000 frem til 
den 17.11.2009 kl. 19.00, som er det tidspunkt vi sætter os ned 
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og genfortæller for hinanden samtidig med, at jeg skriver ned på 
computeren, - klar til at printe ud. 

Her er teksten genskrevet, ud fra den ’huskeseddel’ som Kirsten 
havde med i Vestre Landsret: 
Kirsten Sørensen som vidne i morgen:

Vi er helt tømt og ligner vrag og taler om morgendagen. Helt nor-
malt har Kirsten fortrængt. Det var ikke fortrængning. 5 måneder 
senere fik Kirsten, min kone, stillet diagnosen hjernekræft, gliobla-
stoma multiforme, hvor sandsynligheden for at overleve stort set 
er lig nul. Det var hukommelsesbesvær som er et af symptomerne. 
Vi repeterer sammen – et før – et under – et efter (vådeskuddet):

Før:
Jeg havde brugt 1,4 mio. kr. af formuen, der stod som mellemreg-
ning mellem os og projektet, til at sikre os en pension i form af 
en struktureret videnskapital om danske familievirksomheder, der 
var erfaringer omformet i viden, der ville være mange penge værd 
i årene fremover.
Juni 2000. Alt var godt. POS havde bestået Danmarks Journalist-
højskoles tillægsuddannelse og hvis alt skulle gå galt så kunne han 
skrive virkelige gode virksomhedsbiografier, der kunne bruges in-
ternt og eksternt (Se hvordan hos NOVO).

Juli 2000. Vi er 3 uger på telttur på Korsika og samler energi til det 
sidste træk. 

August: Palle samler ind til de sidste interviews med politikere og 
virksomhedsledere.

September: Palle finder frem til sit hovedvidne Ib Frederiksen, 
der havde været tavs under mediehalløjet om lufthavnen. Og 
går efter vådeskuddet til Jyllands Postens Forlag og får lavet en 
aftale – interviewet afslører, at intet kunne ændres efter 1970. 
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Han er glad og afhandlingen kan afsluttes med en nyhedsværdi 
og provokation. 

Skriver teori til Børsen for at gøre opmærksom på forskellen mel-
lem professionelle ledere og professionelle ejerledere (Niels Due 
Jensen). Anmelder bogen Den udtryksfulde virksomhed i Børsen. 

Under:
Vådeskuddet der nemt kunne være endt i drab, for havde Kirsten 
ikke bestemt, at jeg skulle have haft trøje og vest og jakke på, så 
havde jeg kun haft skjorte på. Og så var der ingen retssag – jeg var 
død i skuddet og 13-15 meter. Og havde fået min livsforsikring. 

Kirstens udsagn: jeg var god til at holde en masse bolde i luften, 
og pludselig falder de ned omkring mig. Kan højst holde en bold i 
luften ad gangen. 

Min yngste søn, når han skulle præsentere mig for sine damer: her 
har du hanbavianen, når jeg ikke skulle høre det. Det forsvandt og 
den del af spillet blev ynkelig. 

Efter:
Efter vådeskuddet tog jeg over, og ledede jagten i konsortiet sam-
men med min søn indtil før jul, hvor jeg var så træt, at jeg måtte 
melde fra. Ikke blot til jagten men også til konsortiet. 

Det kom ganske langsomt og truende. Som angsten kommer, så 
trækker man sig tilbage. Socialt, efter angstanfaldet lige før jul, så 
kom jeg ikke i Musikhuset i vinteren 2001 og 2002. Angst for at 
være lukket inde. 

Overfølsom overfor støj. Ingen musik, ingen lyde. Farer op. 

Ingen lukkede rum. Ingen tog, ingen fly, - sommerferien 2001 gik 
til Tisvildeleje, hvor vi havde lejet et sommerhus, - færrest kilo-
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meter, 113 km. Åben færge til Nordsjælland. Første tog er tog til 
København til Inger Murray i 2002, så vidt jeg husker for at komme 
af med mine mareridt. 

Permanent træthed. Ligger på sofaen og kigger op. Kirsten frygter, 
at alt er kaos.

Skift mellem hyperaktiv og passivitet og ekstreme følelsesudbrud, 
der går ud over naboer. 

Ser film: Far til Fire, Morten Korch – ingen krimi, ingen krig. 

2003 første gang i Bio og ser Sandhedens Vidne, sidder på yderste 
stolerække klar til at flygte. 

Advokater kommer på hjemmeadressen ligesom Steen Hilde-
brandt som vejleder. 

Til møder med advokat og revisor er båndoptager med, kan ikke 
huske. Kirsten skal køre. 

Det største problem var nok, at advokaterne sagde, at erhvervsevneta-
bet skulle konstateres for at en erstatning kunne foreligge, og dermed 
måtte jeg se i øjnene, at markedsværdien af min viden var tabt sam-
tidig. Jeg havde ikke noget valg, for jeg så i øjnene, at jeg ikke kunne 
arbejde, ikke kombinere og huske. 

Et vidne til proceduren i Vestre Landsret, en ven, skriver i november 
2009 et misbilligende brev til Miljøministeren, Dansk Jagtforsikring 
og Danmarks Jægerforbund

Til
Miljøministeren
Dansk Jagtforsikring
Danmarks Jægerforbund
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Palle Overgaard Sørensen versus Dansk Jagtforsikring

Jeg har netop i tre dage overværet et retsmøde i Vestre Landsret, 
hvor jeg hørte fremlæggelse af sagen, vidneafhøring og proce-
dure. 

Min ven blev for 9 år siden udsat for et vådeskud, efter vådeskud-
det kunne man observere 98 huller i hans jagtjakke samt nogle få 
skudhullet gennem hans hue. Han har stadig nogle få hagl sidden-
de i nærheden af nakkehvirvlerne.

Alle som har en smule ballistisk viden, eller er jægere vil vide, 
hvad en sådan fuldtræffer betyder for det ramte legeme. Havde 
det været et rådyr vil det sandsynligvis dø blot af trykvirkningen. 
I min vens tilfælde skete der det at han faldt – eller blev blæst om-
kuld og var bevidstløs i forholdsvis kort tid, for derefter at blive 
bragt på skadestuen foranlediget af tililende jagtkammerater. Han 
blev udskrevet nogle timer senere og bragt hjem.

Han ”rystede på hovedet” og så var han frisk igen – tilsyneladende 
efterfølgende kom skaderne: PTSD, træthed, søvnløshed, Psykiske 
nedture, angstfølelser, rysteture og meget mere.
Som ven har jeg oplevet et meget nedbrudt menneske i de første 
2 – 3 år senere bedring bl.a. ved hjælp af psykologiske og psyki-
atriske behandlinger, men stadig med tilbagevendende anfald af 
angst og nedture.

Tilbage til min oplevelse i landsretten.
Den første dag blev sagen forelagt af sagsøgers (min ven) advokat, 
samt af sagsøgtes (Dansk Jagtforsikring) advokat, ligeledes blev 
min ven afhørt som vidne. Tilstede som tilhører var ud over un-
dertegnede, et bestyrelsesmedlem fra Land og Strandjægerne samt 
yderligere 2 venner.
Dansk Jægerforbund glimrede ved deres fravær.

Anden dag blev min vens læge samt min vens hustru afhørt.
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Her var Land og Strandjægerne ligeledes repræsenteret, også her 
glimrede Jægerforbundet ved deres fravær.

Tredje dag er der afhøring af professor Steen Hildebrandt, Århus 
Universitet, han er/var vejleder for min ven ved dennes Phd af-
handling , ligeledes var der denne dag procedure ved parternes 
advokater.

Tilhørere: repræsentant fra Land og Strandjægerne samt 8 af PO´s 
nære venner.

Det er under sagsøgte, Dansk Jagtforsikrings advokats procedure, at 
sagen set fra min side kommer helt ud af proportioner. Jeg er klar 
over, at advokaten er ansat til at forsvare Dansk Jagtforsikrings inte-
resser, men det bør dog foregå på en sober og sandhedssøgende facon. 
At den pågældende advokat på det nærmeste sviner sagsøger til er en 
ting, men at det gøres vha. løgn, fortielser samt fordrejninger af sand-
heden og konkret foreliggende vidneudsagn er utilstedeligt.

Jeg kan ikke forestille mig, at det er forsikringsselskabets ret at se bort 
fra lægeerklæringer, speciellægeerklæringer, erklæringer fra arbejds-
skadestyrelsen, vidneafhøring af læge, vidneafhøring af en professor 
etc. etc. samt at postulere, uden antydning af dokumentation, at alle 
min vens skader mv. skyldes et fejlslagent phd studie. 

Det er uanstændigt af Dansk Jægerforbund ikke at støtte deres med-
lem i denne sag, at de ikke møder frem til selve sagen er en ting, men 
under hele sagsforløbets ni år har de nærmest ikke været til stede.

Det er uanstændigt af Dansk Jagtforsikring at forsøge at dreje ska-
despåvirkninger som er en direkte eller indirekte følge af våde-
skudsulykken til et argument til støtte for at der ikke skal ydes 
erstatning.

Jeg skammer mig over at mit lands regering gennem hovedejer-



112

skab af Dansk Jagtforsikring lægger navn til en sådan behandling 
af medmennesker.  

Afslutningsvis er mit spørgsmål om
• Dansk Jægerforbund
• Dansk Jagtforsikring
• Miljøministeriet som hovedaktionær i Dansk Jagtforsikring

er stolte af at have medvirket til at trække nævnte sag i langdrag i 
ni år (9 år) med det resultat at man i den periode har medvirket til 
at den pågældende familie stort set har spist deres formue op samt 
medvirket til at afholde min ven fra et normalt liv.

Er der vilje hos de tre ovennævnte institutioner til fortsat at be-
handle skadelidte mennesker på den beskrevne måde?

Med venlig hilsen
E.B. Essenbæk

Et udsædvanligt brev til dommerne i Vestre Landsret

Det er kort før dommen skal afsiges, - og jeg/vi følte sådan en usik-
kerhed for udfaldet. For det kropssprog dommerne havde under 
sagsforløbet lovede ikke godt. Vi følte jeg var blevet fremstillet som 
en useriøs projektmager, sådan som modparten argumenterede 
med Kafkaske undertoner. Frygten var ikke ubegrundet:

Palle Overgaard Sørensen
Platanvej 4

8370 Hadsten
palle.overgaard@hotmail.com

Hr. landsdommer Henrik Præstgaard Bæk-Jensen
Vestre Landsret
Gråbrødre Kirkestræde 3
8800  Viborg
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Til de tre dommere ved Vestre Landsret, der dømmer i vådeskuds-
sagen J. nr. 90603.

      Hadsten, den 13. januar 2010.

Anmodning om sagsøgers frikendelse samt offentliggørelse af 
dommen den 19. januar 2010. 

Frikendelse:
Der var to personer, jeg anmodede min advokat Anker Laden An-
dersen om at bringe frem som vidner. Det var professor Anders 
Drejer, der er min vejleder. Den anden var professor, dr. med. Poul 
Videbech, der udarbejdede den seneste speciallægeerklæring i juli 
2008 (ekstraktens side 409-419).
De blev ikke indkaldt. Jeg mener begge kunne besvare og belyse 
vigtige af sagens åbne spørgsmål. 

Ad. Anders Drejer. Sagsøgte fastholder i sit påstandsdokument 
(ekstrakten side 86) ’sagsøgers manglende færdiggørelse af den 
P.h.D afhandling han var gået i gang med, må antages at skyldes 
andre årsager end vådeskudsulykken’ samt (ekstrakten side 93), 
at ’sagsøgers forskningsprojekt havde nået et stade, hvor sagsøgers 
forskningsprojekt allerede før vådeskudsulykken havde nået et 
stade, hvor det måtte forventes, at projektet ikke ville blive færdig-
gjort.’ Jeg vedlægger en tekst (bilag 1), som min nuværende vejle-
der, professor Anders Drejer har udarbejdet, for at imødegå disse 
synspunkter. Synspunkter, som også professor Steen Hildebrandt 
holdt fast ved. At projektet ville være blevet færdiggjort. Og pro-
fessor Steen Hildebrandt fastholdt, at jeg var ’konfus’ og der var 
sket en synlig personlighedsændring. Og vådeskuddet var således 
årsagen til, at projektet reelt stoppede.  

Det er vigtigt for sagsøger, at disse punkter kommer med i dommen. 
Bringes der i dommen nogen usikkerhed om, hvorvidt sagsøger 
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brugte vådeskuddet til at komme ud af en uoverskuelig arbejdssi-
tuation, så vanskeliggør dette mine fremtidige arbejdsmuligheder. 
Det er måske at være ærekær, men det er en forudsætning for at 
kunne arbejde i den ’intellektuelle’ arbejdsverden.

Ad. Poul Videbech. Jfr. sidste års debat om at bringe speciallæ-
ger ind som vidner, så kunne Poul Videbech optræde som vidne. 
Den 14. oktober 2008 blev sagsøger i samvær med advokat Anker 
Laden Andersen konfronteret med Retslægerådets supplerende 
besvarelse (ekstrakten side 460-461), og vi så her for første gang 
sætningen ’han habituelt er beskrevet som ærekær samt stiv, stejl 
og rethaverisk (’stenisk’). Sætningen er gentaget i ekstrakten fle-
re gange, eksempelvis side 90 og mange gange ved sagsøgtes af-
sluttende procedure den 19. november 2009. For det første kunne 
vidnet Poul Videbech præcisere, hvad han mente med udtrykket i 
sin speciallægerapport side 10: ’På baggrund af formentlig oprin-
delig meget ærekær og stenisk personlig egenart etc.’ Forstås det 
som en personlighedsbeskrivelse af sagsøger fra før vådeskuddet? 
Dette hænger ikke sammen med Retslægerådets fortolkning, der 
benytter ordet ’er’. Dertil kommer fortolkningen af det vigtige ord 
’stenisk’. Det kunne læses således, at Retslægerådet udvikler be-
greberne som stiv, stejl, rethaverisk fra ordet ’stenisk’. Men disse 
ord dækker ikke den medicinske betydning af ordet stenisk: (lat. 
sthenicus) stærk, kraftfuld, modstandsdygtig; Medicinsk ordbog / 
af Bengt I. Lindskog; oversat af Kent Havemann, Gyldendal, 2004, 
(bilag 2). Andre europæiske fortolkninger kommer her:
1. Svenska Akademiens Ordbok fortolker ordet sådan: [liksom t. 
sthenisch, fr. sthénique av eng. sthenic, av nylat. sthenicus; i sht 
med. som känneteck nas av (stark retning l. retbarhet l.) stor kraft l. 
stark livsverksamhet o. d., kraftfull; motsatt: a stenisk.
2. Den engelske ordbog Webster henviser til ordet ’sthenic’ som en 
medicinsk betegnelse, der anvendes forholdsvist sjældent, og det 
er et generelt eller positivt udtryk: ”STHENIC” is generally used as 
an adjective (general or positive) 
3. En anden engelsk ordbog betegner ’stehnic’ således: Relating to 
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or marked by sthenia: strong, vigorous, or active. Adj. abounding 
in energy or bodily strength; active or strong.
4. Tyske synonymer peger i samme retning: athletisch, kernig.

Som sagsøgtes advokat fremlagde det i sin afsluttende procedure, op-
levede tihørerne ordet stenisk som en negativ konstruktion. Her føl-
ger en netdialog mellem mig og tilhørerne om sagsøgtes italesættelse 
og fornemmelsen for karaktermord (forgiftning kaldes det):

Fredag den 11. december rundsender sagsøger tekstafsnittet genmæle i udkast 

til de tilhørere, der i Vestre Landsret påhørte sagsøgtes advokat procedere med 

denne kommentar fra sagsøger:

Hej igen

Man siger gentagelse fremmer forståelsen. Man siger også, at når du hører noget, 

som du slet ikke kan få til at stemme, så slår hjernen fra. Og her er så spørgsmålet. 

Hvor mange gange sagde sagsøgtes advokat ’ærekær samt stiv, stejl og rethaverisk 

(stenisk)’ under proceduren?

1, 2, 3, 4 eller 5 gange? Jeg har ikke svaret, det kommer sikkert i retsbogen, som fore-

ligger samtidig med dommen. Men nævn et tal, og jeg skal rundsende svarene. 

Vh Palle

Her kommer 7 svar i den rækkefølge, de kom tilbage i:

1. Jeg mener mindst 5 gange - det blev sagt så mange gange, at vi aldrig glemmer 

det!! S. 

2. Jeg tror helt bestemt, at det var 4 gange. Det var ren indlæring. B. 

3. Jeg husker ikke den præcise formulering, men meningen nævnte han i hvert 

fald flere gange. Hold modet oppe. F. 

4. Jeg mener, det var 4 gange – og det gjorde lige meget ondt i maven hver gang. 

Knus. K. 

5. Jeg vil tro 2 eller 3 gange. K. 

6. Desværre talte jeg ikke antal gange - jeg lagde mærke til den stærke betoning 

af de 4 karakteristika af dig, hver gang han nævnte dem. Og det var mange 

gange - han brugte ”remsen” ved afslutningen af hvert område, han belyste. Du 
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nævner valgmulighederne 1 - 5, men ved nærmere eftertanke vil jeg forhøje til 

6 gange. Det var træls at skulle høre på, hvordan han nød at fremsætte denne 

remse. Mit bud er 6 gange. M & A. 

7. Det kan jeg ikke huske noget som helst om, man han har jo da sagt det. B.

Dernæst kunne Poul Videbech i vidneskranken have redegjort for 
sammenhængen mellem sagsøgers tidligere tilstand og den nu-
værende. Svaret herpå ligger i Ekstrakten side 421, bilag 3 F. Til-
standen er en forlængelse af PTSD. Endelig ville Poul Videbech i 
vidneskranken have udtalt sig om selve forløbet, som han finder 
skandaløst. Og dette fører så frem til advokatsalærerne, som over 
tiden er løbet op, 2 mio. kr., hævder sagsøgtes advokat. Dette fører 
frem til endnu et vidne, jeg gerne havde set i retten, men som jeg 
først kom i tanker om, da jeg blev konfronteret med Ekstrakten få 
dage før retshandlingen. Det er advokat Jørgen B. Jepsen.

Ad. Jørgen B. Jepsen. Det skandaløse, som Poul Videbech ville 
pege på var disse fortsatte krav om speciallægeerklæringer, hvor 
de to første burde være tilstrækkelige. I Ekstrakten er nogle breve 
fra Jørgen B. Jepsen til Dansk Jagtforsikring, hvor han giver udtryk 
for, at selskabet ikke arbejder seriøst med sagen. Han bruger ud-
trykket, at man ikke er ’fair’ over for ofret. Meget vred blev han, 
da han fik at vide, at Dansk Jagtforsikring ikke havde benyttet læ-
gefaglig konsulentbistand til vurderingen af de to første special-
lægeerklæringer, der var fremlagt som grundlag for Arbejdsska-
destyrelsens vurdering i 2003. Som tidligere nævnt: Da Jørgen B. 
Jepsen nåede frem til sommeren 2004, opsagde han samarbejdet 
med sagsøger. Måske med en viden om at Retslægerådet skulle 
høres og om Retslægerådets relationer til forsikringsselskaberne og 
dermed den reducerede sandsynlighed for at få nogen erstatning 
overhovedet. Han ville i retten kunne redegøre for, hvor hans for-
modning om forventningen om en opslidende sag stammede fra. 
Sagsøger var på dette tidspunkt ved at opgive sagen, men Jørgen 
B. Jepsen anbefalede, at sagsøger holdt ved og fandt en kvalificeret 
advokat. Lægerne anbefalede af helbredsgrunde at stoppe sagen. 
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Efter at have haft en lokal advokat, der ikke ville kunne slutte en 
sag i Højesteret, fik sagsøger til slut anbefalet højesteretsadvokat 
Anker Laden Andersen, der overtog sagen i december 2004. 

Offentliggørelse:

I Ekstrakten side 92 skriver sagsøgtes advokat om sagsøgers kon-
takter til medierne og som det blev nævnt under den afsluttende 
procedure, så havde disse kontakter ikke ført til noget som helst. 
Det er ikke korrekt. Dette kræver en kort redegørelse. Fra 2007 hav-
de jeg optaget kontakt til professor Anders Drejer for om han ville 
vejlede mig gennem det forskningsprojekt, som blev afbrudt ved 
vådeskuddet. Det gik jævnt fremad, indtil jeg den 14. oktober 2008 
blev konfronteret med Retslægerådets sætning ’han habituelt er 
beskrevet som ærekær samt stiv, stejl og rethaverisk (’stenisk’).’ 
Her vidste jeg med mig selv, at Dansk Jagtforsikrings mål var et ka-
raktermord, og det var jo klart, at sagsøgtes advokat, der havde sid-
det mange år i Forsikringsankestyrelsen havde gode relationer til 
Retslægerådets læger, - relationer advokaterne har været utilfredse 
med, og som har været omtalt i pressen. Retslægerådets sprogbrug 
måtte være en ønskeformulering fra og for Dansk Jagtforsikring. 
Fra da af blev min forskning lagt om, og Anders Drejer støttede 
mig i at skrive en afhandling om dette defekte forsikringssystem 
indelukket i et post-totalitært system, der kunne trække en sag og 
nu bruge et ekstra år på sagen og bruge dette tilsyneladende vigtige 
udtryk i en retssal, som det så også skete (bilag 3).  

Fra oktober 2008 arbejder jeg på, at sagen bliver et politisk emne 
med det mål, at opgaven at Dansk Jagtforsikring skal fjernes fra 
jægerne og lægges ud i markedet, sådan som det foregår i landene 
omkring os. Det er blevet politisk, således at der i dag ligger en 
netudgave af Netnatur – den mest læste hjemmeside for jægere 
– der redegør for status lige nu og afventer dommen (bilag 4) – at 
der ved afstemning på Nettet er usikkerhed omkring den eksiste-
rende forsikringsordning. Jyllands-Posten afventer også dommen 
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ligesom DR TV og Århus Stiftstidende. Jeg vedlægger et brev fra 
landsformanden for Dansk Land- og Strandjagt, der er en mindre 
landsdækkende forening end Danmarks Jægerforbund, hvor han 
kræver at den eksisterende jagtforsikring med baggrund i denne 
sag ophører (bilag 5). Formanden udtaler sig i sit blad her ved års-
skiftet (bilag 6). Jægere undsiger Danmarks Jægerforbund, der står 
bag sagen (bilag 7).

I helikopterperspektiv:
Vaclav Havel giver et godt bud på dette post-totalitære system, - 
han forstod det i 197812 som arbejderklassens system under Jern-
tæppet, men i vestlige samfund findes sådanne post-totalitære 
systemer bl.a. inden for sporten, hos NGO’erne og i sagsøgers for-
tolkning af ’jagten i Danmark’:

’Mellem det post-totalitære systems og livets intentioner åbner 
der sig en afgrund: mens livet i sit væsen tenderer mod pluralitet, 
imod farverigdom, imod en uafhængig selvkonstituering og selvor-
ganisering, simpelthen imod opfyldelsen af sin frihed, kræver det 
post-totalitære system tværtimod monolistisk enhed, uniformitet, 
disciplin: mens livet vil skabe stadig nye ’usandsynlige’ struktu-
rer, påtvinger det post-totalitære system det tværtimod ’de mest 
sandsynlige tilstande’. Disse intentioner hos systemet afslører, at 
det i sit inderste væsen er orienteret mod sig selv; mod stadig mere 
eftertrykkeligt og undtagelsesløst at blive ’sig selv’, at være det 
det er; og altså mod stadig at udvide sin aktionsradius13. Dette sy-
stem tjener kun mennesket i det omfang, det er nødvendigt, for at 
mennesker tjener det. Hvad som helst ’derudover’, altså hvad som 
helst, som mennesket overskrider sin på forhånd afmålte stilling 
med, opfatter systemet som et angreb på sig selv. Og det har ret: en-
hver sådan transcendens benægter det virkelig – som princip. Man  

12   Havel, Vaclav (1994 [1978]), De Magtesløses Magt, Gyldendal (s.32-33)

13   Fremhævelser med ’fed’ er sagsøgers markeringer af post-totalitære 

begreber og fænomener
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kan altså sige, at det post-totalitære systems indre mål ikke, som 
det sædvanligvis ser ud ved første blik, blot er at bevare magten 
på den herskende gruppes hænder; denne selvopholdelsesdrift er 
som socialt fænomen underordnet noget ’højere’: en slags syste-
mets blinde selvbevægelse. For dette system er mennesket – uanset 
hvilken plads det har i magthierarkiet – ingenting ’i sig selv’, men 
kun den, som skal bære og tjene denne ’selvbevægelse’: derfor kan 
menneskets stræben efter magt også kun gøre sig varigt gældende, 
hvis denne stræbens tendens er identisk med ’selvbevægelsen’. 

Det post-totalitære system berører mennesket næsten for hvert 
skridt med sine krav, men det gør det naturligvis med ideologiske 
handsker på. Derfor er livet i dette system overgroet på kryds og 
tværs af et væv af forstillelse og løgn: bureaukratiets herredømme 
kaldes folkets…isolation fra informationer kaldes deres tilgænge-
liggørelse; magtmanipulationen kaldes offentlig kontrol med mag-
ten og magtbrynde overholdelse af retsordenen…fravær af ytrings-
frihed for den højeste form for frihed…forbudet mod uafhængig 
tænkning for den mest videnskabelige verdensanskuelse…Magten 
er sine løgnes vold, derfor er den nødt til at forfalske. Den forfal-
sker fortiden. Den forfalsker nutiden, og den forfalsker fremtiden. 
Den forfalsker statistiske oplysninger. Den foregiver, at den respek-
terer menneskerettighederne. Den foregiver, at den ikke forfølger 
nogen. Den foregiver, at den ikke er bange. Den foregiver, at den 
ikke foregiver noget.’

Afhandlingen:

Denne kommer til at indeholde også denne skrivelse. Forløbet 
minder i tid og indhold en del om Dreyfus-affæren. Hos Dreyfus 
var modparten det franske militær, der ikke ville have militærets 
legitimitet anfægtet. Hos Dreyfus var der kontakt til dommerne 
uden om advokaterne. Her er det ejerne Danmarks Jægerforbund 
og staten repræsenteret ved Skov- og Naturstyrelsen, der sender 
advokaten i byen med sin retorik. 
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Det er jo ikke et forsikringsselskab, Dansk Jagtforsikring, men en 
del af embedsmandsstaten, hvor også Skov- og Naturstyrelsen 
er indblandet som økonomisk interessent. Ligesom militæret i 
Dreyfus-affæren. Søren Mørch har i sin bog Store Forandringer 
beskrevet embedsmandsstaten således (s. 419): ’Man har sammen-
lignet embedsmandsstaten med et stort kobbel små jagthunde, der 
ret langsomt, men med ubønhørlig sikkerhed kan jage et hvilket 
som helst stykke vildt til døde. Embedsmandsstaten har ikke noget 
mål i sig selv ud over at behandle de sager, der opstår, på en sådan 
måde, at de kan finde en udramatisk og fredsommelig løsning og 
danne præcedens, næste gang noget lignende dukker op.’ 

Da min sag starter i 2000, er der også inden for jagten her et tri-
umvirat, der tager sig af forsikringerne. Det er de to jægere og 
juristen, der står for den domstol. Året før, i 1999, havde Dansk 
Jagtforsikring haft en lignende sag, men som for selskabets ved-
kommende fik en tilfredsstillende udgang i Østre Landsret. Det 
var en tandlæge, der var blevet skudt, så han ikke kunne arbejde, 
da han kun kunne se med et øje. Han fik stort set samme symp-
tomer som jeg, - uden tvivl PTSD, måtte afhænde sin praksis, 
skilsmisse, social deroute, og skulle til slut påbegynde en ud-
dannelse som socialpædagog. Kort før han skulle begynde ud-
dannelsen, begik han selvmord. Det gav en stor besparelse for 
Dansk Jagtforsikring, for når man er død, er der ingen erstatning 
for tabt arbejdsfortjeneste. Retten anså ikke selvmordet som sam-
menhængende med vådeskuddet, - uanset man i dag ved, at der 
er større risiko for selvmord i forbindelse med diagnosen PTSD. 
  
Tandlægesagen fra 1999, som advokat Michael S. Wiisbye udleve-
rede til dommerne ved procedurens afslutning, kan danne præce-
dens for min sag, og triumviratet (to jægere og en advokat) kunne 
kun arbejde på at bringe mig så langt ud i feltet, at jeg gik konkurs, 
blev skilt eller begik selvmord. Enhver af disse udgange ville redu-
cere erstatningen. Derfor var der heller ingen grund til at de skulle 
benytte lægefaglig bistand til vurderingen af de 2 speciallægeer-
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klæringer, der forelå i 2003, da jeg rejste sagen i Vestre Landsret. 
Det var blot at vente. 

Afhandlingen skal bruges som anklageskrift til at få vurderet 
muligheden for en menneskerettighedsdom. Der foreligger en 
forhåndsudtalelse fra Institut for Menneskerettigheder, at sagen 
har været for længe undervejs, og næste spørgsmål bliver, om 
der i sagen er stof til en anklage for psykisk vold. Professor Poul 
Videbech vil sammen med alle andre med speciale i PTSD kun-
ne stå frem og bekræfte, at den sikreste vej ud af en PTSD er 
tryghed og at kunne se fremad. Her er gået godt ni år i utryghed 
og tilbageskuen. 

Min påstand bliver, at det er en forfølgelse og en forbrydelse – i 
amerikansk terminologi en såkaldt ’white-collar-crime’. Med ud-
gangspunkt i den post-totalitære fortolkning vil jeg henholde mig 
til bl.a. denne litteratur:
Coleman, James W. (1985), The Criminal Elite: The Sociology of 
White-Collar Crime, St. Martins Press, New York. 
Hagan, John (1994), Crime and Disrepute, Pine Forge Press, Thou-
sand Oaks, California. 
Clinard, Marshall B., & Richard Quinney (1973), Criminal Behav-
iour Systems: A Typology, Holt, Rinehart, and Winston, New York.   
Goode, Erich (1990), Deviant Behaviour, Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall. 
Hamilton, V. Lee & Joseph Sanders ((1992), Everyday Justice: Re-
sponsibility and Justice in Japan and the United States, Yale Uni-
versity Press. 
Kanazawa, Satoshi (2000), Order by Accident. The Origins and 
Consequences of Conformity in Contemporary Japan, Westview 
Press, Oxford. 

Men jeg vil også tage afsæt i den omfangsrige tyske litteratur om 
jøderådene, hvor jøderne selv skulle vælge og vrage mellem deres 
egne, da ressourcerne var begrænsede ligesom her, hvor man har 
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holdt ansvarsforsikringen i Danmark nede på en 10 % af niveauet 
i f.eks. Tyskland. 

Dreyfus-affæren kunne være undgået, såfremt man havde cor-
pus dilecti i grundigt øjesyn, men systemet gik i panik. I denne 
affære kunne Danmarks Jægerforbund være gået ind i vurde-
ringen af selve vådeskuddet, men det afviste de i foråret 2001, 
og dermed kunne fantasien få frit løb til alle mulige juridiske 
formodninger. 

Jeg vil håbe, de høje dommere med denne argumentation vil fri-
kende mig og offentliggøre dommen. Mange venter spændt.

Med venlig hilsen

Palle Overgaard Sørensen

Bilag: 

1. Om forskningsproduktionen op til vådeskuddet
2. Om ordet ’stenisk’
3. Om forskningsarbejdet lige nu 
4. Fra nettet ’vådeskud tæt på afgørelse’ 
5. Landsformanden for Dansk Land- og Strandjagt klager til Miljø-
ministeren
6. Landsformanden for Dansk Land- og Strandjagt skriver om sa-
gen skal sluttes
7. Jæger undsiger Danmarks Jægerforbund i bladet Jagt & Jægere nr. 
6. 2009 i december/januar .
Samt tidsskriftet Jagt & Jægere, nr. 2 2009 med artiklen ’Vådeskud-
det på Kollerup Gods’

DJ sigter for lavt: læserbrev i Danmarks Jægerforbunds blad 
Jæger -
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(Jeg var helt uforberedt på dette læserbrev, som var at læse i de-
cembernummeret af Jæger, 2010. Læserbrevet var skrevet af en me-
get god bekendt, Lisbeth Holt Lenskjold, der selv er jæger, - hendes 
mand og deres søn er også jægere):

DJ sigter for lavt
Kære medjæger, hvordan ville du have det, hvis uheldet var ude, 
og de med et vådeskud var skyld i et andet menneskes – måske 
en jagtkammerats – tab af erhvervsevne? Og du fra sidelinjen kan 
konstatere, at retssagen varer 10 år og ender ud i en latterlig lav 
erstatning? Og hvilken service ville du forvente vores medlemsbe-
talte interesseorganisation ville yde dig og skadelidte?

Et DJ-medlem, akademiker med en lang erhvervskarriere, blev i 
februar på baggrund af en vådeskudsulykke, efter 10 års kamp til-
kendt erstatning for tab af erhvervsevne på sølle kr. 300.000. Tænk 
hvis det var dig?

Under hele sagen glimrede DJ ved sit fravær. DJ’s ballistikekspert 
nægtede at besvare medlemmets spørgsmål angående beregning 
af skudafstand, fordi det var en forsikringssag. Hvorfor mon? Det 
kunne være i erkendelse af DJ’s inhabilitet som 49% medejer af 
Dansk Jagtforsikring (Miljøministeriet ejer 51%).

Ole Roed Jacobsen14 (ORJ), udtrykker glæde over ikke at have ka-
stet medlemmernes penge ind i en støtte til skadelidte, ’sådan som 
sagen er endt’. Medmindre ORJ har profetiske evner ift. domsafsi-
gelser, er det jo netop undervejs i processen, man som medlem har 
brug for service og støtte fra sin interesseorganisation.

ORJ hilser i flere medier kvindelige jægeres grundighed og omhyg-
gelighed velkommen. Tak da. Men heller ikke vi er ufejlbarlige,  

14   Ole Roed Jacobsen var formand for Danmarks Jægerforbund 2006-2012. 

ORJ er i dag maskinhandler i Nordsjælland. 
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og derfor savner jeg større grundighed og omhyggelighed vedr. de 
krav, DJ stiller til den lovpligtige jagtansvarsforsikring. 

Forsikringen koster årligt kr. 30,- og maksimal forsikringssum er 
kun på 6 mio., og underkendt af bl.a. flere tyske delstater. De kræ-
ver en laveste dækning på kr. 22,3 mio., hvilket koster ca. kr. 360.
ORJ roser Dansk Jagtforsikring, da det ikke ville være muligt at 
forsikre jægerne andre steder for kr. 30. Nej, hvorfor mon? Mon 
ikke der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet – også på for-
sikringsmarkedet? 

Vil vi som jægere, der i snit bruger 18.000 årligt på jagt, være den-
ne lave præmie bekendt?

Ved sidste udbudsbetingelser af 17. november 2006 angives føl-
gende kriterier for valg af forsikringsselskab: ’Skov- og Natursty-
relsen vil indgå aftale med den tilbudsgiver, der har afgivet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud. I denne vurdering vil indgå 
følgende delkriterier med den angivne prioritering og vægt: 
1. Den tilbudte præmie   50 %
2. De tilbudte forsikringsbetingelser 30 %
3. Serviceniveau    20 %
4. Kompetence    10 %

Dette udbud inviterer til discountpris og – dækning. Hvorfor ar-
bejder DJ ikke aktivt på at stille høje krav til vores lovpligtige for-
sikring både set fra skadevolder og offerperspektiv, da begge parter 
ofte vil være jægere? Da den er lovpligtig, skal vi nok betale, hvor 
ordentlig grunddækning koster. 

DJ’s formål er ikke at drive forsikringsselskab, men at varetage 
medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende og yde ser-
vice til medlemmerne.
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Lisbeth Holt Lenskjold
Grebjerg 29, Gjøl
9440 Aabybro

Svar:
Kære Lisbeth Lenskjold
Tak for dit indlæg, som berører et for alle jægere væsentligt emne, 
nemlig vores ansvarsforsikring.

Da den i dit indlæg omtalte sag fortsat behandles ved retsinstan-
serne, er det ikke muligt eller relevant for mig at kommentere den 
konkrete sag, men jeg er enig med dig i, at 10 år er lang tid. 

Dit indlæg giver mig imidlertid grundlag for at sige noget generelt om 
vores jagtforsikring og måske rette nogle misforståelser i dit indlæg.

Udgangspunktet er jagtlovens § 44, stk. 1: ’Personer, der har jagt-
tegn, skal være dækket af en ansvarsforsikring i et forsikringssel-
skab, der lovligt kan udøve forsikringsvirksomhed her i landet. 
Forsikringen skal dække krav om erstatning og godtgørelse for 
skader, der forvoldes ved skudafgivelse under jagt’. 

Siden 1945 har ansvarsforsikringen været placeret i Dansk Jagt-
forsikring A/S 15, der er oprettet til netop dette formål. Dansk Jagt-
forsikring A/S tegner kun én forsikring: Den lovpligtige ansvars-
forsikring for jægere, som er foreskrevet i jagtlovens § 44, og er 
knyttet til alle danske jægeres jagttegn. 

15   http://www.danskjagtforsikring.dk/. Bemærk på selskabets hjemme-
side brevet fra Finanstilsynet, som er meget konkret i sin kritik af sel-
skabets ledelse, - der end ikke har ført bestyrelsesprotokol. Tidspunktet 
for inspektionen følger umiddelbart efter min Højesteretsdom. Jeg havde 
tidligere skriftligt klaget til Finanstilsynet over den tilsyneladende ano-
mi, som herskede i selskabet. Finanstilsynet svarede, at man ikke kunne 
gribe til inspektion samtidig med at min sag kørte. 
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Dansk Jagtforsikring A/S har kun én forsikringstager: Miljømini-
steriet, der tegner forsikringen for at sikre alle de jægere, der hvert 
år løser jagttegn.

Tildelingen af forsikringen til et selskab sker efter udbud i licitati-
on, hvor alle forsikringsselskaber kan byde ind på de vilkår, som 
Miljøministeriet har anført som krav, så det er ingen selvfølgelig-
hed, at det er hos Dansk Jagtforsikring A/S, at forsikringen skal 
tegnes. 

Forsikringen er som bekendt en ansvarsforsikring og erstatninger 
gives efter de regler og den retspraksis, der er en følge af erstat-
ningsansvarsloven. Der er således ikke særlige regler eller særlige 
muligheder for jagtforsikringen i forhold til den almindelige rets-
praksis i Danmark. I sager med personskader, hvor der kræves en 
særlig vurdering, vil Arbejdsskadestyrelsen blive inddraget/fore-
spurgt, og deres vurdering vil blive lagt til grund for erstatningens 
størrelse. Afhængig af skadens karakter og kan både Retslægerådet 
og speciallæger med flere blive forespurgt i sagen. 

Som du anfører, har forsikringen en maksimal forsikringssum 
på kr. 6. mio. Dette er den beløbsstørrelse, som udbyderen har 
vurderet vil være den maksimale erstatningssum, der kan udbe-
tales efter dansk retspraksis. Denne størrelse er altså ikke noget, 
som forsikringsselskabet har indflydelse på, hvorfor en større 
præmie, som du anfører, ikke vil ændre ved dette. Størrelsen 
af dette beløb er udbyderen naturligvis nødt til at vurdere ved 
hvert udbud. Forsikringsselskaberne, der byder, har derfor na-
turligvis ikke mulighed for at give en discountdækning, som 
ikke opfylder de stillede krav. Når dette er sagt, skal det anføres, 
at der endnu aldrig har været erstatningssager, der har været i 
nærheden af maksimum kravet.

Du berører også forsikringer ved jagt i udlandet. For mig er det 
naturligt, at det enkelte land stiller krav ud fra den erstatnings- og 



127

retspraksis, som findes i landet. Der findes lande, der stiller store 
krav til forsikringsstørrelser, og der findes lande, der ingen forsik-
ringskrav har, men som normalt kræver store/enorme erstatninger. 
Du nævner specielt Tyskland. Lad mig slå fast: Den danske jagtfor-
sikring er ikke underkendt i Tyskland, og vi bliver også inddraget 
i sager og erstatninger der, men der er visse krav i Tyskland, som 
vi jf. dansk lovgivning ikke p.t. kan opfylde. Bl.a. er der i Dan-
mark i forsikringer undtaget ’selvforskyldt beruselse’, hvilket er 
et krav, at det ikke er undtaget i tysk forsikring. Det kan man have 
sine meninger om, men det ville måske her være en fordel med en 
europæisk ’standard’ på området. 

Jeg er klar over, at dette svar ikke besvarer dine holdninger i ind-
lægget, men som sagt vil det være urimeligt at skulle kommente-
re en konkret sag, der behandles i det danske retssystem. Jeg hå-
ber imidlertid at have klargjort, at Dansk Jagtforsikring A/S følger 
dansk lovgivning og lever op til de krav, som dansk lovgivning 
stiller til erstatninger.
Henrik Frost Rasmussen
Næstformand i DJ og formand for Dansk Jagtforsikring A/S

Kommentarer: Siden læserbrevet blev offentliggjort er forsikrings-
præmien hævet med 5 kroner. Og det var ikke ’holdninger’ Lisbeth 
gav udtryk for i sin kritik af samspillet mellem Danmarks Jæger-
forbund og Dansk Jagtforsikring og den manglende service over 
for den vådeskudsramte jæger. Men formanden for Dansk Jagtfor-
sikring bekræfter i sit svar, at Danmarks Jægerforbunds ejerskab 
og lederskab forhindrer Danmarks Jægerforbund i at servicere for-
bundets medlemmer i sager om ansvarsforsikring. Sagen er ikke 
siden omtalt i Danmarks Jægerforbunds månedsblad Jæger. Tabu, 
tavshed, lukkethed. 

At forsikringsselskabet har haft fokus på det juridiske bekræftes 
af den vægt, som Miljøministeriet har lagt på sin repræsentati-
on i Dansk Jagtforsikring A/S bestyrelse. Fra min sag startede var 
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professor Stig Jørgensen menigt medlem i bestyrelsen der udover 
ham bestod af to udvalgte fra Danmarks Jægerforbund. Kristian 
Raunkjær var indtil 2006 formand i både Danmarks Jægerforbund 
og Dansk Jagtforsikring. Ved at se på Stig Jørgensens CV i Store 
Danske fremgår hvor forsikringsselskabets kompetence lå, - det ju-
ridiske

Stig Jørgensen (1927) påbegyndte det juridiske studium ved Århus 
univ. og afsluttede studiet ved Kbh.s univ. 1948–49. J. virkede de 
følgende år i juridisk praksis i Århus, blev 1952 landsretssagfø-
rer og siden dommerfuldmægtig. Fra 1954 beskæftigede J. sig med 
retsvidenskabelige problemer og blev året efter universitetslærer 
i obligationsret ved Århus univ. 1957 forsvarede J. sin disputats 
om Erstatning for personskade og tab af forsørger. I afhandlingen 
undersøges det hvorvidt almindelige erstatningsretlige grund-
sætninger finder anvendelse ved fastsættelse af disse former for 
erstatning, et emne som ikke tidligere havde været genstand for 
en samlet videnskabelig behandling. Det er bogens hovedtese at 
dansk retspraksis ikke har ydet fuld erstatning for invaliditet og 
tab af forsørger.

Hvad mangler så for at man med rette kan tale om et forsikringssel-
skab? En lægefaglig konsulent findes i ethvert forsikringsselskab, 
der beskæftiger sig med personforsikring. Statistikere findes også 
til at kunne beregne risiko. Eksempelvis til beregning af prisen 
for graduerede forsikringer, således som jagtforsikringen var op til 
1945, hvor den på trods af protester blev nationaliseret. Derefter 
var der et præmiebeløb, som gjaldt for alle jægere med jagttegn. 
I den følgende artikel kommer forklaringen på, hvorfor der ikke 
findes en statistiker i Dansk Jagtforsikring. 

Jægerløgne 

(Min artikel ’Jægerløgne’ blev offentliggjort ved årsskiftet 2011/12, 
- kort før Højesteret skulle dømme, - bladet tilsendes altid Dan-
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marks Jægerforbunds hovedkvarter. Dansk Land og Strandjagts 
tidsskrift hedder ”Jagt og Jægere”)       
 
Oktober står i jagtens tegn. Danmarks Jægerforbunds blad Jæger 
havde i september et hovedtema om jagt og sikkerhed. Forman-
den ville gerne berolige jægerne, for jagt i Danmark er ikke farligt: 
’Danske jægere er generelt utroligt gode til at udvise god og sik-
ker våbenhåndtering samt skydning. Statistikkerne fra visse andre 
lande er gruopvækkende læsning, men heldigvis ser vi sjældent 
rigtig farlige situationer under de mange tusinde jagter, som årligt 
afholdes rundt om i landet. Vi behøver ikke lovgivning om påbudt 
brug af orange veste for alle jægere, eller hvad man i øvrigt har 
lovgivet om i andre lande. Jagt er ikke farligt, og mange jagter af-
holdes i skovene, medens publikum fortsat har adgang. Sådan er 
god dansk jagtudøvelse.’

Længere inde i bladet udtaler direktøren i Dansk Jagtforsikring 
A/S under overskriften ’Uheldet burde sjældent være ude’: ’Vi kan 
ikke drage de allerskarpeste konklusioner om udviklingen i ska-
defrekvens og skadetyper. Dertil er antallet af skader heldigvis for 
få, men vi fornemmer dog en stigning i antallet af personskader 
og i antallet af påskudte hunde, og det er naturligvis ikke godt, 
fordi det kan blive temmelig alvorligt, når skydevåben er indblan-
det.’ En tilhørende viser antallet af personskader 2008:6, 2009:6, 
2010:10. En anden graf viser antallet af skader på hunde (undtaget 
schweisshunde) 2008:18, 2009:16, 2010: 26. Og direktøren slutter: 
’Jeg er godt tilfreds med, at Jæger sætter fokus på sikkerhed på jagt. 
Og et drømmescenarie ville jo være, at jeg er nærmest arbejdsløs, 
i hvert fald i denne sammenhæng!’ Det lyder hyggeligt og næsten 
alt for godt til at det er sandt. 

Men det er det heller ikke. Min påstand er, at jagt er farligt. Da Ka-
ren Blixen skulle forklare ’jagten’, sagde hun blot – det er kærlig-
hed. Jagten er en anakronisme. Den kan også beskrives ved ordet 
numinøs, - som er en ambivalent stemning sammensat af angst og 
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betagelse, som ikke udtømmende kan forklares. Så selv om det har 
præg af noget følelsesmæssigt, er der ikke tale om føleri, men om 
oplevelse og erkendelse af en særegen og stærk erfaring. Det, som 
også gør drenge til mænd og mænd til drenge. Jagten i Danmark er 
en jægerkultur under forandring. Fra at være båret af faglighed er 
der i Danmarks Jægerforbund sket en de-professionalisering. Kom-
petente videnmedarbejdere har forladt forbundet og smækket med 
dørene.

Jagten er reguleret gennem Jagtloven. Her står bl.a. at enhver jæger 
med gyldigt jagttegn skal have en jagtansvarsforsikring. Kommer 
en jæger til at skyde en anden person under udøvelse af jagt eller 
skyde en anden jægers hund, så kan jagtansvarsforsikringen træde 
til. Skader jægeren sig selv eller sin hund er der ikke noget ansvar. 
At være ansvarsforsikret er den eneste kendte jagtlige regel for så 
vidt angår vådeskud. Resten er reguleret gennem den almindelige 
erstatningslovgivning.

Miljøministeriet ejer 51 % af aktierne i forsikringsselskabet Dansk 
Jagtforsikring A/S, mens de 49 % af aktierne ejes af Danmarks Jæ-
gerforbund med omkring 90.000 medlemmer. Dansk Jagtforsikring 
har 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 inkl. formandsposten kom-
mer fra Danmarks Jægerforbund. Omkring 165.000 jægere løser 
jagttegn og med en forsikringspræmie på 30 kr. p.a. udgør selska-
bets årlige bruttoindtægt omkring 5 mio. kr.   

Og nu vil jeg så gå ind i tallene, som direktøren nævnte ovenfor. En 
tysk undersøgelse af vådeskud viste, at 23 % af de alvorlige våde-
skud var afgivet af jægeren selv, og sådanne vådeskud bliver ikke 
anmeldt til forsikringsselskabet. Dertil kommer så, at det antal ska-
der, som direktøren nævner ikke er antallet af anmeldte skader, 
men antallet af afsluttede sager. Tallene ovenfor er en gentagelse 
fra forsikringsselskabets årsregnskaber, og det er de afsluttede sa-
ger. 
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De skader, som er blevet afvist, optræder derfor ikke med hvilken 
som helst begrundelse afvisningen er sket. Eller at den vådeskud-
te er kørt træt i kampen for erstatning. Stik mod sædvane benyt-
ter selskabet ikke lægefaglig konsulentbistand. Og derfor kan den 
vådeskudte skulle gennem en række speciallægeerklæringer sam-
tidig med at han presses fra sygedagpengesystemet for at komme 
ud i samfundet igen. Blot som eksempel en vådeskudt, der burde 
være tilkendt en erstatning på 75.000 kr., men han fik den alli-
gevel ikke, idet som der står på skadesanmeldelsesblanketten, så 
skal anmeldelsen være tilføjet er politirapport for at være gyldig. 
Det står blot ikke andre steder, for der er ingen regler. Der hersker 
anomi. 

Næste punkt er schweisshundene. Under den tidligere formand 
i Danmarks Jægerforbund indførtes reglen om, at schweisshun-
defolkene kunne få udbetaling for skadede schweisshunde, uag-
tet der ikke foreligger noget ansvar. Schweisshundene benyttes 
til at søge anskudt eller på anden vis skadet vildt. Men man 
bruger alle jægeres ansvarsforsikring på at udbetale erstatning, 
hvor der ikke foreligger et ansvarsforhold. En sammenblanding 
af interesser.

Det er set før, at en forbrugerorganisation drev forsikringsselskab 
til ’gavn’ for medlemmerne. Da bilisterne i 1919 gennem lovgiv-
ningen blev pålagt at være ansvarsforsikrede, tog FDM initiativet 
til at oprette er forsikringsselskab ’Forenede Danske Motorejeres 
Forsikringsafdeling’ sammen med Østifternes Brandforsikring, 
- grundlagt af den Alberti, der senere som justitsminister gjorde 
sig bemærket ved et megabedrageri. Selskabet kom til at føre en 
omtumlet tilværelse, da FDM’s direktør Kyhl også var direktør i 
forsikringsselskabet. En del uregelmæssigheder kom i offentlig-
hedens søgelys. Der var retssager. Direktør Kyhl begik selvmord 
og hans nærmeste medarbejder i forsikringsselskabet, kontorchef 
Olsen, fik en betinget dom på 8 måneder for meddelagtighed i det 
bedrageri, han havde deltaget i sammen sin foresatte, direktøren. I 
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1943 ophørte FDM at drive forsikringsvirksomhed. Bilisterne måt-
te forsikre sig i det frie marked. 

Dansk Jagtforsikring A/S har blot én ansat, - direktøren. I praksis 
består ledelsen af direktøren og formanden, der er næstformand 
i Danmarks Jægerforbund samt et hovedbestyrelsesmedlem fra 
Danmarks Jægerforbund. Og hvad er det så for rationelle valg de 
træffer? I Tv-serien Viden Om havde Lone Frank et indslag om 
’hulemanden som dommer’: Hendes dokumentation var, at vo-
res stenalderhjerne er indrettet til at bedømme enkelte individer 
og ikke principper. I virkeligheden vurderer vi ikke forbrydelsen 
(vådeskuddet), men forbryderen (vådeskudsofret), når vores hjer-
ne bedømmer hans værdi for samfundet.

Der må da også være en viden! Jo, der foreligger en meget interes-
sant undersøgelse, hvori både Danmarks Jægerforbund og Dansk 
Jagtforsikring har medvirket. Den første bidrog gennem sin med-
lemsdatabase og den anden økonomisk. Undersøgelsens resultater 
blev - efter at være antaget den 17. september 2007 - offentliggjort 
i Ugeskrift for Læger 26. maj 2008 under overskriften ’Danske jæ-
geres holdning til sikkerhed og adfærd under jagtudøvelse – en 
spørgeskemaundersøgelse’. Året efter gentages undersøgelsens re-
sultater bearbejdet til et amerikansk, videnskabeligt tidsskrift Jour-
nal of Trauma under titlen ’Firearm-related hunting accidents in 
Denmark’. Undersøgelsen konkluderede bl.a.: 
- antallet af vådeskud under jagt synes betydeligt højere end rap-
porteret 
- tvungen og systematisk rapportering af alle jagtulykker, som skyl-
des anvendelse af jagtvåben, bør introduceres i Danmark. 

Og den afgørende nyhed er, at på årsbasis vil 8 ud af 1000 jægere, 
1.300 jægere i alt opleve en jagtulykke, mens 4 ud af 1000, 650 
jægere vil være direkte involveret i ulykken. Efter at der sidste år 
blev dræbt en jæger og fire var sårede gengav websiden huntersma-
gazine.dk den 27. december 2010 undersøgelsens vigtigste resulta-
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ter med kildereferencer, - at der må formodes at være 300 jagtulyk-
ker om året. Sagt på en anden måde, så vil en jæger, der har gået 
på jagt i 40 år have 14 % risiko for direkte at være involveret i en 
jagtulykke. Jægerforbundets ledelse har ladet Dansk Jagtforsikring 
betale for en viden, som alle, der løser jagttegn, burde kende til. 

Lad os se på, hvad der sker, når der foreligger en jagtulykkesstati-
stik - en ’gruopvækkende statistik’ - eksempelvis i Tyskland. Med 
tallene i hånden kan de tyske forsikringsselskabers aktuarer be-
regne en individualiseret forsikringspræmie. Mens præmien for 
ansvarsforsikringen for alle var 30 kr. i Danmark, er den tyske 
mindstepræmie 300 kr. De tyske jægere forsikrer sig på markeds-
vilkår med baggrund i den reelle risiko. De tyske jagtmyndigheder 
finder ikke den danske jagtansvarsforsikring i orden. Derfor skal 
en dansk jæger, der vil på jagt i Tyskland, tegne en tysk jagtan-
svarsforsikring, mens det omvendte ikke er tilfældet, - altså den 
tyske forsikring gælder i Danmark.  

Formanden for det mindre jagtforbund Dansk Land- og Strandjagt 
skrev sidste år til Miljøministeren, Dansk Jagtforsikring A/S hoved-
aktionær, at Danmarks Jægerforbund måtte ophøre med at drive an-
svarsforsikringsselskab og at jægernes ansvarsforsikring burde lægges 
ud i markedet ligesom i andre civiliserede lande, vi sammenligner 
os med. Interessesammenblandingen skal bort. Anomien skal fjernes.

Formanden for Danmarks Jægerforbund sluttede sit indlæg i sep-
tember-udgaven af Jæger sådan: ’Ansvaret for sikkerheden, for 
jagtudøvelsen, for godt naboskab og for godt omdømme over for 
det øvrige samfund påhviler dig og mig og dermed os alle som 
jægere. Lad os holde fanen højt – det gavner jagten i fremtiden, og 
det sikrer os imod hovsa-indgreb fra omverdenen’.

Jeg så tværtimod gerne et hovsa-indgreb baseret på en sammen-
hængende viden om jagtulykkesforebyggelse og jagtulykker i ud-
landet, hvor der føres statistik baseret på tal fra virkeligheden. 
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Med rettidig omhu burde vor nye miljøminister Ida Auken regu-
lere jagten ved et regelsæt gældende alle jægere i forebyggelse af 
jagtulykker samt behandlingen af jagtulykker. Herunder lovbefalet 
optagelse af politirapport ved jagtulykker, som skal danne basis 
for den ulykkesstatistik forsikringsselskaberne kan benytte som 
grundlag for en fair ansvarsforsikring. Jægerne vil måske få en ti-
dobling af ansvarsforsikringen til 300 kr. I betragtning af, at jæger-
ne i gennemsnit bruger 18.000 kr. om året på sin jagt, så taler vi om 
knap 2 % af jagtbudgettet.   

At dette blændværk har kunnet foregå rejser så mange spørgsmål, 
at der er materiale til en hel afhandling. Jeg håber at have skabt 
tvivl hos den ansvarlige jæger. Man kan jo ikke være i tvivl om 
noget, man ikke ved, hvad er. Til slut et godt råd til de jægere, der 
måtte komme ud for en jagtulykke. Tilkald politiet og få optaget 
rapport for at sikre offeret. 

Konklusion: Danmarks Jægerforbund førte propaganda for ikke at 
skræmme jægerne, deres familie og undgå myndighedernes ind-
blanding. Det var altså jægerløgn.

Palle Overgaard Sørensen

Et sygt forsikringssystem og dets fremtid!

(Kort før der skulle procederes i Højesteret, offentliggjorde jeg den-
ne artikel i Jagt og Jægere) 

Kommentar til artiklen Jægerløgne i sidste nummer! Artiklen ef-
terlod læseren med dette paradoksale mysterium. Hvordan kunne 
Danmarks Jægerforbund på den ene side præsentere sine læsere 
for en fantasiverden af få jagtuheld, når en forskningsbaseret un-
dersøgelse på den anden side påstod, at tallet var 60-70 og ikke 
6-7, som Dansk Jagtforsikring A/S direktør oplyste til Danmarks 
Jægerforbunds blad Jæger? Læseren stod sikkert tilbage med den 
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klare opfattelse, at de få og små udbetalinger af erstatninger bru-
ges som bevis på myten, at det er ufarligt at gå på jagt. Men det er 
farligt. 

Som demokrater har vi en iboende tendens til at tro, at det som 
flertallet går ind for og beslutter ikke alene er legitimt, men også 
rigtigt. Det er ikke det, demokratiet siger. Demokratiet giver autori-
teten legitimitet, men sætter den samtidig under debat. Den enkel-
te kan have lige så meget ret som de mange. Og her var det lægen 
Mathias Therbo, der havde lavet analysen og skrevet den viden-
skabelige artikel om jagtulykkernes omfang. 

Danmarks Jægerforbunds (DJ) formand Ole Roed skrev i sit nytårs-
budskab, at den største udfordring jagten har i Danmark, er at en 
uenighed internt bliver delt med vores omverden. Den jagtjourna-
listiske vagthund Steen Andersen, Hunters Magazine.com skrev i 
sit nytårsbudskab om DJs stivnede alliance med land- og skovbrug 
og sammenlignede valget til formandskabet med forholdene i det 
hedengangne, forstenede Sovjetunionen. 

For at drage en parallel vil jeg gå tilbage til Østtyskland og en 
skæbne i filmen De andres liv. 

En scene viser begravelsen af en regissør, Albert Jerska. Der bliver for-
talt, at Jerska havde forbud mod at arbejde (Berufsverbot) på grund af 
hans politiske meninger, og at han før han begik selvmord oplevede 
isolation og håbløshed. En kommentar i filmen siger, at dette land, 
hvor alt er talt op, da har der ikke siden 1977 været en statistik for 
selvmord. Op til 1977 havde hyppigheden af selvmord i Østtyskland 
kun været overgået af Ungarn. Selvmord var blevet et tabu i et land, 
hvor alle var lykkelige. Og hvad ville modstanderne i Vesten ikke ud-
nytte tallene til? I 1986 bringer en østtysk forsker selvmordsstatistik-
kerne i spil, og han konkluderer at landet lider af kollektiv håbløshed, 
social patologi. Deres forskning var under censur og blev derfor ikke 
offentliggjort. Forskerne, der kun i begrænset omfang havde afgang 
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til data om selvmord, udgav efter Østtysklands sammenbrud rappor-
ter om selvmordraternes sammenhæng med graden af håbløshed og 
Stasis brutalitet. Mange politiske fanger tog deres eget liv. Erfaringer-
ne fra DDR viser at på samme måde som ytrings- og trykkefrihed, er 
også uafhængig forskning og statistikførelse grundlæggende for det, 
vi kalder demokrati. I en senere sekvens i filmen forsøger nogle unge 
at smugle de østtyske data for selvmord til Vesttyskland for at de kan 
behandle disse data seriøst. 

DJ formanden skrev om dansk jagt som en familie, der ligesom øst-
tyskerne er truet af omverdenens opfattelser og indgriben. DJ har 
ageret ligesom politikerne i DDR: Den almindelige danske jæger 
har ikke været bekendt med, at forskernes tal for jagtulykker var 
ti gange så høje. Ordet ’vådeskud’ har været tabu inden for jagten 
ligesom ordet ’selvmord’ var tabu i DDR. Ved at holde data inden 
for systemet kan myten om vådeskuddets ikke-eksistens fasthol-
des. Vi står ligesom DDR med et socialt patologisk jægersamfund. 
’Patologi’ betyder ’læren om sygdomme, deres årsager, frembrud 
og manifestationer’. Her er mit eksempel på denne manifestation. 
En 12 års behandling af en erstatningssag kan bedst sammenlignes 
med et langvarigt førergreb med en række sammenbrud, som jeg 
nu vil dele med læseren:

Der er en tidslinje. Tiden før vådeskuddet den 1. oktober, 2000 
og tiden efter. Før vådeskuddet var jeg her i landet mr. familie-
virksomhed, - en medierne ringede til og hvis produktion kan ses 
på bibliotek.dk. En spændende afhandling om familievirksomhe-
dernes rolle i kampen for en ny storlufthavn tæt på Århus var i 
sin afsluttende fase, og der var aftaler med forlag om udgivelse 
inden kommunalvalget i november 2001. Projektet var støttet af 
store familiekontrollerede fonde. Ved at søge mit navn på Google 
fremkommer også aktiviteter fra før vådeskuddet. 

Da jeg var blevet vådeskudt, gik jeg ind på Google og søgte på ’våde-
skud’. Vådeskud eksisterede kun i militærets begrebsverden. I jagtens 
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verden var ordet ikke-eksisterende. Der var derfor heller ikke nogen 
regler. Uvidende om at ordet var tabu, brugte jeg det naturligvis. 

Jeg troede tillidsfuldt, det var en fejl, og kontaktede den daværen-
de DJ formand Kristian Raunkjær. Han syntes, jeg skulle lægge det 
bag mig og komme videre. I øvrigt var han også formand for Dansk 
Jagtforsikring, og han skulle nok sørge for en hurtig sagsbehand-
ling. Der var hverken et ord om ’søforhør’ eller politianmeldelse af 
den, der havde skudt mig. Fortielse. 

Var der noget, de havde misforstået? Da der ikke var noget søfor-
hør, så interviewede jeg selv vidnerne til vådeskuddet, og disse 
interviews ligger på Netnatur.dk. De blev printet ud og sendt med 
post til Formand og Hovedbestyrelse i DJ. Magten skulle ikke have 
plads til misforståelse længere.
Men jeg kommer til at forstå, at magten ikke bøjer sig for argumen-
ter men kun for overmagten. 
Da man tildeler mig 300.000 kr., anbefaler min advokat mig at rejse 
en erstatningssag ved Vestre Landsret. Statsautoriseret revisor og 
advokat udarbejder en redegørelse for min indtjening op til våde-
skuddet. Personerstatningsloven giver reglerne for erstatningens 
omfang. Nu skriver Dansk Jagtforsikrings direktør 3 år efter våde-
skuddet til min hovedsponsor, om denne fond ville sponsorere 
mig i dag under hensyntagen til, at der ikke havde været produ-
ceret noget de sidste 3 år. Svaret er indlysende. Jeg var ikke orien-
teret om denne kontakt, som jo ikke ville forbedre mine chancer, 
såfremt jeg kom i arbejde igen, hvor jeg slap. En umoralsk magtde-
monstration!    

Og nu kom så i 2003 det værste slag. Dansk Jagtforsikring (DJF) frem-
fører til retten det argument, at jeg havde benyttet vådeskuddet til at 
komme ud af arbejdsklemme. At min diagnose ikke var PTSD men 
arbejdsrelateret stress. Det blev nu til ’Berufsverbot’ ligesom vores 
mand i DDR, for hvem kunne drømme om at arbejde med eller for 
nogen med dette sværd over nakken. Det er jagtens ’tillidsfolk’, der 
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har interviews fra vådeskuddet liggende foran sig, som rejser denne 
anklage om misbrug af deres forsikringssystem. Vådeskuddets om-
stændigheder, nakkeskudt på 12-15 meters afstand.  

I 2005 kontaktede jeg professor Anders Drejer, om han ville hjælpe 
mig op på sporet igen i langsomt tempo, så snart sagen var afgjort 
september 2007. Men sagen blev igen udsat og nye speciallæge-
erklæringer skulle til. Det virkede håbløst, og jeg måtte lave en 
ny aftale med Anders Drejer, om at jeg ville skrive en afhandling 
om dette syge forsikringssystem. Mit mål var at få det ændret til 
en markedsdrevet forsikring. Jeg meddelte DJs hovedbestyrelse, at 
dette var mit projekt. De definerer det som et politisk skadeligt 
projekt, som kan læses på DJs hjemmeside under ’vådeskud’.  

Sværdet blev først fjernet fra nakken ved domsafsigelsen i janu-
ar 2010. Min professor og vejleder professor Steen Hildebrandt 
redegjorde i retten for personen før og efter vådeskuddet som to 
forskellige personer. Jeg tabte sagen og skulle betale 140.000 kr. i 
sagsomkostninger. En svinestreg og en forbrydelse, udtalte jeg til 
pressen.   

En række erfarne højesteretsadvokater ser på dommen fra 2010, 
som jeg tabte, og vil godt tage den. Dommen ankes til Højesteret 
og kommer for den 8. marts 2012 – kvindernes kampdag. Her tager 
man stadig stilling til en psykisk skade efter et vådeskud på 35 
meters afstand. Uagtet afstanden var 12-15 meter, som giver både 
en fysisk og psykisk virkning. Det er forskel mellem skud og eks-
plosion. 

Den patologiske manifestation er en sagsudvikling, som går den 
gale vej ved at starte med tilliden ved at være blandt hædersmænd 
til at opfatte forløbet som en misforståelse, til viden om ond vilje, 
til handlingslammelse, til den aggression, artiklen her må give ud-
tryk for. Er vi så ikke som en familie, hvor de forkerte medlemmer 
har kontrollen, der kan udøve et sådant magtmisbrug?
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Nu til den sociale patologis frembrud og årsager: jeg vil rette blikket 
mod to andre velkendte statsejede selskaber, DSB og Banedanmark, 
som tilsammen er på katastrofekurs, og hvor det i den sidste ende er 
en gruppe passagerer, der kommer til at lide under virkningerne af en 
politisk beslutning truffet for mange år siden. Miseren starter med en 
politisk strukturel beslutning. At udbygningen af elektrificeringen af 
banenettet stopper ved Fredericia. Herefter vinder en italiensk pro-
ducent med speciale i produktion af eldrevne tog EU-licitationen. Da 
staten ønsker at sælge DSB til den højeste pris, presses ledelsen for 
øget indtjening. De tabsgivende strækninger i Jylland privatiseres og 
overtages af engelske Arriva, der får styr på togdrift og indtjening. 
DSB må ud over landets grænser for at drive togdrift i Sverige. Det 
slutter med store tab p.g.a. den manglende viden og kompetence, 
som skulle være grundlaget for et realistisk tilbud på overtagelsen af 
svensk togdrift. Utilstrækkelig økonomistyring udsatte de nødvendi-
ge beslutninger, hvorved tabet bliver endnu større. Med sænket ho-
ved må DSB trække sig ud af aftalen. På grund af den manglende 
viden har DSB lidt et tab af status og omdømme. 

I Århus står 80 IC4 togstammer. For at kunne optimere kapaciteten 
og driften med de igangværende IC3, nedlægges den direkte for-
bindelse mellem København og Århus. Og gamle MR-togstammer 
kommer til at erstatte IC3 tog på nordjyske strækninger. Udadtil 
skulle selskabet fremtræde som et professionelt selskab, men ind-
imellem dukker ’suverænen’, - transportministeren pludselig op i 
medierne. Formand og direktør træder tilbage. DSB’s nye formand 
finder en direktør, hvis hovedkompetence er viden om ’jernbane-
drift’. Pendlerne har slået sig sammen for at sikre at DSB får fokus 
på kundetilfredsheden. 

Indtil 1946 var jægernes ansvarsforsikring et privat spørgsmål. På 
trods af forsikringsselskabernes protester og advarsler om totali-
tarisme, som det netop var oplevet under 2. verdenskrig, så gik 
Landbrugsministeriet sammen med de to store jagtforbund ind i 
forsikringsbranchen. En politisk strukturel beslutning skabte ak-
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tieselskabet Dansk Jagtforsikring. Staten havde ligesom i dag 51 
% af aktierne, mens de to store forbund hver havde halvdelen af 
resten. Efter forbundene i 1992 på initiativ af miljøminister Lone 
Dybkjær fusionerede – en politisk strukturel beslutning, blev den 
nye DJ’s formand som repræsentant for jægerne tillige formand i 
DJF. DJ stod med 49 % af aktierne, 2 ud af 3 poster i bestyrelsen 
incl. formandsposten. Der foreligger en aktionæroverenskomst 
mellem aktionærerne staten og DJ, som efter aftale skal have del i 
et evt. overskud. Ansvaret ligger hos DJ.

Dernæst kort om økonomien i DJF. Selskabet har en egenkapital, 
som netop opfylder mindstekravet for at kunne drive forsikrings-
selskab i EU, 3 mio. euro. Præmiens størrelse fastlægges i en aftale 
mellem Naturstyrelsen og DJ. Seneste ændring var en fordobling 
i 2007 fra 15 kr. om året til 30 kr.  Og her kommer så det ind, som 
man i sociologien kalder de kulturelle mål, der opstår som føl-
ge af de strukturelle beslutninger. De kulturelle mål tilpasses den 
særegne ejerstruktur. Mens ordet ’anskydninger’ giver jægerne en 
dårlig smag i munden, er ordet ’vådeskud’ tabu. I artiklen benytter 
direktøren for DJF ordet ’uheld’, mens formanden for DJ kun omta-
ler jagtens udøvelse positivt. Det kulturelle mål for jagtuheld kan 
fortolkes som de lave tal, DJF nævner. Det opfattes af jægerne som 
normen. At det er ufarligt og få kommer til skade. Og nu kommer 
så det helt surreelle. At to jægere fra DJ og to jurister med speciale i 
personerstatninger tager stilling til personsagerne med henblik på 
at holde udbetalingerne inden for økonomiens og aftalernes ram-
mer. Uden lægefaglig bistand. Ofrene ofres. Man kunne ønske, det 
var et eksempel fra sovjettidens planøkonomi. Det er virkelighed. 
Og ligeså totalitært udviklet som man frygtede, da selskabet blev 
dannet. Forsikringsforholdet er ingen institution, - for der er ingen 
regler. Det er deltagerne omkring bordet, som i personerstatnings-
sager udøver et personligt skøn og med beføjelserne til at udøve 
magtdemonstration. 

Ligheden mellem DSB og Dansk Jagtforsikring er den politiske 
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uvidenhed om uvidenheden. Men den afgørende forskel mellem 
DSB og Dansk Jagtforsikring er, at utilfredse DSB-kunder i Århus 
og Ålborg, der skal til København, de kan tage en anden rute med 
bil eller fly. Den vådeskudte jæger bliver fanget i DJF’s juridiske 
system. Konfronteret med en sådan ydmygende uorden er der tre 
forskellige veje at gå. Apati - tilpasning, dvs. tag det du kan få, gå 
til angreb eller begå selvmord. Jeg har eksempler på den første ka-
tegori, jeg tilhører den næste, og der foreligger også et eksempel på 
den sidste. I sociologisk terminologi taler man en strukturel anomi 
– ejerkonstruktionen – en helt enestående konstruktion, hvor et 
ministerium og en dominerende interesseorganisation ejer og dri-
ver et forsikringsselskab. Som kan udløse en kulturel anomi, som 
igen kan udløse anomi hos de vådeskudte, - økonomisk sammen-
brud og mystificering. Da der ikke er nogen regler, så er de udover 
at være ofre tillige ofre for juristernes og jægernes repræsentanters 
forgodtbefindende – det personlige skøn baseret på jagtlig og juri-
disk viden men uden lægefaglig bistand. 
Virksomhedskirurgen må tænke ud af boksen. En politisk struk-
turel beslutning er nødvendig. Ligesom arbejdsulykkerne har sine 
institutioner, så bør jagten også have sin. Det kunne blive til Jag-
tens Sikkerhedsråd. Bemandingen er en uafhængig jagtkyndig, en 
jagtkyndig læge, en jagtkyndig jurist. Her registreres jagtulykker, 
hvor personer er involveret. Dette baseres på en bestemmelse om, 
at der ligesom tidligere skal optages politirapport ved personska-
de. Herefter kan en sag gå videre til evt. krav om erstatning. Den 
onde cirkel er brudt.

Med udgangspunkt i den konkrete sag er her et eksempel på et 
kontrafaktisk forløb, såfremt Jagtens Sikkerhedsråd havde været 
etableret: vådeskuddet sker. Der sker en politiafhøring af vidner, 
ham der udløste vådeskuddet og den vådeskudte. Det vil ved 
afhøringen blive oplyst, at den vådeskudte var kastet op i luften 
og besvimet. At man måtte vride ofrets nakke for at få haglskålen 
fri. Optællingen af hagl i jakke og hue vil vise, at 90 % af haglene 
har ramt. At to hagl var gået gennem halsen. Det er et kærneskud. 
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Politirapporten tilgår Jagtens Sikkerhedsråd. Den jagtkyndige 
læge vil sikkert drøfte afhøringsrapporten med den jagtkyndige, 
der også har viden om ballistik. Lægen ved da, at det ikke blot 
er en reaktion på et vådeskud, men en reaktion på en eksplosi-
on, som militærets læger også kender fra Afghanistan. Lægen 
vil da henvise til en hjernescanning, som formentlig vil vise en 
dannelse af bobler i hjernemassen. På grundlag heraf vil man 
kunne forudsige forventelige symptomer, hukommelsessvigt, 
koncentrationssvigt, angstanfald, PTSD-lignende symptomer. 
Den person, der udførte vådeskuddet vil blive tiltalt, ligesom 
man tiltaler soldaterne for deres vådeskud. En speciallægeer-
klæring kan udarbejdes og fremsendes til forsikringsselskabet 
til dokumentation og vurdering. Arbejdsskadestyrelsen kan på 
baggrund af speciallægeerklæringen udarbejde sin vurdering af 
erhvervsevnetab og mengrad til forsikringsselskabet. Forventet 
varighed 1-2 år. 

Offerets ulykkesforsikringsselskab Tryg godkendte og udbetalte 
sin erstatning straks da første vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen 
forelå. 

Konklusionen må være den, som formanden for Dansk Land- og 
Strandjagt er kommet med over for miljøministeren, - en politisk 
strukturel beslutning. At vende tilbage til tilstandene før 1946, 
hvor jægerne var ansvarsforsikrede på markedet og dets vilkår og 
betingelser, - med fokus på kundetilfredshed. 

Det var ønskværdigt, om DJ herefter kunne indtage samme position 
som FDM, som udtalte sig således i Motor, nr. 9, 2011: ’Det er jo helt 
forrykt, at vores medlem skal leve med økonomisk usikkerhed i tre 
år, selvom han var åben om sin skade fra start og lagde alle detaljer på 
bordet. Så stort et krav (½ mio.) er velfærdstruende for de fleste, og 
derfor skal man heller ikke gå i tre år og være nervøs for, om man ri-
sikerer at går fra hus og hjem…Her kan FDM hjælpe, for det kan være 
forbundet med store omkostninger at tage kampen op selv’. 
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Min reelle risiko er - dette er hverken DBU eller FDM - som med-
lem af DJ efter 12 års sagsbehandling at skulle gå fra hus og hjem. 
Det afgør dommerne i Højesteret. 

Palle Overgaard Sørensen, 25.1.2012.

Kilder:

Thorvik, Arne (2011), ’Indikatorer på samfundets patalogi’. Om 
DDR og suicidraters politiske betydning i Soucidologi, Årg. 16, nr. 
3 s. 3-9. 
Schulze, A. (1986), Selbstmord og Selbsmordversuche in Leipzig 
– Zur Erklärung suizidaler Handlungen in der DDR, S. Roderer 
Verlag, Regensburg. 
Henckel von Donnersmark, Florian (2006), Das Leben der Anderen 
(film). På dansk: De andres liv. 
Alvesson, Mats og Dan Kärreman (2005), At arbejde med mysterier 
og sammenbrud: Empirisk materiale som kritisk samtalepartner i 
teoriudvikling i Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (red.) 
Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv, interview, ob-
servationer og dokumenter, Hans Reitzels Forlag, København. 
Baudrillard, Jean (2008), The Perfect Crime, Verso, London.
Kerr, Keith (2009), Postmodern Cowboy. C. Wright Mills and a new 
21st-Century Sociology, Paradigm Publishers, London.  
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I Højesteret – appellantens advokat fremfører sine argumenter

Appellantens påstandsdokument
(sammenfattende processkrift)
22.02.12
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Palle Overgaard Sørensen
Hadsten
v/advokat Birgitte Pedersen

Mod

Anders Albrechtsen Hansen
Århus C
v/ advokat Michael S. Wiisbye

I ovennævnte sag giver jeg møde som advokat for appellanten og 
nedlægger sålydende

PÅSTANDE

Principalt: Indstævnte, Anders Albrechtsen Hansen, tilpligtes at 
  betale kr. 1.775.177,50 med tillæg af renter i hen- 
  hold til erstatningslovens § 16 fra den 1. oktober  
  2000 af kr. 1.462.117,50 og procesrenter af 313.000,00  
  fra den 15. november 2000 og indtil betaling sker.

Subsidiært: Indstævnte, Anders Albrechtsen Hansen, dømmes til  
  at betale et efter Højesterets skøn mindre beløb end  
  anført i den principale påstand, således at appellan- 
  ten, Palle Overgaard Sørensens, krav om godtgørelse  
  for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab for- 
  rentes fra 1. oktober 2000 i henhold til erstatningslo- 
  vens § 16 og tabt arbejdsfortjeneste fra 15. november  
  2000 med sædvanlig procesrente indtil betaling sker. 

…herefter specifikation af beløbet 1.775.177,50…

Anbringender:

Til støtte for de nedlagte påstande gøres følgende gældende:
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At  appellanten den 1. oktober 2000 var udsat for en  
  skudulykke, idet han i en jagt på Kollerup Gods ved  
  Hadsten blev beskudt bagfra af indstævnte, Anders  
  Albrechtsen Hansen,

At  appellanten ved skudulykken er blevet påført en  
  personskade,

At  indstævnte har pådraget sig et erstatningsansvar  
  overfor appellanten i anledning af skudulykken,  
  hvilket er ubestridt under sagen,

At  indstævnte i henhold til EAL § 1 er forpligtet til at  
  betale appellanten for tabt arbejdsfortjeneste, 

At  indstævnte har udbetalt godtgørelse for svie og smerte

At  vådeskudsulykken har påført appellanten et varigt  
  mén på 20 %, et erhvervsevnetab på 50 %, og at statio- 
  nærtidspunktet i anledning af ulykken skal fastsættes  
  til den 1. april 2001, jf. i det hele Arbejdsskadesty- 
  relsens udtalelse af 10. november 2008 (bilag 80),  

…herefter en række økonomiske specifikationer

UDDYBENDE REDEGØRELSE FOR DE ANFØRTE ANBRINGEN-
DER:

Ansvarsgrundlag:

Ansvarsgrundlaget er ubestridt, idet indstævnte har anerkendt 
ansvaret for den vådeskudsulykke, som appellanten var udsat for 
den 1. oktober 2000.
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Årsagssammenhæng:

Ved vådeskudsulykken den 1. oktober 2000 faldt appellanten be-
vidstløs om, da skuddet ramte ham. Han blødte fra halsen og der 
bl.a. 50 haglhuller i jakken og 5 huller i halsen. Han blev skudt 
på ganske kort afstand. I alt blev appellanten ramt af over 90 hagl 
på overkroppen og i hovedet. Indstævntes anmeldelse til Dansk 
Jagtforsikring A/S fremgår af bilag 15.5, E 126. Udkast til politi-
anmeldelse udarbejdet af appellanten fremgår af bilag V, E 128. 
Appellantens egen anmeldelse til Jagtforsikring fremgår af bilag 
15.2 og bilag A, E 129-130. som sagens bilag U, E133 er fremlagt 
skadestuejournal Randers Centralsygehus af 1. oktober 2000. Af 
denne fremgår, at appellanten blev ramt af hagl i ryggen, nakken 
og baghovedet. Der blev udtaget hagl fra ryg og arm, og på røntgen 
kunne konstateres, at der fortsat sad hagl i hals og ryg. Indstævn-
te har, som anført, ved Dansk Jagtforsikring A/S anerkendt erstat-
ningsansvaret. 

Appellanten blev i umiddelbar tilknytning til vådeskudsulykken 
sygemeldt jf. bl.a. bilag 45, E152. Af egen læges erklæring bilag 16, 
E 131-132 fremgår, at det endnu ikke vides om skadelidte er ar-
bejdsdygtig. Han modtog endvidere psykologbehandlinger i umid-
delbar tilknytning til ulykken, jfr. Bilag 46, E 146. 

Appellanten har alene forud for ulykken haft sporadisk lægelig 
kontakt og ingen kontakt vedrørende psykiske lidelser jf. bl.a. bi-
lag 58, E 157-165. Der har alene været tale om et velbehandlet 
forhøjet blodtryk. Appellanten har i øvrigt før ulykken ikke været 
i behandling hos psykolog eller psykiater. Retslægerådet har ved 
besvarelsen af spørgsmål 3 bekræftet, at appellanten ikke før sku-
depisoden den 1. oktober har frembudt tegn på psykiske lidelser. 

Der er således ikke tale om lidelser, som har haft indflydelse på 
appellantens helbred. 
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Overlæge Poul Videbech har den 5. august 2001, jfr. Bilag 47, E 
169 udarbejdet en speciallægeerklæring, idet Dansk Jagtforsikring 
A/S, jfr. bilag S, E 166, har ønsket at få en nærmere afklaring af 
følgerne efter jagtskaden den 1. oktober 2000, herunder om skaden 
har forårsaget en posttraumatisk belastningsreaktion eller lignen-
de. Overlæge Poul Videbech konkluderer, at appellanten efter at 
være beskudt har udviklet typiske symptomer på post-traumatisk 
belastningsreaktion, og konkluderer at der ingen tvivl om, at pa-
tienten har haft et ganske betydeligt mén siden vådeskudsulykken. 
Også på Psykiatrisk Hospital i Århus konkluderes, at appellantens 
symptomer er sekundære i tilknytning til hans posttraumatiske 
stresssyndrom, jfr. bilag 48, E 175. 

Den 2. oktober 2002 indhentes i enighed mellem parterne en for-
nyet speciallægeerklæring, som udarbejdes af professor dr. med. 
Raben Rosenberg, jfr. bilag, E 177. Den stiller diagnosen Posttrau-
matisk belastningsreaktion, og konkluderer at appellanten lider af 
en posttraumatisk belastningstilstand, der er opstået i relation til 
vådeskudsulykken den 1. oktober 2001. 

Egen læge konkluderer i redegørelse af 19. februar 2003, jfr. bilag 
50, E204, at appellanten har svære psykiske og fysiske følger af 
PTSD og at det har været et meget langt og svært forløb, på trods 
af medicinsk behandling samt psykolog og samtalebehandling. 
Endvidere henvises til erklæring af 29.9.2004, jfr. bilag 59, E 249, 
hvoraf fremgår at egen læge og speciallæge i psykiatri Jesper Dyb-
bro konkluderer, at appellanten efter vådeskudsulykken lider af 
posttraumatiske stress syndrom. Speciallæge i psykiatri har be-
handlet appellanten ved 17 konsultationer i perioden 19. marts til 
8. december 2004, jfr. bilag 60, E 250-255. 

Den 31. juli 2008 udarbejdes endnu en speciallægeerklæring af 
professor Poul Videbech, jfr. bilag 79, E 258-264. Denne udarbej-
des på anmodning af Arbejdsskadestyrelsen og parterne efter til-
træden af Vestre Landsret. Professor Poul Videbech anmodes om 
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at belyse de varige følger, der kan konstateres efter vådeskudsulyk-
ken, endvidere om depressionen kan henføres til andre forhold, 
som i givet fald disse. Han konkluderer, at appellanten har taget 
svært psykisk skade af vådeskudsulykken og det langvarige juridi-
ske efterspil. Der er sket en afgørende forringelse af hans intellek-
tuelle dømmekraft. Han henviser endvidere til, at appellanten har 
produceret en lang breve til forskellige instanser (som modparten 
har fremlagt under denne sag) og henviser til, at disse umiddelbart 
er velformulerede, men ofte er ufokuserede med et væld af detal-
jer, som er irrelevante. Det er en meget stor kontrast til intellektuel 
klarhed. Han konkluderer, at der er ingen tvivl om, at appellanten 
næsten 8 år efter vådeskudsulykken fortsat er svært præget af føl-
gerne. Der stilles diagnoserne: posttraumatisk belastningsreaktion 
antea, samt vedblivende personlighedsforandring efter psykiatrisk 
sygdom. Retslægerådet har ikke været i besiddelse af denne erklæ-
ring ved besvarelse af det første spørgetema, idet denne indhentes 
efter anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen, jfr. bilag 80, E 290. 

Arbejdsskadestyrelsen har den 6. november 2003, jfr. bilag D, 
E 275 vurderet méngraden i anledning af ulykken til 20 %, er-
hvervsevnetabet til 50 % og stationærtidspunktet til 1. april 2001. 

Arbejdsskadestyrelsen har på ny foretaget en vurdering af mén-
grad, erhvervsevnetab og stationærtidspunkt den 10. november 
2008. Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse, at den ved 
vurdering af méngraden og erhvervsevnetabet har inddraget Rets-
lægerådets besvarelser af 8. juni 2007 og 14. oktober 2008. End-
videre er inddraget de synspunkter, som indstævnte har gjort til 
støtte for, at vådeskudsulykken ikke har medført erhvervsevnetab. 
Arbejdsskadestyrelsen har fortsat vurderet méngraden til 20 %, er-
hvervsevnetabet til 50 % og stationærtidspunktet til den 1. april 
2001, jfr. bilag 80, E 287-293. 

Arbejdsskadestyrelsen konkluderer, ligesom det fremgår af de lægeli-
ge bilag, at appellanten som følge af vådeskudsulykken udviklede en 
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posttraumatisk belastningsreaktion. Derudover konkluderes, ligesom 
professor Poul Videbech, at hans symptomer efterhånden har ændret 
sig i retning af en personlighedsændring, der bl.a. medfører påtræn-
gende tanker, energiløshed, isolationstendens, tristhed, nedsat libido, 
appetitløshed og håbløshedsfornemmelse. 

Samtlige lægelige akter dokumenterer således, at diagnosen post-
traumatisk stress syndrom kan stilles. På trods af dette bestrides 
dette fortsat af indstævnte. 

Retslægerådet er ved besvarelsen af spørgsmål 11 bevidst om, at 
indstævnte er af den opfattelse, at det er de af indstævnte proble-
mer med appellantens forskningsprojekt, som skulle være årsag til 
appellantens symptomer. Retslægerådet udtaler på trods af dette, 
at Rådet finder, at vådeskuddet med overvejende sandsynlighed 
var den umiddelbart udlæsende faktor til, at appellanten udvikle-
de den beskrevne tilstand. 

Retslægerådet har ved besvarelsen af spørgsmål 12 og 13 bekræf-
tet, at appellanten har en psykisk lidelse. Retslægerådet anfører 
endvidere, at vådeskudsulykken efter rådets vurdering at have væ-
ret en medvirkende årsag hertil. Retslægerådet anfører endvidere 
i svar på spørgsmål 4, at skudepisoden er årsag til, at appellanten 
reagerer følelsesmæssigt kraftigt ved at beskæftige sig med den. 

Retslægerådet forholder sig naturligvis kun til de lægelige oplys-
ninger, som forelægges for Rådet. Ved besvarelse af spørgsmål 1 
henviser Retslægerådet til de seneste på daværende tidspunkt 
foreliggende lægelige oplysninger, og henviser til at der af disse 
fremgår, at appellanten er tæt på sin habitualtilstand, og anfører 
derfor, at der ikke er grundlag for at antage, at appellanten i de-
cember 2004 led af en posttraumatisk belastningsreaktion. Som 
anført blev der foranledning af Arbejdsskadestyrelsen og parterne 
og med tiltræden fra Landsretten efterfølgende indhentet en for-
nyet erklæring fra professor Poul Videbech, som konkluderer, at 
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der er ingen tvivl om, at appellanten næsten 8 år efter vådeskuds-
ulykken fortsat er svært præget af følgerne. Der stilles diagnoserne: 
posttraumatisk belastningsreaktion antea, samt vedblivende per-
sonlighedsforandring efter psykiatrisk sygdom. 

Arbejdsskadestyrelsen er ved afgivelse af sin udtalelse opmærk-
som på, at appellantens funktionsniveau efter det oplyste også er 
påvirket af den verserende erstatningssag, men det er Arbejdsska-
destyrelsens vurdering, at den udviklede personlighedsændring 
og den overvejende del af appellantens arbejdsmæssige funktions-
begrænsninger må antages at skyldes vådeskudsulykken. 

Samtlige lægelige akter dokumenterer således, at der er en årsags-
sammenhæng mellem den psykiske lidelse, som appellanten nu 
lider af og vådeskudsulykken, på trods af dette bestrides det fortsat 
af indstævnte. 

Det er Arbejdsskadestyrelsens vurdering, at appellanten, såfremt 
den aktuelle skade ikke var sket, ville have fortsat sin erhvervsak-
tive karriere. 

Adækvans:  

Retslægerådet konkluderer ved svar på spørgsmål 11, at et våde-
skud, som appellanten var udsat for, er af katastrofeagtig karakter. 
På trods af dette gør indstævnte fortsat gældende, at dette ikke er 
tilfældet. 

Indstævnte har i sammenfattende processkrift henvist til afgørel-
sen UfR 2005.523 H, og anført at den pågældende afgørelse skulle 
være sammenlignelig med denne sag. Det bestrides. Der var i den 
pågældende sag ikke tale om, at skadelidte havde været udsat for 
en hændelse som i denne sag, men ’alene’ været udsat for et lang-
varigt forløb. 
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Højesteret har efterfølgende bl.a. i UfR 2012.524 H, Materiale-
samling (M) 228-234 taget stilling til spørgsmålet om adækvans. 
Højesteret anfører: Efter dansk rets almindelige erstatningsreg-
ler omfatter en personskade såvel fysiske som psykiske følger 
af en ansvarspådragende handling. Udtrykket ’personskade’ er 
erstatningsloven § 1 må forstås i overensstemmelse med dansk 
rets almindelige erstatningsregler. Der kan også henvises til UfR 
2011.1083 H M 198-205. 

Landsretten har anført, at det er af betydning, at der efter Lands-
rettens opfattelse ikke var tale om fysiske mén. Højesteret har ef-
terfølgende taget stilling til en lignende situation i UfR 2010.1609 
H M 184-189, hvor det slås fast, at dette ikke har betydning for 
adækvansbetragtningen. 

Appellantens Ph.d. Projekt:

Appellanten havde på tidspunktet for ulykken en meget betydelig 
erfaring indenfor bl.a. området familieejede virksomheder. Han hav-
de bl.a. arbejdet på lederplan i og med danske familieejede virksom-
heder, forsket og undervist inden for området, og havde dermed en 
betydelig praktisk erfaring og viden om danske familieejede virksom-
heders vilkår og funktion. Hans c.v. fremgår bl.a. af bilag 1, E 85. End-
videre henviser jeg til appellantens egen forklaring LD 12. 

Han overvejede i 1996 at gå i gang med et Ph.d. projekt, og det 
fremgår af bilag 2, E 86, at professor og institutleder, Institut for 
organisation og virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Århus, 
Steen Hildebrandt støttede dette, og han var af den opfattelse, at 
der var tale om ’et originalt og interessant projekt’. Selve projekt-
beskrivelsen fremgår af bilag 3, E 87. Bedømmelsesudvalget oply-
ser da også, jfr. bilag 61, E 93, at man finder appellanten besidder 
de kvalifikationer der skal til. I udtalelse af juli 1996, jfr. bilag 5, 
E 94 anfører professor Steen Hildebrandt, at appellanten ikke blot 
vil være i stand til at gennemføre et relevant forskningsprojekt in-
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denfor området, men vil også være medvirkende til at der iværk-
sættes flere projekter og initiativer inden for området. 

Appellanten blev indskrevet den 1. august 1997, jfr. bilag 62, E 95. 
Som vejleder blev udpeget professor Steen Hildebrandt. Samtidig 
blev appellanten ansat som kandidatstipendiat. 
Finansieringen af Ph.d. projektet skulle ske via støtte fra fonds-
midler og ifølge budgettet skulle appellanten over det 3-årige pro-
jekt bruge 1,5 mio. kr. Et eksempel på dette fremgår af bilag 4, E 
91. Endvidere fremgår det af E 98-102, at Familien Hede Nielsens 
Fond gav tilsagn om kr. 250.000,00 om året over en 3-årig peri-
ode. Der var tilknyttet undervisningsforpligtelse til projektet, og 
lønnen for denne undervisning blev modregnet i hans betaling til 
Handelshøjskolen for kontorfaciliteter, vejledning m.m. E 122. 

Der skete løbende evaluering af projektet for at sikre, at projektet 
gennemføres tilfredsstillende og efter planen, E 119, 1. -2. -3. og 4 
halvårsevaluering fremgår af E 109 – 121. 1 års evalueringen blev 
godkendt, jfr. 103-106. Den 9. august 2000 anfører professor og 
vejleder Steen Hildebrandt, at projektet er på vej ind i den sidste 
og afsluttende fase, og han vurderer, at der kan foreligge udkast til 
afhandling i slutningen af 2000, og afhandlingen kan afsluttes i 
begyndelsen af 2001., jfr. bilag 12, E 123. 

Selv efter vådeskudsulykken var professor Steen Hildebrandt fort-
sat positiv over for at projektet vil blive gennemført, jfr. bilag 18, 
E 156. Han kalder det hidtil udarbejdede materiale for ’unikt og 
meget omfattende’. 

Hvis vådeskudsulykken ikke var indtruffet, ville appellanten kun-
ne have afsluttet sin Ph.d.-afhandling. Denne vurdering er som an-
ført flere gange foretaget af professor Steen Hildebrandt, Handels-
højskolen i Århus jfr. bl.a. professorens opsummerende skrivelse 
til forskerudannelsesudvalget, jfr. bilag 20, E 183-184, samt bilag 
53, E 202-203. 
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På trods af disse meget omfattende udtalelser fra professor Steen 
Hildebrandt og de fremlagte evalueringer bestrider indstævnte 
fortsat, at Ph.d. afhandlingen ville have været færdiggjort, såfremt 
vådeskudsulykken ikke var sket.  

I Højesteret – sagsøgtes advokat gentager sine argumenter fra 
Vestre Landsret.

Sagsøgtes påstandsdokument
(sammenfattende processkrift)
3. november, 2009.

Palle Overgaard Sørensen
Hadsten
(adv. Anker Laden-Andersen)
Mod

Anders Albrechtsen Hansen
Århus C
(adv. Michael S. Wiisbye)

PÅSTANDE

Principalt:  Frifindelse

Subsidiært:  Betaling af et mindre beløb end påstået af sagsøger.

ANBRINGENDER

Til støtte for de nedlagte påstande gør sagsøgte overordnet set 
navnlig følgende gældende:

 – Det er ikke godtgjort, at sagsøger lider af post traumatisk stress 
syndrom.
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Tværtimod fremgår det af Retslægerådets udtalelser, at sagsøger 
ikke i dag lider af posttraumatisk stress syndrom.

Sagsøger har ikke løftet bevisbyrden for, at der er årsagsforbindelse 
mellem vådeskudsulykken den 1. oktober 2000 og den psykiske 
lidelse, han i dag måtte lide af. 

Sagsøger har ikke løftet bevisbyrden for, at den psykiske lidelse, 
han i dag måtte lide af og under nærværende søgsmål kræver er-
statning for, er en sådan adækvat følge af vådeskudsulykken, at 
sagsøgte er erstatningsansvarlig herfor.

Tværtimod følger det af retspraksis, at den erstatningspligtige for-
udsætning om adækvans ikke er opfyldt i denne sag.

Sagsøgers manglende færdiggørelse af den ph.d afhandling, han 
var gået i gang med, må antages at skyldes andre årsager end våde-
skudsulykken. Sagsøger har ikke godtgjort, at ph.d. afhandlingen 
var blevet færdiggjort som planlagt, hvis vådeskudsulykken ikke 
var indtruffet. 

Der kan ikke lægges til grund, at sagsøger som hævdet ville have 
opnået en årsløn på 1 mio. kr. – eller blot tilnærmelsesvis så højt 
beløb – kort efter ph.d. afhandlingen færdiggørelse, såfremt af-
handlingen var blevet færdiggjort.  

(herefter en række økonomiske opgørelser)

1. ANSVARSGRUNDLAG

Sagsøgte har anerkendt ansvaret for den vådeskudsulykke, der 
overgik sagsøger den 1. oktober 2000.

Ansvarsgrundlaget er således ubestridt mellem parterne
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2. SKADENS FØLGER

2.1. Sagsøgers lidelse

2.1.1 Som beskrevet nedenfor ad. 2.2. må det – således som sagen  
 er oplyst – antages, at sagsøgers projekt var gået i stå på det 
 tidspunkt, hvor vådeskudsulykken indtraf, og hvor våde- 
 skudsulykken indtraf, og hvor de sponsorer, som de første  
 år havde sikret projektet, ikke længere ville støtte dette.

En situation, hvor sagsøger gennem en periode måtte indse, 
at et stort anlagt forskningsprojekt, som af eksterne sponso-
rer var blevet finansieret med et syvcifret beløb, ikke ville 
blive færdiggjort – samt de økonomisk, karrieremæssige 
og andre konsekvenser, dette ville have for sagsøger – kan 
meget vel have udsat sagsøger for en massiv påvirkning af 
stress. 

Imidlertid synes ingen af de undersøgende speciallæger 
at have taget denne mulige årsag til sagsøgers lidelse i be-
tragtning, ligesom Arbejdsskadestyrelsen heller ikke ses at 
have realitetsbehandlet denne mulige årsag. Dette hænger 
utvivlsomt sammen med, at alle lægelige vurderinger er 
baseret på sagsøgers egne oplysninger om de faktuelle for-
hold, hvorefter færdiggørelsen af forskningsprojektet angi-
veligt var uproblematisk og nært forestående, da vådeskud-
sulykken indtraf. 

2.1.2 En posttraumatisk belastningssituation kan i enkeltståen- 
 de tilfælde opstå efter et traume, hvor den skadelidte har  
 følt sig i livsfare.

Uden at ville bagatellisere den ulykke, som sagsøger den 
1. oktober 2000 var udsat for, fremstår det ikke umiddel-
bart som indlysende, at de konkrete omstændigheder – her-
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under sagsøgers egen oplevelse heraf på skadetidspunktet 
– skulle være et af disse enkeltstående tilfælde. Der kan 
herved henvises til beskrivelsen af sagsøgers tilstand ved 
ankomst til skadestuen i den som bilag U fremlagte læge-
journal, dateret12. november 2001; samt sagsøgers egen 
beskrivelse af den som bilag V fremlagte skrivelse af 12. 
oktober 2000. 

2.1.3 En post traumatisk belastningsreaktion opstår sædvanlig- 
 vis som følge af, at den pågældende har følt sig i livsfare  
 over en ikke helt ubetydelig periode. I givet fald skal der  
 sædvanligvis have været tid til at opbygge et alvorligt stress  
 i forbindelse med den livstruende situation. 

Dette er ikke tilfældet i nærværende sag, hvor sagsøger uden 
varsel – og uden at have befundet sig i en truende situation el-
ler lignende – ved et uheld blev ramt af en anden jægers hagl. 

2.1.4 Symptomer af den omhandlende art kan imidlertid også i  
 forbindelse med anden psykisk påvirkning. 

Det er sandsynligt, at sagsøger måtte se i øjnene, at hans 
forskningsprojekt ikke kunne gennemføres, jf. pkt. 2.1.1. 
ovenfor samt nedenfor ad pkt. 2.2. Der er ligeledes sand-
synligt, at netop dette forhold har påvirket sagsøger psy-
kisk på en sådan måde, at det har medført de symptomer, 
der i dag måtte kunne konstateres.

2.1.5 Som nævnt er de af sagsøger indhentede og fremlagte psy- 
 kiatriske erklæringer alene baseret på sagsøgers egne op- 
 lysninger til lægerne; herunder oplysninger om, at hans  
 forskningsprojekt ville være blevet færdiggjort som plan- 
 lagt, såfremt vådeskudsulykken ikke var indtruffet. Dette er  
 imidlertid bestridt mellem parterne, jf. nedenfor ad. 2.2.
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 Der kan af den grund ikke lægges vægt på disse erklæringer.

2.1.6 Efter de nu foreliggende udtalelser fra Retslægerådet og Ar- 
 bejdsskadestyrelsen må det lægges til grund, at sagsøger  
 ikke lider af posttraumatisk stress syndrom: 

Retslægerådet har således i besvarelsen af spørgsmål 116 udtalt, at der: 

 ’….ikke er grundlag for at antage, at Palle Overgaard Søren-
sen i december 2004 led af en posttraumatisk belastningsreaktion’. 

Det fremgår endvidere af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 
2, at Palle Overgaard Sørensen efter ulykken i december 2004: 

’….ikke (frembød) tegn på egentlig psykisk lidelse, men 
han havde måske tendens til at reagere følelsesmæssigt for 
kraftigt med vådeskudssagen…’

I besvarelsen af spørgsmål 11 anfører Retslægerådet:

’En posttraumatisk belastningsreaktion varer i størstedelen 
af tilfældene fra nogle måneder og op til ca. et år med grad-
vis fuld helbredelse. Palle Overgaard Sørensen frembød ca. 
2 år efter vådeskuddet fortsat tegn på psykisk lidelse, her-
under blandt andet et højt angstniveau, ligesom han angav 
koncentrationsbesvær, når han skulle beskæftige sig med 
sit forskningsprojekt, men han var dog i stand til at handle 
med værdipapirer.’ 

Retslægerådet tilføjer, at Palle Overgaard Sørensen:

’…havde hertil udviklet et vist, nu ophørt, alkoholmisbrug, 
og han angav ikke umiddelbart lægeligt forklarlige symp- 

16   Retslægerådets udtalelse af 8. juni 2007
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tomer. Sidstnævnte ses ikke som et typisk symptom på en 
posttraumatisk belastningsreaktion’. 

Endvidere fremgår det af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 
12 og 1317, at Retslægerådet: 

’ser sig på det foreliggende grundlag ikke i stand til at angi-
ve en mere nøjagtig diagnose’.

I den forbindelse henvises til nogle indledende afsnit, hvori Rets-
lægerådet anfører:

’Af erklæringen fra professor, dr. med. Poul Videbech af 
30.07.08 fremgår bl.a., at Palle Overgaard Sørensen ikke 
frembryder symptomer på en posttraumatisk belastnings-
reaktion og ikke har gjort det i flere år’. 

Det tilføjes, at sagsøger

’…på urealistisk vis [er] optaget af sagen, som i hvert fald i 
perioder dominerer hans bevidsthedsindhold…Det anførte 
træk og symptomerne må formentlig også ses på baggrund 
af, at han habituelt er beskrevet som ærekær, samt stiv, stejl 
og rethaverisk (’stenisk18’).

I fortsættelse heraf anfører Retslægerådet i besvarelsen af spørgs-
mål 14, at Palle Overgaard Sørensen som anført ikke aktuelt lider 
af posttraumatisk stress. 

17   Retslægerådets udtalelse af 14. oktober 2008

18   astenisk, (se asteni), kraftløs; svækket jfr. Den store danske. Advokaten 

manipulerer med sproget, stenisk har en positiv betydning og må da forstås 

som: kraftfuld, usvækket. 
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Endelig bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen mener, at Palle Over-
gaard Sørensen på et tidspunkt udviklede en posttraumatisk be-
lastningsreaktion, men Arbejdsskadestyrelsen bekræfter i udta-
lelse af 10. november 2008, at ’…de psykiske gener ikke længere 
opfylder kriterierne for en posttraumatisk belastningsreaktion’. 

2.1.7 De psykiske gener, som sagsøger i dag måtte lide af, kan  
 ikke diagnosticeres. Retslægerådet udtaler således i besva- 
 relsen af spørgsmål 12 og 13, at rådet ikke er i stand til at  
 anføre en mere nøjagtig diagnose. 

Heller ikke Arbejdsskadestyrelsen er i stand til at angive en mere 
præcis diagnose; men kan alene anføre, at der synes at være tale 
om en afledt personlighedsændring. 

2.2. Sagsøgers Ph.d. projekt...

… (udeladt tekst)

2.2.3 ….For det andet har sagsøger selv foranlediget offentlig 
omtale af sagen, bl.a. Dagbladet B.T. (bilag W), og sagsøger har 
orienteret sponsorer om sagen (jf. bilag X) Endvidere har sag-
søger orienteret Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse om 
sagen ved personlige e-mails til hvert enkelt medlem, ligesom 
sagsøger har rettet henvendelse til bl.a. Statsministeren og Mil-
jøministeren om sagen, ligesom der har været en række henven-
delser til pressen. Det sidste års tid har sagsøger tilsyneladen-
de intensiveret sine henvendelser til pressen, og der har bl.a. 
været omfattende artikler om sagen inklusive interviews med 
sagsøger i en række jagtpublikationer, herunder på Internettet, 
ligesom sagsøger har været portrætteret i et længere indslag på 
Tv-avisen i den bedste sendetid (DR 1, søndag aften), hvor han 
atter lod sig interviewe og detaljeret udtalte sig om sagen. Også 
sagsøgers henvendelser til utallige offentlige myndigheder, sty-
relser, ministerier (og ministre) politikere, repræsentanter for 



160

aktionærerne i Dansk Jagtforsikring A/S, medlemmer af Dan-
marks Jægerforbund, etc. har været særdeles intens under rets-
sagens forløb; ikke mindst det seneste års tid. 

Det fremgår således tydeligt, at sagsøger netop er meget interesse-
ret i offentlig omtale af sagen. Den eneste sandsynlige forklaring 
på, at sagsøger ikke ønsker at indhente erklæringer om det nævnte 
spørgsmål fra eksempelvis sponsorerne er derfor, at han forventer, 
at der ikke disse erklæringer vil være oplysninger, der kan støtte 
sagsøgtes anbringende om, at sagsøgers forskningsprojekt i reali-
teten var strandet, og det er dette forhold, der er forårsaget hans 
depression. 

…..

2.2.5. Så vidt det ses har de speciallæger, der har afgivet udtalelse i 
sagen, ikke været bekendt med de ovenfor nævnte forhold, der alle 
enten dokumenterer eller indicerer, at sagsøgers forskningsprojekt 
allerede før vådeskudsulykken havde nået et stade, hvor det måt-
te forventes, at projektet ikke ville blive færdiggjort. Der henvises 
herved endvidere til pkt. 2.1.5. ovenfor. 

3 ÅRSAGSFORBINDELSE

3.1. Sagsøger har som skadelidte bevisbyrden for at der er årsags-
forbindelse mellem vådeskudsulykken og de efterfølgende lidel-
ser, som sagsøger kræver erstattet under nærværende sagsanlæg. 
Af de ovenfor under ad 1 og 2 anførte grunde har sagsøger ikke 
kunnet løfte denne bevisbyrde.

3.2. Der kan ved afgørelse af spørgsmålet om årsagsforbindelse 
ikke lægges vægt på speciallægeerklæringer, der er afgivet på et 
grundlag, hvor den pågældende læge eller myndighed ikke har 
været gjort bekendt med den meget væsentlige tvivl, der knyttet 
sig til sagsøgers – af sagsøgte bestridte – udsagn om, at alene våde-
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skudsulykken forårsagede, at sagsøger måtte opgive sit forsknings-
projekt. 

3.3. Retslægerådet har alene – i besvarelse af spørgsmål 12 og 13 
– kunnet udtale, at vådeskudsulykken kan antages at have været 
medvirkende årsag til, at sagsøger udviklede den pågældende psy-
kiske lidelse, men Retslægerådet kan ikke vurdere, i hvilket om-
fang andre forhold også har været af betydning herfor. Blandt år-
sagerne til sagsøgers psykiske lidelse nævner Retslægerådet bl.a., 
at sagsøger habituelt er beskrevet som ærekær samt stiv, stejl og 
rethaverisk. 

Arbejdsskadestyrelsen er af den opfattelse, at selv om de psykiske 
gener ikke – eller i  hvert fald ikke længere – svarer til en posttrau-
matisk belastningsreaktion, er der tale om en afledt personlighed-
sændring, idet Arbejdsskadestyrelsen mener, at denne er forårsa-
get af vådeskudsulykken. Samtidig tilføjer Arbejdsskadestyrelsen 
imidlertid, at også det retlige efterspil har indflydelse på sagsøgers 
svigtende funktionsniveau. 

Det må på denne baggrund lægges til grund
 – at vådeskudsulykken ikke direkte har forårsaget de omhand-

lede psykiske gener, der højst kan være en afledt følge heraf, 
 – at også andre faktorer har spillet ind (herunder det retlige ef-

terspil)
 – at det ikke er muligt nærmere at fastslå, i hvilket omfang de 

forskellige faktorer har forårsaget sagsøgers aktuelle lidelse, som 
erstatningssagen vedrører.

Efter retspraksis er dette ikke tilstrækkeligt til, at sagsøger har løf-
tet bevisbyrden for årsagsforbindelserne. 

4 ADÆKVANS

4.1. Arbejdsskadestyrelsen antager, at sagsøgers aktuelle lidel-
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se – som erstatningssagen vedrører – ikke er en direkte følge af 
vådeskudsulykken; men er en afledt personlighedsændring, der er 
udviklet fra de psykiske gener, som sagsøger måtte have haft efter 
ulykken.19

Tilsvarende fastslår Retslægerådet i udtalelse af 14. oktober 2008, 
at sagsøger er

’…på urealistisk vis optaget af sagen, som i hvert fald i perioder 
dominerer hans bevidsthedsindhold. Han frembyder ikke tegn på 
svækkelse af åndsevnerne, men hans fremstilling af sagsforløbet 
er præget af irrelevante deltaljer og uden fokus på det væsentlige. 

Det fremgår endvidere, at han jævnligt henvender sig til en række 
personer og myndigheder om sagen, som disse personer m.v. imid-
lertid ingen indflydelse har på. Han giver udtryk for selvmordstan-
ker, såfremt han ikke får ret i sin opfattelse af sagen. De anførte 
træk og symptomer må formentlig også ses på baggrund af, at han 
habituelt er beskrevet som ærekær samt stiv, stejl og retshaverisk 
(’stenisk’). 
  
4.2. Højesteret har i dom af 5. november 200420 fastslået, at i et 
tilfælde, hvor skadelidte ikke som følge af selve det ansvarspådra-
gende forhold, men derimod forårsaget af det efterfølgende sags-
forløb, udvikler en personlighedsændring, er en sådan personska-
de ikke en påregnelig følge af det ansvarspådragende forhold. Selv 
om der er ansvarsgrundlag og årsagsforbindelse, er skadevolder 
derfor ikke erstatningsansvarlig. Selv om man måtte lægge Ar-
bejdsskadestyrelsens vurdering af årsagsforbindelse til grund, føl- 

19   Det er uafklaret, hvilke psykiske gener, der i givet fald er tale om. Ar-

bejdsskadestyrelsen mener, at sagsøger i en periode har lidt af posttraumatisk 

stresssyndrom, hvilket imidlertid, hvilket imidlertid ikke har støtte i Retslæ-

gerådets udtalelser, jf. ovenfor ad 2.1.6. 

20   UfR 2005.523 H
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ger det således klart at forudsætningerne bag højesteretsdommen, 
at der ikke er erstatningspligt i en situation som den foreliggende.  

Foreløbigt punktum i sag om vådeskud

’Dette er tredje og sidste artikel om vores jagtforsikring. Den første 
havde overskriften Jægerløgne. Den anden bar undertitlen Et sygt 
forsikringssystem og dets fremtid. Og her kommer så afgørelsen og 
afsløringerne. 

Højesteret, den retlige krigsskueplads dannede scenen for det dra-
ma, som skulle udfolde sig for mig som appellant og mine venner 
som tilhørere. Det var den 8. marts fra kl. 9.00 i Sct. Jørgens Gård 
afdeling 1. Der var fem dommere, min og indstævntes advokat – 
direktøren for Dansk Jagtforsikring. Meget symbolsk ligger Høje-
steret som en tilbygning til Christiansborg og viser sig konkret i 
vores samfunds opdeling mellem den lovgivende, udøvende og 
den dømmende magt. Lovgiverne er Folketingets medlemmer, den 
udøvende magt er ministerierne og hvem de på forskellig vis ud-
delegerer den udøvende magt til. Bl.a. gennem statslige ejerskaber 
som DONG, som DSB og i dette tilfælde Dansk Jagtforsikring. I 
dette højtidelige lokale var den øverste dømmende magt.

Jeg havde betrådt en vej, som ikke er betrådt af nogen før. Ved at 
stævne Dansk Jagtforsikring for at have udbetalt en alt for lille er-
statning. Og som vi skal se, så skulle blive det en kostbar erfaring. 
For hvad er det jeg var op imod?

Det var ikke, som du måske kunne tro alene et juridisk system. 
Nej, det er jagtens politisk udøvende system, som består af de 
to ejere af Dansk Jagtforsikring, Naturstyrelsen og Danmarks Jæ-
gerforbund. De har delt den udøvende magtudøvelse imellem 
sig, hvor Danmarks Jægerforbund bl.a. som formand og bestyrel-
sesmedlem i Dansk Jagtforsikring fastlægger erstatningerne i et 
lighedsperspektiv – ’sædvanlig størrelsesorden’, som det frem-
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går af Danmarks Jægerforbunds udtalelse til afgørelsen i Vestre 
Landsret. 
Erstatningens fastlæggelse er således en politisk afgørelse, og i 
politik har man ikke råd til fejltagelser. Det er enten succes eller 
fiasko. Derfor må også alle politiske midler tages i brug. Fortielse 
f.eks. Det er magten for magtens egen skyld, som ikke må anfægtes. 
Her er det en kamp mod det politiske udkæmpet på en juridisk 
kampplads. 

Blame the victim – lad offeret få skylden er Jagtforsikringens tak-
tik til sit juridiske spil, der skulle udspille sig i Vestre Landsret og 
gentages Højesteret. 

Det som er bekymrende og efter min opfattelse forbryderisk er, at 
Jagtforsikringen først demonstrerer en uvidenhed – eller snarere 
en fordrejning af fakta om PTSD og undlader at benytte vidneud-
sagnene om vådeskuddet, som ville have bekræftet, at det var et 
vådeskud af katastrofeagtig karakter. Men denne undladelse var 
for at fremme synspunktet, at det var et fejlslagent forskningspro-
jekt, som var årsag til stress og udviklingen af PTSD.

Men Højesterets dommere gennemskuede Jagtforsikringens falske 
påstande og skriver: ’Det må lægges til grund, at Palle Overgaard 
Sørensen i tiden efter vådeskudsulykken, der var af katastrofeagtig 
karakter, udviklede en posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), 
som var forårsaget af vådeskudsulykken, og at han i dag ikke lider 
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af PTSD, idet symptomerne på denne lidelse forsvandt på et tids-
punkt forud for december 2004’. 

Havde Danmarks Jægerforbund ikke haft forsikringsområdet som 
sin politiske magtsfære, så kunne forbundet have vidnet i Vestre 
Landsret i 2009 og redegjort for hvad der var det reelle vådeskud, 
dets katastrofekarakter og dets helbredsmæssige virkninger, og sa-
gen kunne dermed være afsluttet med dommen i januar 2010. Men 
vi skulle omkring Højesteret også. 

Kommentar: Hvad der er vigtigt er, at Højesteret gav mig medhold 
i, at jeg ved vådeskuddet den 1. oktober 2000 har været udsat for en 
påvirkning af katastrofeagtig karakter, hvilket modparten bestred. 
Højesteret gav mig medhold i, at PTSD var forårsaget af ulykken, 
hvilket modparten bestred. Højesteret gav mig medhold i, at ud-
vikling af PTSD var påregneligt, hvilket modparten bestred. Det er 
jeg meget tilfreds med.
Min PTSD siger lægerne ophørte i 2004, men så kom den ’psykiske’ 
tortur fra Dansk Jagtforsikring som følge af påstandene ovenfor - at 
jeg fuppede. Og det sker ikke uden psykiske skader. Det har Hø-
jesteret også taget stilling til: ’Efter Retslægerådets besvarelse kan 
det lægges til grund, at de udviklede symptomer alene er knyttet 
til det efterfølgende sagsforløb. Højesteret finder på den anførte 
baggrund, at den psykiske lidelse, som Palle Overgaard Sørensen 
nu lider af, ikke er en påregnelig følge af vådeskudsulykken.’ Det 
kan være en værdifuld oplysning. 

Den langvarige juridiske massakre har været ødelæggende for både 
psyke, fysikken og nu økonomien. Med de 100.000 kr. jeg nu skal 
betale til ham, der skød mig, kommer vi med de sidste regninger 
nok op på 800.000 kr. Ret og retfærdighed er ikke det samme. Jeg 
fik ret i årsagssammenhængene, men jeg fik ikke ret i at jeg ikke 
skulle have mere i erstatning. Det kunne være afgjort ved blot at 
se på tallene ved Vestre Landsret allerede i 2004. Døm selv, læs 
dommen på www.hoejesteret.dk 
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Vores jagtforsikringssystem er sygt. 

En politisk strukturel beslutning er nødvendig. Ligesom arbejds- 
ulykkerne har sine institutioner, så bør jagten også have sin. Det 
kunne blive til Jagtens Sikkerhedsråd. Bemandingen er en uaf-
hængig jagtkyndig, en jagtkyndig læge, en jagtkyndig jurist. Her 
registreres jagtulykker, hvor personer er involveret. Dette baseres 
på en bestemmelse om, at der ligesom tidligere skal optages poli-
tirapport ved personskade. Herefter kan en sag gå videre til evt. 
krav om erstatning. Den onde cirkel er brudt. 
Med udgangspunkt i den konkrete sag er her et eksempel på et 
kontrafaktisk forløb, såfremt Jagtens Sikkerhedsråd havde været 
etableret: 

Vådeskuddet sker. Der sker en politiafhøring af vidner, ham der 
udløste vådeskuddet og den vådeskudte. Ved afhøringen bliver det 
oplyst, at den vådeskudte blev kastet op i luften og besvimede; at 
man måtte vride ofrets nakke for, at få haglskålen fri. Optællin-
gen af hagl i jakke og hue viser, at 90 % af haglene har ramt; altså 
et kærneskud. Politirapporten tilgår Jagtens Sikkerhedsråd. Den 
jagtkyndige læge drøfter afhøringsrapporten med den jagtkyndige, 
der også har viden om ballistik. Lægen ved nu, at det ikke blot er 
en reaktion på et vådeskud, men en reaktion på en eksplosion, 
som militærets læger også kender fra Afghanistan. Lægen henvi-
ser til en hjernescanning, som formentlig vil vise en dannelse af 
bobler i hjernemassen. På grundlag heraf vil man kunne forudsige 
forventelige symptomer som hukommelsessvigt, koncentrations-
svigt, angstanfald og PTSD-lignende symptomer. Den person, der 
udførte vådeskuddet bliver tiltalt, ligesom man tiltaler soldaterne 
for deres vådeskud. En speciallægeerklæring udarbejdes og frem-
sendes til forsikringsselskabet til dokumentation og vurdering. Ar-
bejdsskadestyrelsen kan på baggrund af speciallægeerklæringen 
udarbejde sin vurdering af erhvervsevnetab og mengrad til forsik-
ringsselskabet. Forventet varighed 1-2 år.
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Konklusionen må være den, som DLS formand, Finn Madsen, er 
kommet med over for miljøministeren, - en politisk strukturel be-
slutning. At vende tilbage til tilstandene før 1946, hvor jægerne 
var ansvarsforsikrede på markedet og dets vilkår og betingelser, - 
med fokus på kundetilfredshed.

Regnskabets time – prisen for sandheden, salg af kunst, salg af 
ejendom

Den dag dommen blev afsagt, var vennerne samlet omkring mig. 
Det skulle blive enten champagne eller gravøl. Flaget kom ikke 
op. Nyhedsdækningen kom mig i forkøbet. Dagen efter dommen 
tog jeg på en mental rejse for ikke at ryge i ’det sorte hul’ og miste 
håbet, det håb som kan sammenlignes med en slags placebo. Jeg 
lagde mig en hel dag på langs og tog med forfatteren Paulo Coelho 
på Pilgrimsrejsen. Min ’kineserbog’ med noterne fra den dag er 
udelukkende citater, der rækker fra nuet og fremad. Sindet måtte 
renses, og det begyndte at ske, mens jeg skrev artiklen (ovenfor) 
Foreløbigt punktum i sag om vådeskud. Dernæst meldte jeg mig 
ud af Danmarks Jægerforbund (det kunne først ske med årets ud-
gang) og samtidig et farvel til Dansk Land- og Strandjagt med ’et 
tak for kampen’. Min ruhår havde jeg endnu, men uden den, så 
var lysten til jagt forsvundet helt og aldeles. En forårsdag i 2012 
sprang den på mig. Vi var kommet i utakt.

Der havde været mange år, hvor jeg ikke havde bidraget til indtæg-
terne. Udgifterne til advokater, læger og andre rådgivere var bare 
løbet på i forhåbningen om, at der kom en retfærdig løsning til 
slut. Nu kom så regnskabets time. 

Det faldt sig så, at jeg og mine to sønner fik arven fra min svigerfar, 
Edgar Funchs enke. Bopgørelsens frugter kunne jeg aflevere i min 
bank. Og stadig manglede banken noget af sit tilgodehavende. Bruun 
Rasmussen tog af sted med 42 værker, - hovedsagelig vores Sven 
Dalsgaard-samling, som blev omtalt i TV2, http://www.tv2oj.dk/ar-
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kiv/2012/05/22?autoplay=1&video_id=27867. Det bidrog også, men 
stadig manglede noget. Og nu kom så spørgsmålet, om jeg også ville 
aflevere mit hus, således som jeg havde læst om at det kunne ske for 
whistlebloweren, når det gik rigtig galt. Ja, huset er sat til salg på Dan-
bolig under adressen Platanvej 4, Hadsten. 

I påsken 2012 kort, efter højesteretsdommen havde jeg været på 
et retræteophold sammen med en mandlig præst og en kvindelig 
terapeut og nogle åbne mennesker. Retræten skulle indvarsle en 
afgørende vending i mit liv, hvor jeg igen kunne vende blikket 
fremad og udad. ’Størst er kærligheden’ var det hovedbudskab, jeg 
tog hjem med. En periode med dating på nettet, afbrudt af en cy-
kelferie med en god ven i Kroatien, afsluttedes den 23. maj med at 
jeg mødte forelskelsen, som jeg havde glemt. 

Erstatning? Vil Dansk Jagtforsikring gøre krav på sit tilgodehaven-
de, - skal jeg sælge mit hus for sandheden, - denne sandhed. Al-
ligevel føler jeg en stor fred efter at have været i karantæne i så 
mange år. 

I november 2012 tog jeg huset af salgslisten for at få ro til at skrive 
Jagtens sorte bog, som afsluttedes den 25. april 2013. Med argu-
mentet ligesom forfatteren Knud Erik Knausgård, at jeg skal på 
ferie, at der skal sættes punktum, og vi skal videre. 

Afsløring og drømmescenarie

Danmarks Jægerforbund og Dansk Jagtforsikring havde som nævnt 
iværksat en undersøgelse af jagtens farlighed i Danmark. Lægen og 
jægeren, der forestod undersøgelsen, Matthias Therbo lagde un-
dersøgelsens resultater ud på foreningen Sikker Jagt’s hjemmeside 
www.sikkerjagt.dk. efter at have været offentliggjort i Ugeskrift for 
Læger i 2008. Denne hjemmeside er lukket ned. Året efter gentoges 
undersøgelsens resultater bearbejdet til et amerikansk, videnska-
beligt tidsskrift Journal of Trauma under titlen ’Firearm-related 
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hunting accidents in Denmark’21. Matthias Therbo er i dag læge på 
Rigshospitalet. 

Her var Matthias Therbos afgørende tre konklusioner:

Den årlige forekomst af at være involveret i en jagtulykke er 4,0 per 
1.000 danske jægere. Den forventede risiko er kumuleret for en 21-
årig jæger at være involveret i mindst én jagt-relateret ulykke i en 
periode på 20 år og 40 år er henholdsvis 7% og 14%. Forekomsten 
af jagt-relaterede ulykker i Danmark synes betydeligt større end 
rapporteret. Frivillig og systematisk registrering af alle jagt-relate-
rede ulykker med våben burde indføres i Danmark. 

Men undersøgelsens resultater kom aldrig til jægernes kundskab 
i jagtens medier. Der er truffet en beslutning om ikke at offentlig-
gøre og kommentere ’corpus delecti’. For er dette ikke beviset på 
bedraget?

Mit afsluttende synspunkt på analysen deler jeg med Jonathan 
Haidt: ’Jeg er enig i, at hvis du sætter (meutens) gruppeloyalitet, 
autoritet og hellighed for højt, får du et Nazityskland med meget 
lidt retfærdighed og slet ingen omsorg eller respekt for frihed.’ Var 
hele denne Odyssé ikke fravær af retfærdighed, omsorg og respekt 
for frihed? Hvis ja, så må konklusionen vel være, at jeg stod alene i 
retten over for et totalitært system! Ofret skulle ofres, for at løgnen 
om jagtens ufarlighed kunne fortsætte som sandhed. 

Mit mål som whistleblower er gennem afsløringen af bedraget at 
sætte en stopper for konstellationen Danmarks Jægerforbund og 
Dansk Jagtforsikring. 

Det er mit håb, at der følger et retsligt og politisk forløb, så jægerne 
og deres repræsentanter igen kan opfattes som anstændige borgere  

21   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20009676
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i et reguleret demokratisk land. Jagten og jagtforsikringen er jo et 
af de sidste symboler på en socialistisk tankegang, hvor løgnen og 
fortielsen er en del af virkeligheden, hvor meuten regerede. Som 
jagten er en anakronisme, er forsikringen også en anakronisme 
blandt de sidste rester af det korporative samfund. 

Mit håb er, efter nu dette magtmisbrug er kommet for dagens lys, 
at den nyvalgte formand for Danmarks Jægerforbund én gang for 
alle vil gøre op med historien og skille jagten - med sin indbyggede 
voldsparathed - og jægernes forsikring ad. Forening for sig og for-
sikring for sig. Sammenblandingen af magt, politik og økonomiske 
interesser blev forgiftet. Alle jægeres ansvarsforsikring skal ikke 
kunne betragtes som Danmarks Jægerforbunds private ejendom, 
hvor overskuddet ved forsikringsselskabets drift deles mellem 
Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen. Vådeskudte med krav 
på ansvarsforsikring skal ikke kunne betragtes som Danmarks Jæ-
gerforbunds undersåtter. 
Min ønskescenarie er Danmarks Jægerforbunds ansvarlige ledere 
i forhør under Martin Krasniks vedholdende forhørsteknik afslut-
tende med måske endnu et karaktermord, som jeg selv prøvede det 
i Højesteret. Og at han derefter fortsætter med hovedaktionæren, 
Miljøministeren, i den statskapitalistiske konstruktion, åbenbaret 
som en karikeret ’selvbestaltet’ administration af alle danske jæge-
res jagtansvarsforsikring. Bedrag fra ende til anden. 

Om Danmarks Jægerforbunds tidligere formand Kristian Raunkjær, 
ville stille op til at skulle undskylde og beklage at han trak sagen i 
6 år, - det tror jeg ikke på, efter hans egne ekskluderede ham oven 
på ’jægerskandalen’ der i bund og grund handlede om magtmis-
brug. Det var i Kristian Raunkjærs formandstid, at undersøgelsen 
af jægernes holdninger til jagtulykkerne blev iværksat. Og hans ef-
terfølger i formandsstolen Ole Roed Jakobsen (2006-2012) må være 
blandt dem, der kendte undersøgelsens resultater. Ligesom hans 
næstformand, pensioneret oberst, og kandidat til EU-parlamentet, 
Henrik Frost Rasmussen også må være fedtet ind i rapporten. Ikke 
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mindst da Frost Rasmussen samtidig stadig er formand for jæger-
nes forsikringsselskab Dansk Jagtforsikring A/S og dermed for jæ-
gernes forsikringspenge har været med til at betale for en rapport, 
som er ’glemt’. De og måske flere har haft en viden og et ansvar, og 
de har taget stilling til, - at hvad der før var uvished og formodnin-
ger nu blev til et bedrag.
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Kapitel 4. Gode og onde advokater

De gode advokater arbejder i den gode sags tjeneste. Her er det 
den indædte kamp mod den amerikanske tobaksindustri. To whi-
stleblowere og et netværk af medier, politikere og myndigheder 
får afsløret det bedrag, som tobaksindustrien i mange år har fyldt 
befolkningen og politikerne med. Her præsenteres de amerikanske 
advokater, der gør fælles sag med tobaksmodstanderne. Det ender 
godt, - der kommer penge på bordet, så de amerikanske hospitaler 
kan behandle følgevirkningerne af tobaksrygningen for tobakkens 
egne penge. Læseren vil se, at de onde advokater arbejder for to-
baksindustrien, for de kender jo til bedraget. 

De onde advokater har forfatteren og journalisten Günther Wallraff 
beskrevet i sin bog Fra den fagre nye verden, ekspeditioner til lan-
dets indre. ’Hvis det er virkeligheden, så brækker jeg mig’, sagde 
min medlæser professor Anders Drejer efter at have læst afsnittet. 
’Det var satans’ vil andre nok sige. Og jeg bringer dette afsnit for at 
’linke’ til min egen sagsbehandling, - for at læseren kan gøre sine 
forestillinger om, hvordan ’jagten’ mobber en vådeskudt whistle-
blower. 

Om gode advokater i kampen mod bedrag

Y-1 afsløres 
I marts 1994 modtog FDA22 en anonym telefonopringning, hvor 
anmelderen anmoder om at FDA ser nærmere på tobaksproducen-
ten Brown & Williamsons patenter, - især de som havde fokus på 
udviklingen af nye tobakstyper med hidtil uset højt indhold af ni-
kotin.  

Ved at følge dette spor, begyndte en FDA-efterforsker nu at gen- 

22   The Food and Drug Administration (FDA eller USFDA), en organisati-

on, som er underlagt det amerikanske sundhedsministerium.
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nemgå Brown & Williamsons patentanmeldelser. Han blev forun-
dret, da han opdagede et dokument skrevet på portugisisk. Han 
var ude af stand til at forstå sproget men opfattede blot tegnene 
’Y-1’ og ’6 procent’. Men dokumentet indeholdt navnene på to vi-
denskabsfolk, som arbejdede for DNA Plant Technology, en lille 
virksomhed i New Jersey. 

FDA’s embedsmænd fik kontakt til en af DNA Plant Technologys 
forskere, Janice Bravo, og anmodede hende om at oversætte pa-
tentanmeldelsen. Hun fortalte, at dokumentet oplyste, at 15 pund 
tobaksfrø var sendt fra Brown & Williamson til Brasilien. Frøene 
var af en højtydende mutation af tobak, som havde et nikotinind-
hold på 6 procent, - mere end det dobbelte end de amerikanske 
myndigheder kunne godkende. 

Embedsmændene i FDA var forbløffede. De 15 pund tobaksfrø var 
tilstrækkeligt til at kunne blive til ½ mio. pund tobak. FDA gik nu 
tilbage og finkæmmede opgørelserne over importen af landbrugs-
varer. Her stødte de på en faktura fra en brasiliansk virksomhed, 
Souza Cruz, til Brown & Williamson lydende på ½ mio. pund to-
bak af Y-1, højnikotinplanten. Det måtte nok se sådan ud, - at ved 
at bruge Brown & Williamsons muterede frø, dyrkede Souza Cruz 
i Brasilien en ny type tobak og solgte tobakken tilbage til Brown & 
Williamson.

Dernæst kontaktede embedsmændene Brown & Williamson, hvis 
udviklingschef, Jeffry Wigand, fortalte FDA, at virksomheden hav-
de skabt den nye tobakssort for at blande den med tobak, som hav-
de lavere indhold af tjære. Med andre ord, Brown & Williamson 
ville enten fastholde eller øge indholdet af nikotin i cigaretterne, 
uagtet indholdet af tjære blev reduceret.    

Det var en fantastisk opdagelse. Efterforskerne havde fundet bevis 
for, at en stor amerikansk tobaksproducent var så opsat på at øge 
indholdet af nikotin i cigaretterne, at virksomheden lod udvikle 
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en helt ny tobakssort. ’Det står tydeligt i ansigtet på enhver, at det 
ikke passer med, hvad de har sagt’, sagde en seniormedarbejder 
hos FDA. ’De har sagt gang på gang, at niveauet af nikotin er givet, 
når niveauet af tjære er givet. Nu har vi en udviklingschef, der 
fortæller os, at hvad de siger til offentligheden, det er ikke sandt.’ 

Da Brown & Williamson blev bekendt med denne læk, afstedkom det 
stor opstandelse på Brown & Williamsons hovedkontor i Louisville, 
Kentucky. ’De har alle været på arbejde her i weekenden, juridisk 
afdeling, udviklingsafdelingen, marketingafdelingen, ‘ fortalte Jeffry 
Wigand, - der fra sit hotelværelse kunne se over på Brown & William-
sons hovedkvarter, - til FDA’s chef, David Kessler. ’Macon’ en anden 
meddeler i Brown & Williamson kunne oplyse, at der ikke længere 
var flere kontrakter på Y-1, og at patentet var aflyst. 

Men skaden var sket. FDA vidste nu, at Brown & Williamson selv 
kunne fastlægge cigaretternes indhold af nikotin uafhængig af tjæ-
reindholdet. Begivenhederne var nogle blandt mange som udgjor-
de en lang sej kamp mellem den amerikanske tobakssektor og den 
amerikanske befolkning. Men hvorfor gjorde de det, - for havde 
hele tobaksindustriens direktører netop ikke udtalt i Kongressen, 
at nikotin ikke var vanedannende. Hvad var det så?
Siden kom FDA i besiddelse af dokumenter, som var knyttet til 
tobaksindustriens reklame- og marketingstrategier. De var alle ko-
dede og med undertekster, der klargjorde målgrupperne for mar-
ketingindsatsen: ’rygere 18 eller yngre’, ’personer som endnu ikke 
er begyndt at ryge’, ’personer som har tænkt sig at lægge tobakken 
på hylden’. Der var lister med rapporter med navne som Projekt 
Madhatter og Projekt Hippo, som fokuserede på forskning i niko-
tinens farmakologi23, forsøg med sikrere cigaretter og ’alternativ’  
rygning. Projekt 311-27 blev beskrevet til et ’nikotintilsætnings  

23   En gren inden for læge- og naturvidenskaben der beskæftiger sig med 

lægemidlers kemiske sammensætning, deres virkning og brug i behandlin-

gen af sygdomme
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studie’, mens projekt Ariel ’omhandlede nikotin farmakologi og 
forskning i substitutter for nikotin’.

Projekt Janus var en serie dyreforsøg, som var påbegyndt i 1965 og 
havde forløbet i årtier, bl.a. for at undersøge tobakkens indvirkning 
på rotters og mus’ hud. En bestyrelsesrapport dateret 1. juli, 1965, 
som var skrevet af forskningschefen på Brown & Williamson, inde-
holdt bl.a. emner som ’find måder til at maksimere nikotinindhold 
i kombination med minimalt tjæreindhold. Rapporten indeholdt 
forslag som ’tilsæt indhold af nikotin i cigaretpapiret, tilsætning 
af nikotinpulver i tobakken, og særlig opmærksomhed på tobaks-
blandinger’. For FDA var dette det første bevis på tobaksindustri-
ens målrettede indsats for at bruge nikotinen som en parameter i 
udviklingen af nye cigarettyper.  

Den anonyme henvendelse om Y-1 var ikke den første kontakt FDA 
havde haft fra tobaksindustrien. I 2001 udgav David Kessler sin versi-
on af det amerikanske samfunds kamp mod tobakken24. Kessler25 hav-
de været direktør for FDA, The Food and Drug Administration (FDA 
eller USFDA), en organisation, som er underlagt det amerikanske 
sundhedsministerium. FDA er ansvarlig for at beskytte og tilskynde 
til befolkningens sundhed gennem regulering og kontrol af fødevarer, 
tobak, medicin m.m. David Kessler havde haft et overordnet mål for 
FDA, - at få nikotin og dermed tobak kategoriseret som ’et medicinsk 
præparat’, hvorved der åbnedes muligheder for skærpet regulering til 
gavn for befolkningens almene sundhedstilstand. 

Tobakkens katekismus som non-fiction
Kesslers indledning til sin bog starter med overskriften ’Veritas’.  
Kessler refererer et hemmeligt møde med en højtplaceret person 
inden for tobaksindustrien. ’Veritas’, som FDA kaldte manden, åb- 

24   Kessler, David (2001), A Question of Intent – A Great American Battle 
with a Deadly Industry, Publicaffairs, New York. 

25   http://en.wikipedia.org/wiki/David_Kessler_(scientist)
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nede for sin viden i en særlig tone over for Kessler, - ’at finde ud 
af tobaksindustrien er en labyrint af blindgyder’. ’Folk farer vild i 
labyrinterne’. ’Se filmen Rosens Navn’, forslog Veritas. ’Der er en 
parallel. Det var et liv i notesbøger. Det var tre ringbind, og de ser 
ganske uskyldige ud, men disse bøger…det var vores bibel.’ De 
to mødtes i et klublokale downtown Washington. Veritas havde 
stillet som krav, at han måtte forblive anonym, - det var kun de to 
i lokalet. Og så tjeneren. 

’Det var et paradigme’26, fik Veritas sagt med lav stemme og fortsat-
te langsomt: ’De trænede dig…de programmerede det ind i dig…
du måtte læse i bøgerne ligesom en katekismus…’
Og Kessler måtte spørge ind til disse bøger: ’Eksisterer de i virke-
ligheden?’ 
’Tre ringbind’, sagde han. ’De er virkelige. Alt ligger i manuskrip-
tet. Drejebogen var ætset i sten.’

David Kessler begyndte at forstå, at kodeord og sætninger skabte 
deres egen virkelighed. ’Veritas’ talte om industriens egen strategi. 
’Naturligvis var der et manuskript, tænkte jeg ved mig selv, - hvor-
for havde jeg ikke set det noget før?’ 

Tobakken som folkets fjende
FDA havde ikke tidligere haft søgelyset rettet imod tobaksindustri-
en. Men David Kessler begyndte at forstå, hvorfor industrien hav-
de været urørlig. Industrien var så magtfuld, og til den var knyt-
tet de mest ansete advokatvirksomheder i en hellig alliance med 
fremtrædende kongresmedlemmer. Industrien havde også adgang 
til magtelitens offentlige personer som premierminister Margaret  
Thatcher. Med sine ubegrænsede økonomiske ressourcer og en 
virksomhedskultur, som var aggressiv og defensiv, havde industri- 

26   Et samlet sæt af anskuelser og normer der ligger bag ved og bestemmer 

de fremherskende teorier og metoder inden for et bestemt (videnskabeligt) 

område.  
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en registreret trusler fra alle verdenshjørner og besvaret dem alle 
med voldsomhed.     

Tobaksindustrien var godt bevæbnet. Den købte også rådgivning fra 
tidligere ansatte hos FDA, bl.a. hos David Kesslers forrige i jobbet 
Charlie Edwards, der i øvrigt havde været med til at pege på David 
Kessler til det indflydelsesrige job som øverste chef for FDA. Lige-
som tobaksindustrien købte også Kessler sig til kompetencer, som lå 
uden for kernekompetencerne. Kessler havde fået tilknyttet dygtige 
og erfarne medarbejdere fra bl.a. CIA og fra hæren. Kendskabet til de 
politiske netværk og håndteringen af den politiske kommunikation 
fik Kessler også ind i FDA. Disse nye instruerede Kessler i, hvorledes 
han skulle ’afhøre’ Veritas i deres fælles kommende møder. ’Lad ham 
tale, glid af på ham, pres ham ikke, han ønsker at tale – det er jo derfor 
han er her. Han bærer på så megen skyld, så bare lad ham gennemar-
bejde denne skyld ved at lade ham tale.’ 

Kessler gik langsomt frem, hver gang han mødtes med ’Veritas’. 
’Fortæl mig om de rette troende’: 

’Du mener disse gentlemen fra syden. De er disse oldtimere, de 
var tobaksmænd, ikke forretningsfolk. De var en del at landbrugets 
fællesskaber, der blot så på tobakken som et andet landbrugspro-
dukt. Det var ganske vist en afgrøde med højt økonomisk afkast, 
men det kunne for dem også have været sojabønner eller bomuld. 
Profit var et nøgleord for dem, for det var den tradition, de var 
opvokset med. De sande troende var den moralske part af spillet. 
I 80’erne var farmerne ude og økonomerne inde. De oprindelige 
ejere var erstattet med en ledelse uden tilknytning til jorden. Det 
blev advokaterne, der skabte trossætningerne - paradigmet. En-
hver på en chefpost i tobaksindustrien fik besked om at læse og 
lære drejebogen forlæns og baglæns, - uden nogen svinkeærinder. 
Den grundlæggende præmis var simpel – det var ikke bevist, at 
rygning forårsagede kræft. Ikke bevist, ikke bevist, ikke bevist – 
dette skulle gentages insisterende og vedholdende. Skub tvivlen 
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ind i revnen af usikkerhed, - afvig aldrig fra teksten. Det var en 
simpel plan, men den virkede. Og tobaksindustrien tabte aldrig en 
sag, og det var det vigtigste.’

Inde i denne defensive strategi lå gemt en voksende hemmelig-
holdt viden om nikotin som både vanedannende og farmakologisk, 
forhold som indeholdt den risiko, at nikotin ville blive betragtet 
som værende ’medicinsk’. I 70’erne blev denne risiko til vished 
inden for industrien. Denne nye viden medførte en udvidelse af 
tobakkens officielle sandheder: ’Det var ikke bevist, at rygning for-
årsagede kræft, - der var ingen videnskabelig bevis for, at nikotin 
var vanedannende.’

Som en afslutning på deres møderække bekræftede Veritas Da-
vid Kessler i hans valgte strategi for FDA’s kamp mod tobaksin-
dustrien: ’Fokus på nikotin som et vanedannende stof. Fokus på 
tobakkens virkninger for befolkningens sundhed. Fokus på børns 
tilvænning til tobak’. Det var ikke sikkert, at vi ville vinde, men vi 
ville skabe en opmærksomhed i befolkningen og flytte nogle græn-
ser, der kunne ses. 

’Jeg vidste at hovedspørgsmålet er, om nikotin kunne anses for et 
medicinsk præparat’, hvortil Veritas svarede: ’Det undrer mig, du 
ikke har set det noget før!’ ’Naturligvis’, tænkte Kessler ved sig 
selv, ’men jeres folk skabte labyrinter og blindgyder. Vi måtte finde 
vores vej gennem moradset.’  

Her er omtalen af David Kesslers bog A Question of Intent:

Tobaksindustrien havde beskyttet sine egeninteresser i årtier. De 
havde kongresmedlemmer i deres lomme. De havde korrupte vi-
denskabsmænd, der kunne producere alle mulige undskyldninger 
om sammenhængene mellem nikotin, kræft og afhængighed. De 
havde horder af advokater til at true hvem som helst - inde i bran-
chen eller udenfor – enhver der udgjorde et problem. De havde 
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formuer til formålet at beskytte tobaksindustriens interesser. Og 
de var gode til at få folk til at gøre, hvad de ville have dem til at 
gøre. De havde overbevist millioner af amerikanere om at begynde 
den vanedannende, usunde og potentielt dødbringende vane, - to-
baksrygningen.

David Kessler var ligeglad med alt det. I denne bog fortæller han for 
første gang den spændende detektivhistorie om, hvordan underhun-
den FDA, som samtidig skulle sikre nationens mad- , narkotika-, og 
blodforsyning, endelig beslutter at tage kampen op med en af   ver-
dens mest magtfulde modstandere, og hvordan kampen blev vundet. 
A Question of Intent sammenvæver videnskab, jura og fascinerende 
personer til en fortælling af stor vigtighed med et ofte uventet forløb. 
Vi følger Kesslers hold af efterforskere, da de løb for at finde spor, der 
vil give FDA argumenter til at hævde jurisdiktion over cigaretterne, 
mens tobaksindustrien og deres advokater kæmpe hårdt imod. Fuld 
af insider information og drama, fortalt med humor, og animeret af 
forfatterens moralske lidenskab. A Question of Intent lyder som en 
thriller, med en enkelt undtagelse, alt i den er sandt.

Tobaksfirmaet Brown & Williamson kom på flere måder til at spille 
en hovedrolle i befolkningens kamp mod tobaksindustrien. Ny-
hedsvinklingen og baggrundsinformationerne ses i lyset fra flere 
kilder. Et overblik over labyrinterne og deres blinde spor ses tyde-
ligt i en nyhedsanalyse fra Bloomberg News27.

Whistleblowerne åbner Pandoras æske – to skæbner, to portrætter
Det er den græske myte om igen, hvor Pandora åbnede for den be-
troede æske og derved slap alle tilværelsens ulykker ud, så kun hå-
bet blev tilbage. Her præsenteres to whistleblowere, Jeffry Wigand 
og Merrell Williams, begge med en viden og erfaring fra Brown &  

27   Mollenkamp, Carrick & Adam Levy & Joseph Menn & Jeffry Rothfeder 

(1998),  The People vs. Big Tobacco – How the States Took On the Cigarette 
Giants, Bloomberg Press, Princeton. 
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Williamson. De åbnede for den betroede æske og bidrog dermed til 
David Kesslers puslespil, som til slut skulle blive så omfattende, at 
det kunne danne grundlaget for en politisk regulering af hele den 
amerikanske tobaksindustri. 

De to whistleblowere kendte ikke hinanden, men de bidrog hver 
med sit område fra tobakkens videnskæde. Jeffry Wigand repræ-
senterede et af de første led i videnskæden som Brown & William-
sons udviklingsdirektør, corporate vice-president. 

Merrell Williams befandt sig i sidste led i tobakkens videnskæde i 
Louisville nede i arkiverne i kældrene hos Brown & Williamsons 
advokatvirksomhed Wyatt, Tarrant & Combs. Her kategoriserede 
Merrell Williams tobakkens sagsakter og arkiverede dem. 

Merrell Williams kom i foråret 1988 som 56-årig til advokatvirk-
somheden Wyatt, Tarrant & Combs i Louisville. Deres vigtigste kli-
ent var tobaksproducenten Brown & Williamson. Williams havde 
levet et vidtløftigt liv: Smidt ud af hæren efter at have slået ud ef-
ter en sergent med sin hjelm. Tre skilsmisser. Første gang gift med 
en dame han havde mødt om tirsdagen og giftet sig med lørdagen 
efter. Uagtet han havde en ph.d. i drama fra Baylor University i 
Texas, så havde han aldrig været længe i samme job. Han havde 
undervist i drama ved Jackson State University, tog så til England 
og inspireret herfra åbnede han en pub i Oxford, Mississippi. Han 
brugte en masse penge på den virksomhed, lånte af sin far og tjente 
til bardriften ved at importere biler fra England til USA og sælge 
dem her. Men pubben gik ikke. 

Så gik Merrell Williams på et juridisk kursus, og her blev han op-
mærksom på, at der var juridisk praktik med penge at tjene hos 
Wyatt, Tarrant & Combs. I forbindelse med ansættelsen blev han 
spurgt, om han røg. ’Jeg ryger nu’, svarede han. ’Men jeg kan stop-
pe når som helst.’ Det var et perfekt svar fra den værste person, 
virksomheden Wyatt, Tarrant nogensinde havde ansat. I løbet af få 
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måneder fik han indblik i den helt utænkelige hemmelighed, - at 
Wyatt, Tarrants klient Brown & Williamson havde en omfattende 
viden om de helbredsmæssige skadevirkninger ved tobaksrygning. 

Wyatt, Tarrants klient, tobaksproducenten Brown & Williamson, 
som også havde hovedkvarter i Louisville, var en af Kentuckys 
største virksomheder. 4,6 mia. $ i omsætning og 600 ansatte i Lou-
isville alene. Omkring 60.000 farmere dyrkede den gyldne tobak. 
Det var staten Kentuckys største indtægtskilde. 

Omkring 10 % af de ansatte hos Wyatt, Tarrant havde til opgave at 
opdele alle Brown & Williamsons dokumenter og memos i katego-
rier, således at de var tilgængelige, når sagsanlæg pludselig dukke-
de op. Merrell Williams arbejdsgruppe havde kategori ’D’, som var 
forkortelsen for ’disease’, sygdom. Underkategorien ’DA’ dækkede 
over fænomenet ’tilvænning’. Underkategorien ’DD’ omhandlede 
tilfælde med kræft. Og underkategorien ’ABEG’ omhandlede dis-
kussioner om reklamer målrettet til rygere under 18 år. 

Williams havde allerede fra ansættelsens begyndelse fået læst tek-
sten, - at alle memos var hemmelige, og hans viden måtte ikke 
under nogen omstændigheder deles med personer uden for Wyatt, 
Tarrant. Arkiveringen var af gode grunde kedeligt arbejde. Men 
mens hans kolleger spillede pilespil og trænede deres golfspil, stu-
derede Williams disse dokumenter ord for ord. Og jo mere han læ-
ste, jo mere ønskede han at vide. Det tog ikke lang tid for Williams 
at finde ud af, hvorfor dokumenterne var stemplede ’hemmeligt’. 

Et særligt memo dateret, juli 1963, var skrevet af Brown & Wil-
liamsons chefjurist i forbindelse med en konference i England, 
hvor man diskuterede rapporter omkring cigaretfiltrenes virkning: 
’Vore videnskabsfolk siger nu, at tobak ikke alene har en beroligen-
de virkning, men en enestående beroligende virkning. Tobakken 
virker mere bredt og mildt end nogen farmaceutisk virksomhed 
har kunnet præstere. Dertil kommer at nikotin er vanedannende. 
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Vores forretningsområde er at sælge nikotin, - en vanedannende 
medicin.’ 

Et andet memo – også fra 1963 – omtalte hvorledes nikotin sam-
menlignet med andre beroligende midler påvirkede hjernen. Nog-
le af tobakkens chefer var bekymrede over rygterne om, at synte-
tiske beroligende midler var undervejs, som kunne give en bedre 
virkning end tobakken. Andre rapporter oplyste, at nikotin havde 
fordele over for medicin ligesom morfin, men at tilvænningen til 
nikotin var langsommere end morfin.

Et dokument fra 1985 skrevet af ledende medarbejder i Brown & 
Williamson udpegede dusinvis af dokumenter, som skulle sendes 
ud af landet, fordi de kunne skabe juridiske problemer for tobaks-
virksomheden. 

Williams blev dårligt tilpas ved det han læste. Han havde røget i 
omkring 40 år, - en pakke Kool om dagen siden han var 19. Hans 
far havde givet ham en karton cigaretter hvert år til jul. Og nu så 
Williams med egne øjne, hvor lemfældigt Brown & Williamson så 
på de skader, som tobakken forårsagede.
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Det var blevet en besættelse for Williams at være vidne og vidende. 
Han begyndte sin egen research og brugte sine lørdage på Univer-
sity of Louisville for at studere patenter og referater af Kongressens 
høringer i tobaksspørgsmål, bl.a. en høring fra 1960’erne om der 
skulle være advarsler på cigaretpakningerne. 

I løbet af 1988 begyndte Williams at skrive notater fra de memos, 
han sorterede nede i arkiverne. Så blev han mere modig og tog 
dokumenter med sig under skjorten for at kopiere dem i det lokale 
supermarked. Helt modig blev han, da han tog lørdagen i brug og 
kopierede dokumenter på sin arbejdsplads i kælderen, og gik så 
derfra med stakke af kopier. Da han syntes, at det var tilstrække-
ligt, stod han med en stak dokumenter på 4000 sider. Han sagde 
selv, at han ikke havde nogen plan med kopierne. Han ville gemme 
dem, og han begrundede det med, at han havde været vidne til en 
konspiration, som havde strakt sig over årtier.  

Pludselig fik hans skæbne en drejning. Den 11. februar, 1992 blev 
han fyret med en måneds opsigelse. Den 13. marts gik Williams 
på understøttelse. Efter 10 måneder hørte understøttelsen op. Wil-
liams havde valget mellem at hjælpe til i et supermarked eller at 
sælge Mercury-biler. Det blev bilerne. Men netop som han var be-
gyndt her, fik han smerter i brystet. En hasteindlæggelse og opera-
tion. Det var hjertet. 

Williams kunne tage hjem med en bypass. Som han selv udtrykte 
det: ’Det var en døråbner, hvor Gud havde givet mig en besked 
om at bruge tobaksdokumenterne til at straffe cigaretproducenter-
ne med.’ Han ønskede at starte en erstatningssag mod Brown & 
Williamson og Wyatt, Tarrant med begrundelsen, at stress havde 
ødelagt ham. ’Kald det en god lejlighed eller kald det opportunis-
me’, sagde Williams. 

Han gik nu til sin lokale Louisville advokat, J. Fox DeMoisey, som 
talte ham fra at rejse sagen, da den jo var baseret på stjålne doku-
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menter, som retten derfor ikke kunne lægge til grund. Advokaten 
foreslog en anden fremgangsmåde: at tilbyde Wyatt, Tarrant at re-
turnere dokumenterne for et beløb på 2,5 mio. $. Ikke overraskende 
reagerede Wyatt, Tarrant med et modkrav og afvisning af at betale 
noget som helst. Den 29. september, 1993 rejste advokatvirksom-
heden en sag mod Williams ved Jefferson County Circuit Court 
i Louisville, Kentucky under henvisning til, at Williams havde 
brudt sin aftale om hemmeligholdelse.

Williams havde stadig dokumenterne i sin kælder, usikker på, 
hvad han skulle gøre med dem. Han var gået i tænkeboksen. Han 
overvejede at sende dem anonymt til New York Times men ind-
så så, at hans initialer var på så mange af dokumenterne, at han 
kunne spores. For at få dem ud af sit hus, sendte han dem til en 
veninde Nina Selz i Orlando, Florida. 

Williams begyndte at sende beskeder, hvori han skjulte sin iden-
titet. I sin søgen havde han fundet frem til Richard Daynard, der 
var leder af en afdeling på Northeastern University School of Law, 
som hjalp både antitobaksaktivister og advokater, som rejste sager 
mod tobaksindustrien. Først skrev han til Danyard med en kvin-
des navn. Så fik Williams venner til at ringe Danyard op. Efter 
måneder mødtes de. Det var uetisk at stjæle disse dokumenter, og 
det lagde Danyard ikke skjul på. ’Set med lovens øjne er du en tyv’, 
sagde Danyard, ’Det er tilstrækkeligt til en fængselsdom.’
Williams spurgte ind til om, Kongressen kunne modtage doku-
menterne og måske give ham et ’helle’? 

Det mest konkrete råd, Williams gik hjem med, var at kontakte en 
pensioneret undersøgende journalist Morton Mintz fra Washing-
ton Post og lade ham se på papirerne. Der var tilstrækkeligt til, at 
han kunne skrive en bog, men journalistkolleger frarådede Mintz 
at skrive en kontroversiel bog baseret på stjålne dokumenter. Risi-
koen var for høj. Nu valgte Williams selv at skrive sin bog Intent 
to Deceive – hensigten at bedrage. Skrivearbejdet havde ikke været 
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forgæves, - for det skulle vise sig at blive en skriftlig sammenfat-
ning, som var til stor hjælp for de advokater og politikere, Wil-
liams skulle komme til at møde. 

I marts 1994 var Williams ved at løbe tør for ideer. Så valgte han 
alligevel at sende en anonym fax til advokat Don Barrett, som Wil-
liams vidste arbejdede sammen med Mississippis justitsminister, 
Mike More og stjerneadvokaten Richard Scruggs om store erstat-
ningssager mod tobaksindustrien. Faxen indeholdt få ord: ’Jeg har 
noget at tale med dig om – en samvittighedsfuld ven.’ Og som do-
kumentation fulgte avisudklip fra Louisville, hvor sagen mod ham 
var rejst af Wyatt, Tarrant, og anklagen for tyveriet af dokumenter-
ne blev omtalt. Williams var løbet over Barretts navn i kælderen 
under Wyatt, Tarrant. Her havde Barrett brugt så mange penge på 
sager mod Brown & Williamson, at han var på fallittens rand. 

Efter nogle samtaler mødtes de to i Jackson, Mississippi på Old 
Tyme Delicatessen. Forinden ringede Barrett til Dick Scruggs: ’Jeg 
tror, du skal flyve til Jackson, - jeg formoder, denne mand har do-
kumenterne.’ Skønt Barrett introducerede Scruggs som en venlig-
sindet advokat, så var Willliams forbavset over Dick Scruggs til-
stedeværelse og troede, han var fra FBI. Scruggs var altid klædt ret 
sporty, men korrekt, i kortærmet skjorte, slips og kortklippet. 

Richard Scruggs var opvokset i Pascagoula, Mississippi, - byen 
hvis hovederhverv var skibsbygning. Han kom ind i flåden og blev 
senere en kamppilot og deltog i krigen 1973 mellem Ægypten og 
Israel. I grunden havde han aldrig forladt flåden, og fra sit kontor i 
Pascagoula kunne han observere flådens skibes kommen ud og ind 
af havnen, mens han noterede sig skibenes identitet. 

Da Scruggs forlod flåden, gik han ind i Ole Miss Law School, sam-
me år som Mike More, der nu var justitsminister i staten Mississip-
pi. Efter en kort tid som advokatfuldmægtig fik Scruggs sin egen 
praksis og begyndte at føre sager for skibsværftsarbejdere, der led  
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under de sundhedsmæssige følger af at have arbejdet med asbest. 
Sagerne lykkedes for Scruggs, så godt at han efter over tusinde sa-
ger sammen med Mike More fik forårsaget, at al asbest blev fjernet 
fra statens Mississippis offentligt ejede bygninger. I juli 1992 aftal-
te 20 asbestproducenter med staten Mississippi at betale 11 mio. 
$, heraf var 2,5 mio. $ honorar til Scruggs. Befolkningen fik ondt 
af dette store honorar, men Scruggs sagde blot, at de jo selv kunne 
have hævet stemmen, da tid var. 

I restauranten fik advokaterne ikke meget ud af Williams. Og til 
sidst spurgte Scruggs, hvorfor han overhovedet var kommet. ’For 
at få et job’, sagde Williams helt ude af sammenhæng. De var jo 
mødtes for at tale om dokumenterne, men Williams havde gjort alt 
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for at undgå at tale om dem. De to advokater var noget rådvilde, for 
de havde en god fornemmelse for, at Williams havde nogle afgø-
rende dokumenter. De besluttede sig for at afvente at høre fra ham.

Efter en måned vendte han tilbage til Scruggs. Han manglede pen-
ge og Scruggs overførte 3.000 $ til ham og tilbød ham et arbejde 
for 3.000 $ om måneden ved en advokatvirksomhed i Pascagoula. 
Senere mødtes de to advokater og fik nu nyheden om, at dokumen-
terne var gemt hos en veninde i Orlando. Op i Scruggs fly og af 
sted til Orlando sammen med Williams. Scruggs fortalte, han eje-
de en bankbygning, hvor der var bankbokse, hvor dokumenterne 
kunne opbevares forsvarligt. Williams var usikker på, om han kun-
ne stole på advokaterne, For at fjerne usikkerheden tog Scruggs 
kontakt til Michael Moore, - Mississippis justitsminister. Moore 
forsikrede nu Williams om, at Mississippi var et paradis for de, der 
havde mod til at fortælle sandheden. Williams troede på Moore og 
overdrog dokumenterne i hans varetægt. 

Straks gik Barrett, Scruggs, Moore sammen med Williams i gang 
med at gennemgå dokumenterne. For advokaterne var det en øjen-
åbner – chokerende dokumenter som fortalte den skjulte historie 
om den magtfulde tobaksindustri indefra. Det var et indblik i to-
baksvirksomhederne – deres mest intime hemmeligheder – som 
ingen havde haft kendskab til før. Igen og igen sagde Scruggs: ’Det 
er utroligt.’ 

Her var beviserne. Scruggs havde sort på hvidt, at tobaksprodu-
centerne havde løjet for offentligheden og for Kongressen. Det var 
nu helt åbenbart for enhver, at det ikke var et personligt valg, når 
en ryger tændte for sin cigaret. Scruggs havde nu facts, som kunne 
lægges frem i retten. Facts som kunne angribe tobaksindustrien for 
ikke at offentliggøre en viden, som kunne have reddet rygeres liv. 

Merrell Williams fik sin belønning senere den uge. Skønt han var 
gået fallit, købte han et hus i Ocean Spring, Mississippi kontant. 
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Scruggs betalte. Williams købte også en sejlbåd og en Ford Mustang 
til sig selv og en Dodge Neon til sin datter. ’Det kunne lyde som en 
masse penge, men det var det ikke for mig’, sagde Scruggs senere. 
’Jeg synes manden havde været modig, og han stod i problemer op 
til halsen og havde brug for en sikker havn’. 

Nu stod advokaterne med problemet. Ikke blot havde Williams 
stjålet dokumenterne, men de indeholdt også en korrespondance 
mellem advokat og klient, og var som sådanne beskyttet af loven. 
Men Scruggs og de andre advokater kom op med en idé: kopi-
er dokumenterne og distribuer dem anonymt – læg dem ud i of-
fentligheden, hvor enhver kan se dem. Så snart de var offentlig 
ejendom kunne advokaterne bruge dem i deres retsforfølgelse af 
tobaksindustrien. 

I løbet af få dage begyndte dokumenterne at dukke op rundt om-
kring, - også hos Californiens kongresmedlem Henry Waxman, 
som var Kongressens største tobaksmodstander. Det var ham, som 
havde ledet Kongressens høring af tobaksindustriens 7 direktører, 
da de stod frem for offentligheden og sagde, at nikotin ikke er va-
nedannende28, - ’de syv små dværge’, som de blev kaldt. 

Et af Kongressens medlemmer inviterede New York Times’ spe-
cialist i tobak, Philip Hilts til at læse disse utrolige dokumenter. 
Kort før Scruggs og Moore rejste sagen mod tobaksindustrien ved 
retten i Mississippi havde New York Times ryddet forsiden med 
overskriften ’Tobaksindustrien var tavs om risikoen’. Det skulle 
blive den første af en række artikler baseret på Brown & William-
sons papirer. Hilts fortæller selv om, da han kontaktede Brown & 
Williamson for en kommentar: ’En talsmand sagde blot, at disse 
papirer var stjålne fra Brown & Williamson og kunne derfor ikke 
benyttes som kilde.’ Hermed havde Hilts beviset på dokumenter-
nes ægthed. 

28   http://www.youtube.com/watch?v=jQUNk5meJHs
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Samme uge modtog professor Stanton Glanz, - en ledende kritiker 
af tobakken, dokumenterne i sin post. Den 1. juli, 1995, kl. 12.01 
lagde Glanz dokumenterne ud på internettet. Hele verden kunne 
læse dem i kopi. 

Tidspunktet for dokumenternes offentliggørelse kunne ikke være 
bedre for advokat Norwood Wilner. Wilner var i gang med at rej-
se 200 sager mod tobaksindustrien med argumentationen at indu-
strien var ansvarlig. Cigaretter forårsagede kræft. Industrien skulle 
betale erstatning til de kræftramte. Wilner søgte ikke de kæmpeer-
statninger, der kunne ødelægge hele industrien, som andre havde 
forsøgt. Han søgte blot kompensation til sine klienter. Wilner var 
en blandt det halve dusin advokater Mississippis justitsminister 
Mike Moore havde sat i gang for at få rejst sager ved Mississippis 
domstole. Søg kompensation - ikke straf, var Wilners strategi. 

Han ville sætte tobaksindustrien i samme kategori som en produ-
cent af stiger, - som hvis stigen havde et trin, som ville brække, og 
personen kom til skade. Wilner fandt nu gennem annoncering sin 
klient, Grady Carter, der havde fået lungekræft efter at have røget 
Brown & Williamsons kendte tobaksmærke Lucky Strikes i 43 år. 
Carter havde set udsendelsen fra Kongressen, hvor afhøringen af 
tobakkens ledende fandt sted. ’De havde løjet og løjet og løjet’, 
sagde Carter, ’og fra det øjeblik blev jeg en korsfarer’. 

Sagen kørte ved retten i Mississippi. Naturligvis fastholdt Brown 
& Williamson, at man ikke kunne benytte stjålne dokumenter i sin 
bevisførelse. Men i og med at de nu var offentligt tilgængelige be-
sluttede dommeren, at dokumenterne kunne lægges frem. Retten 
tilkendte Grady Carter 750.000 $ til dækning af de skader og om-
kostninger hans kræftsygdom havde forårsaget. Det var første gang 
en ryger havde besejret en tobaksvirksomhed i retten. 

Kongresmedlemmet Henry Waxman omtalte dommen således: 
’Det er begyndelsen til tobaksindustriens endeligt’.
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Dommen skabte forventeligt panik i tobaksindustrien, som for alt 
i verden ville undgå, at FDA gennem lovindgreb skulle overtage 
kontrollen. Efter længere tids presseomtale og aktivitet i det poli-
tiske bagland besluttede industrien sig for, at en forhandlingsfred 
var bedre end krig. Det skulle blive en meget kostbar forhandlings-
fred.
 
Jeffry Wigand kom fra lægemiddelindustrien, hvorfra han var ble-
vet fyret i forbindelse med en ledelsesomlægning. Med udsigt til 
en meget høj gage flyttede han med sin familie til Louisville i Ken-
tucky, hvor tobaksvirksomheden Brown og & Williamson havde 
sit hovedkvarter. Jeffry Wigand forstod - som direktør for virksom-
hedens forskningsafdeling - måske nok den modkultur, han blev 
konfronteret med i Brown & Williamson. Han, der hele sit vok-
senliv havde arbejdet med forskning og udvikling for at gøre kun-
derne raske, han blev for altid en fremmed for tobaksindustriens 
særlige kultur. Han blev så til sidst fyret, som den modspiller han 
var. Samvittigheden stod ham i vejen. 

Jeffry Wigand er portrætteret i filmen The Insider. Filmen er base-
ret på en artikel29 af Marie Brenner,  Manden som vidste for meget. 
Filmen er den sande historie om et 60 Minutes indslag om tobak-
sindustriens whistleblower Jeffrey Wigand. 60 Minutes indslaget 
med whistlebloweren som omdrejningspunkt gik i luften i novem-
ber 1995 i en ændret form på grund af indsigelser fra CBS ’s ejer, 
Laurence Tisch, som også kontrollerede en tobaksvirksomhed, 
Lorillard Tobacco Company. Efter CBS fik nye ejere blev histori-
en sendt senere, den 4. februar 1996. Filmen blev ikke en økono-
misk succes, men kritikerne var enige om at filmen skulle hædres. 
Filmen The Insider, refererer dog ikke klart til det parallelle spil, 
som politikeren Mike Moore og advokaten Richard Scruggs havde 
i gang med de afslørende dokumenter fra Merill Williams. Virke-
ligheden var mere kompleks end filmen om Jeffry Wigand. 

29   http://www.vanityfair.com/magazine/archive/1996/05/wigand199605
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Han skulle blive og er stadig en af USA’s mest kendte whistleblow-
ere, - ikke blot gennem sin historie, hvor han springer ud af skabet 
og fortæller offentligheden om tobaksindustriens hemmeligheder, 
hemmeligheder som kompletterer og bekræfter de dokumenter, 
som Williams havde stjålet. Jeffry Wigand bragte med sin interne 
viden tobaksmodstanderne helt up-to-date. Jeffry Wigand er stadig 
aktiv som samfundsdebattør og whistleblower, - http://www.jef-
freywigand.com/. Tobakken blev hans fjende. 

Nu kender du som læser mere af det historiske samspil mellem po-
litikere, advokater, whistleblowere og medier. Presset til det yderste 
lod whistleblowerne løgnene slippe ud af Pandoras æske, så sand-
heden kunne komme frem i lyset. Deres fælles fjende blev tobakken 
og deres kamp var en kamp mod tobaksindustriens bedrag. Ord for 
ord ligger Jeffry Wigands afsløring på CBS News her http://www.jef-
freywigand.com/60minutes.php. Herefter kørte skandalen i medi-
erne, og politikerne stod med den ammunition, de manglede for at 
gribe ind for både at regulere markedsføringen og tobaksforbruget, 
- og lade tobaksindustrien betale til hospitalerne for behandlingen 
af tobakkens mange følgesygdomme.

Afsluttende kommentarer
En ubetydelig amerikansk tobaksvirksomhed var medvirkende til, 
at industrien gik til forhandlingsbordet. Tobaksvirksomheden var 
som følge af det stigende antal retssager, rejst af de sultne advo-
kater for sygdomsramte rygere, ved at gå konkurs. I et forsøg på 
en deal med de juridiske modstandere foreslog virksomheden at 
fremlægge alle relevante dokumentationer mod at undgå videre 
retsforfølgelse. Som den lille fisk i det store spil valgte modstan-
derne at acceptere. Den 23. november 1998, blev masterplanen 
aftalt mellem de involverede parter. Tobaksindustrien aftalte at 
betale 246 milliarder dollar, hvortil kom en omfattende lovgivning 
til borgernes beskyttelse. Tobaksindustrien var jo, ligesom Chur-
chill sagde om Rusland, en gåde, pakket ind i et mysterium, der 
gemmer på en hemmelighed. Hemmeligheden blev brudt med de 
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tre ringbind, som indeholdt tobaksindustriens antagelser om vir-
keligheden, - som den hjernevaskede sine egne ansatte, rådgiverne 
og offentligheden med. Løgnene og magtmisbruget blev afsløret. 

Om onde advokater
Du ved aldrig, i hvor høj grad du tror på noget, 

før dets sandhed eller usandhed 
bliver en sag om liv og død for dig 

Grundtvig

Med vold og magt – rædslens advokater 

Fantasien tilbyder os at se virkeligheden anderledes, end realiteterne 
byder os. Når fantasien bringes sammen med det sociale, opstår mu-
ligheden for at tænke organiseringen af vores sociale virkelighed på 
nye måder. I virkeligheden gør vi dog ofte for megen brug af fantasien, 
og det kan betyde, at vi helt mister grebet om realiteterne. Sådan lyder 
en diagnose af vores tid fra den tyske filosof Odo Marquard. Det er tid 
at få udrejsevisum fra Disneyland, hvis det kan fås?

Fantasien udfoldes i det sociale rum, der er styret både af sanserne 
og fantasien. Forestillede danske fællesskaber, hvor fantasien kan 
udfolde sig, er eksempelvis det danske militær, jægerne og ornito-
logerne med plads til stadig fornyet selvfortolkning. 

Den daværende amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld 
filosoferede i 2003 over, hvorfor man ikke havde fundet de meget 
omtalte masseødelæggelsesvåben i Irak, og nåede frem til at vi må 
huske på, at der både er det, vi ved, at vi ved, - og det vi ved, at vi 
ikke ved, men også det vi ikke ved, at vi ikke ved. Derfor kunne 
der principielt være masseødelæggelsesvåben på steder, vi ikke 
havde haft fantasi til at forestille os. Rumsfeld glemte den fjerde 
mulige kombination, af det kendte og det ukendte: det vi ikke ved, 
at vi ved. Vidste vi alligevel godt, at ministrene vidste, at danske 
soldater udleverede deres irakiske fanger til fysisk tortur blandt 
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deres egne? Vidste nogle blandt jægerne alligevel godt, at en af 
deres egne var udsat for psykisk tortur? Hvad er værst? At stjæle 
liv eller stjæle sjæle?

Som en tysk ekspedition til landets indre30 med forfatteren og jour-
nalisten Günther Wallraff31 som rejsefører. Han fører os rundt i et 
tysk samfund, hvor samfundet kører af sporet. Det er set nedefra, 
fra siden og ovenfra. I hans bog fra 2009, Fra den fagre nye verden, 
fører han læseren gennem syv kritiske billeder for at kunne pege 
på, hvor tæt vi er på Huxleys forudsigelser i hans bog fra 1932, 
Fagre nye Verden. Hans sidste billede (kapitel) er det mest interes-
sante og gruvækkende:

Kapitlets overskrift Med vold og magt – Rædslens advokater mere 
end antyder indholdet:
1. Kompetence: Uforskammethed
2. Sagsøg dem til de segner
3. Med vold og magt
4. ’Den stærkes ret’
5. Offentlig modstand mod psykisk terror
6. Regnskabet med de ansvarlige
7. Epilog: Med Naujoks på hotel

Vi befinder os i et område på det tyske arbejdsmarked, som er mere 
reguleret i tyske lovregulativer end det findes i Danmark. På tysk 
findes institutionen Betriebsrat32 og i den danske oversættelse af 
hans bog benyttes ordet ’tillidsrådet’ og ’tillidsrådsformanden’, 
som i tysk sammenhæng rummer flere indflydelsesfelter end en 
dansk fællestillidsmand råder over. Tillidsrådets medlemmer ny-
der en særlig beskyttelse mod fyring. I kampen om magten kan  

30   Wallraff, Günter (2010), Fra den fagre nye verden – Ekspeditioner til 
landets indre, Forlaget Per Kofod, Helsingør. 
31   http://www.1oglinks.de/

32   http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsrat
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de tyske arbejdsgivere have interesse i eksempelvis at nedlægge 
fjerne enkelte medlemmer af tillidsrådet eller få det helt nedlagt. 
Men arbejdstagerbeskyttelsen er så omfattende, at der må tages 
helt særlige midler i brug. Men med loven i hånden. Og til at sikre 
at dette sker på lovlig vis er der opstået en særlig juridisk kompe-
tence.

Fra afsnittet Kompetence: Uforskammethed: Wallraff tager som 
et konkret eksempel arbejdsretsadvokaten Helmut Naujoks. Hans 
fremgangsmåde er først at analysere den konkrete virksomheds-
situation for derefter med arbejdsgiveren at lægge en taktik med 
henblik på at nå det ønskede mål. Hvad dette samarbejde konkret 
går ud på, redegør han for på sine seminarer. 

Rædslens advokat Helmut Naujoks

Eller mød manden selv i det virtuelle rum33, hvor han giver en 
forsmag på sin kunnen. 

33   http://www.fachseminare-naujoks.com/
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På et seminar instruerer Naujoks arbejdsgiverne i, hvordan man 
f.eks. imødegår et tillidsråds blokadepolitik. Naujoks forklarer, 
hvad en blokadepolitik er ved at citere en dom fra arbejdsretten, 
som han gør til sin egen og ved hjælp af underoverskrifter forvand-
ler til en køreplan for effektiv medarbejdermobning. Og han for-
klarer, at hvis mobningen bliver styret effektivt af arbejdsgiveren, 
så går det i reglen ud på helt kynisk at få arbejdstageren til at give 
op. Hændelsesforløbet i en sådan mobning ’er typisk præget af en 
både kvalitativt og kvantitativt forøgelse af det pres, der lægges på 
offeret. Kan der ikke findes et kompromis efter at årsagen til kon-
flikten er klarlagt, følger i reglen en intensivering af en adfærd, der 
startede med at være begrænset til enkelte ondskabsfuldheder og 
uforskammetheder, der udvikler sig til at blive så massiv, at offeret 
er udsat for en veritabel psykisk terror’. 

Og Naujoks fortsætter så: ’Med tiltagende hastighed indtræffer i 
reglen en forværring af den psykiske og fysiske helbredstilstand, 
som udover søvnløshed, udmattelse, psykosomatiske forstyrrelser, 
depressioner, traumatisk angst og alvorlige fysiske sygdomme i en-
kelte tilfælde kan føre til selvmord34, side 155.’   

Går læseren ind og studerer indholdet og personen på http://www.
fachseminare-naujoks.com/35, så gør advokaten som forudsætning 
det hele tiden klart, at det er arbejdsgiveren, der afgør om tillidsrådet 
er velfungerende eller ikke. Og det er arbejdsgiveren som den stær-
keste der bestemmer, siger vores advokat til os på skærmen. Og flere  
andre jurister har fulgt hans metode og taget dette forretningsområde 
op, - for der er et tysk marked for dette juridiske speciale. Og der er 
tilmed nu opstået et marked for advokater, der kan føre sag mod de 
advokater, der har udført denne umenneskelige mobning. 

34   Naujoks, Helmut (2001), Die Kündigung von ’Unkündbaren’: 
Rechtsratgeber für schwierige Kündungsfälle, Management & Karriere 
Verlag, Düsseldorf. 
35   Siden er nedlagt, men betragtningerne er stadig relevante
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Fra afsnittet Sagsøg dem til de segner: Wallraff redegør, hvorle-
des Naujoks’ strategi for den enkelte virksomhed er lagt an på at 
kunne tage måneder og år med et eksempel fra Kabel BW, et pri-
vatiseret tidligere datterselskab af Telekom. Her kom ny ledelse i 
2003. Personalechefen var uddannet kommandosoldat. Den nye 
ledelse ville have personerne i tillidsrådet fjernet. I løbet af 2003 
rejste virksomheden med Naujoks assistance en række sager mod 
virksomhedens tillidsråd. Således kom arbejdsretsdommer The-
odor Thewes36 ved Arbeitsgericht Mannheim til at skulle deltage i 
nærheden af hundrede sager, som virksomheden havde rejst mod 
tillidsrådet. Et tillidsrådsmedlem fortæller: ’Jeg sagde hele tiden 
til mig selv, jeg er ikke gal, det er mig der er den normale. I lang tid 
kunne vi ikke gennemskue, at modpartens eneste mål var at køre 
os ned, at smide os ud af virksomheden…Alting kom til at dreje 
sig om firmaet…Den psykiske terror trængte helt ind i mit privat-
liv. Trods massiv opbakning fra min familie kunne mit ægteskab 
ikke holde stand mod den daglige stress. Jeg tror det var en helt 
igennem planlagt sideeffekt af Naujoks’ strategi. 

Sagen blev omtalt i tysk fjernsyn, hvor medlemmer af tillidsrådet 
udtalte sig. Det medførte, at kunderne begyndte at sætte spørgs-
målstegn ved virksomheden. Ledelsen kunne postulere at have 
lidt et tab rejste krav om skadeserstatning. Det var juridisk uhold-
bart. Men da kravet blev rejst, brød tillidsrådsformanden Roland 
Renger sammen. I oktober 2005 forlod han virksomheden efter i 40 
år at have været tilknyttet Kabel BW, - som en syg mand: ’Min læge 
sagde, at hvis jeg blev ved på den måde er halvt år mere ville jeg 
få en hjerteinfarkt eller et slagtilfælde. Jeg kunne simpelthen ikke 
mere.’ Renger var ikke nogen selvmordskandidat, men sov i de 
sidste måneder før sin afsked kun to til tre timer hver nat. Efter at 
have forladt Kabel BW var han syg i flere uger, arbejdede så nogen 
tid hos Telekom, men blev så syg igen. ’Jeg kunne ikke huske noget  

36   http://www.justiz-bw.de/servlet/PB/menu/1178000/index.html?ROOT 

=1177975
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længere, kunne ikke læse en avis, koncentrationen var helt væk. 
Jeg troede det var en sygdom, men det var de psykiske udmattelse, 
der slog igennem fysisk.  

Helmut Naujoks med et af sine ofre på tysk fjernsyn
  
Fra afsnittet ’Den stærkes ret’: Det er Dr. Schreiner og Partner Gbr., 
som har fulgt i Naujoks fodspor, og som i den angribende ørn bil-
ledliggør arbejdsgiveren som den stærke. Hjemmesidens tekst 37 i 
oversættelse: ’Vi når Deres mål. Den stærkes ret er den naturlige 
orden i enhver sag. Den, der bedst behersker teknik og taktik, vin-
der. Derfor er det vi gør ikke altid retfærdigt. Men hovedsagen er 
– arbejdsret. For arbejdsgivere’.  

Firmaet anbefaler38: ’Drøft Deres egen virksomheds problemstillin-
ger med os og hør, hvad De kan, hhv. skal, gøre hvornår og i hvil- 

37   http://www.rae-schreiner.de/

38   http://www.schreiner-praxisseminare.de/
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ken rækkefølge for at tage de rette arbejdsretlige forholdsregler. 
De vil opdage: De har et spillerum. Og De trækker i trådene’. Der 
afholdes 30 seminarer om året (2009), og de markedsføres stadig 
(okt. 2010).
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På seminarerne nævnes konkrete eksempler på, hvor kreativ råd-
givning kan skabe baggrund for en afskedigelse af tillidsrådsmed-
lemmer. I en svømmehal var et genstridig tillidsrådsmedlem. Juri-
sten fremskaffede fra et bureau en kvinde, som havde opgaven at 
fremprovokere en seksuel krænkelse, så der var en begrundelse for 
afskedigelsen. En anden metode er at benytte en uægte medarbej-
derovertagelse. Det består i, at den virksomhed, der ønsker sig af 
med et tillidsrådsmedlem, tager kontakt til en venligsindet virk-
somhed og tilbyder denne virksomhed at overtage medarbejderen 
mod at betale lønnen i den tid medarbejderen er i virksomheden. 
Medarbejderen flytter p.g.a. af et godt tilbud. Medarbejderen fyres 
i prøvetiden. En tredje metode er forfremmelse indtil Peter-prin-
cippet bliver synligt. En fjerde er konstruktion af en forbrydelse, 
som bygger på falsk vidneforklaring fra en detektiv, som virksom-
heden eksempelvis kan få ind i virksomheden som praktikant. 

Disse juridiske rådgivere har et formaliseret samarbejde med de-
tektivbureauer39, som foretager deres undersøgelser på både til-
lidsrådsmedlemmets privatliv og i virksomheden. En vognmand, 
der ville have fjernet tillidsrådsmedlemmerne blandt chauffører-
ne, installerede gratis minibarer i lastvognene. Detektiverne hav-
de opgaven at overvåge, når chaufføren forgreb sig på minibarens 
indhold. Fyringsgrund.  

Fra afsnittet Offentlig modstand mod psykisk terror: Her er det Volks-
bank Ludwigsburg40 som kommer i medierne og kundernes søgelys, 
da Naujoks fik formanden for tillidsrådet udpeget som hovedfjenden. 
En ny ledelse ville tilpasse bankens ledelse til den globale virkelig-
hed, finansmarkedsorienteret og antisolidarisk. En række tiltag blev 
igangsat for at komme af med tillidsrådsformanden. Rygtedannelse. 
Mellemlederne blev truet til at tage afstand for tillidsrådet. Der blev  
oprettet en virtuel gabestok på intranettet. En underskriftsindsamling  

39   http://www.meng-detektive.de/

40   http://www.volksbank-ludwigsburg.de/
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mod tillidsrådet blev iværksat. Hvortil kom terror i privatsfæren: op-
kald på telefonen, detektivovervågning fra hun forlod sit hus om mor-
genen. Skitse til sagsanlæg blev forkyndt af fogeden med henvisning 
til, at banken havde mistet 3 mio. Euro ved al den omtale i medierne. 
Trusselsbreve fra ledelsen. 

Under denne belejring bukker seks tillidsrådsmedlemmer under. 
Også formanden reagerede på den ønskede måde. Hun begyndte at 
frygte korporligt overgreb, måtte dagligt kaste op på bankens toilet, 
begyndte at tvivle på sig selv og give op. Også familien led.

Nu greb fagforeningen ind og offentliggjorde konflikten og gjorde 
det klart, at det hos Volksbank Ludwigsberg ikke handlede om, 
hvorvidt tillidsrådet havde begået fejl eller om enkelte kolleger 
havde handlet ukorrekt. ’Det handlede i virkeligheden om et ud-
slettelsesfelttog: Et valgt tillidsråd skulle elimineres – med midler, 
der var moralsk anstødelige og retligt utilstedelige. Således blev et 
voksende antal borgere sig bevidst: Volksbank Ludwigsberg drev 
med hjælp fra skrupelløse advokater en art psykologisk krigsførel-
se for at underminere arbejdstagerrettighederne. Tilmed billigede 
de ansvarlige, at mange mennesker oven i købet fik krænket eller 
ødelagt deres fysiske og psykiske integritet.’ Presset fra fagforenin-
ger, kirkemenigheder og kunderne øgedes. Der annonceredes en 
demonstration på bankens generalforsamling. Mægling og dialog 
gik i gang. Naujoks forsøgte stadig at få tillidsrådsformanden til at 
træde tilbage mod en sekscifret godtgørelsessum – uden succes. 
Der blev nyvalg til tillidsrådet. Psykoterrorstrategien var besejret 
over hele linjen. Der blev afholdt supervisering af de skadelidte. 

En katolsk præst, der var sjælesørger for nogle af de berørte, 
kommenterer det således: ’Den dag i dag, siger han’ løber det 
mig koldt ned ad ryggen når han tænker på det ’voldelige bered-
skab’ bankstrategerne havde sat andre menneskers sundhed på 
spil…Jeg er overmagten, det budskab lyste også ved domstolen 
ud af Helmut Naujoks. Med maven skudt frem mellem selerne 
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forsøgte han med ignorans og arrogance at skræmme dommeren. 
Først lidt efter gik det op for mig, at det her var mere end bare 
en person med et mindreværdskompleks. Her blev gennemført 
en omfattende strategi.’

Helmut Naujoks i arbejdsretten

En anden præst stillede op i fuld offentlighed mod angrebene på 
tillidsrådsmedlemmerne. Han var ansvarlig underskriver af et brev 
til bankens kunder om at reagere på mobningen, hvorpå banken 
truede ham med sagsanlæg og skadeerstatning. ’For ham havde sa-
gen fra Ludwigsberg en ny dimension, fordi det ikke var en enkelt, 
overbebyrdet eller ondsindet direktør, der trak i trådene og styrede 
slaget, men en professionelt skolet advokat med et udførligt pro-
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gram.’ Præsten slutter med at uddybe denne nye dimension: ’Her 
blev alt det smidt overbord, som jeg havde troet var selvfølgeligt 
i erhvervslivet, nemlig at man respekterede arbejdstagerne som 
mennesker. Under de angreb, vi oplevede, led dette menneskebil-
lede et skibbrud. Rettigheder, værdighed – det var pludselig blevet 
fremmedord, for øjnene af os foregik et regelret udsalg af vores kul-
turelle værdier. Og den ansvarlige professionelle kan uden videre 
fortsætte andre steder.’    

Yderligere en ledende person, der har fulgt forløbet, siger sådan: 
’Jeg har aldrig i min nu 20 år lange løbebane før oplevet, hvor hur-
tigt en gruppe bryder sammen under sådanne voldsanvendelser, 
hvordan den enkeltes selvbevidsthed krakelerede og hvordan 
mennesker fik påført store helbredsmæssige problemer…Gennem 
vores fælles møder og solidariteten fra offentligheden har vi kun-
net holde gang i processen. Desto mere uforståeligt er det mig, at 
den ansvarlige advokat på ingen måde er blevet stillet til regnskab.’

Fra afsnittet Regnskabet med de ansvarlige: Naujoks kunne trække 
sig ud af Volksbank Ludwigsberg uden at blive stillet til ansvar. I 
en anden sag skulle han praktisere det som han selv prædiker på 
sit seminar ’fyring – uden fyringsgrund’. Problemet her var Carola 
Lange, der var tillidsrådsmedlem i en afdeling af en japansk virk-
somhed i Hessen. Naujoks havde hende under beskydning i 2 år. 
Fem fyringer, som Naujoks prøvede at gennemtvinge ved domsto-
len, måtte hun stå igennem. Han tabte alle processer og måtte til 
slut nedlægge sit mandat. Her kommer så detektivbureauet Meng 
fra Mannheim41 på banen. Men også denne gang afviser arbejds-
retten med henvisning til at der med hjælp fra detektivbureauet 
var konstruerede eller sågar forfalskede beviser. Det skete i 2007. 
Med en velrenommeret advokat, der som speciale repræsenterer 
ofre for mobning, forbereder Carola Lange nu et sagsanlæg mod 
Naujoks for at få erstatning for svie og tort.
 

41   http://www.meng-detektive.de/ 
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Hverken nogen statsadvokatur eller nogen advokatsammenslut-
ning har igangsat noget undersøgelsesarbejde for at kaste lys på 
mobningen. Derfor skriver Wallraff: ’Det afgørende er, at en kritisk 
offentlighed drager konklusioner på de skildrede sager. Vi må be-
sinde os på, at der på alle områder bliver sat arbejdstagerrettig-
heder ud af kraft og at psykisk terror, der nedbryder menneskers 
fysiske og psykiske integritet, bliver brugt som våben. Hvis man 
som ramt af sådanne aktioner i en individuel kamp slås alene og 
for sin egen ære, har man tabt og bliver knækket. Kun med soli-
darisk støtte har man en chance. Og de der står uden for og ser 
med hvilke skrupelløse metoder de mennesker bliver knust, som 
stadig overhovedet vover at sætte sig op mod en tilsyneladende 
overmægtig uretfærdighed, må støtte dem, fortælle deres historie 
og nævne gerningsmændene ved navn. Sådanne hændelsesforløb 
skal så hurtigt som muligt frem i offentligheden, ellers bukker of-
rene under og afviklingen af det, der engang hed en socialstat, vil 
fortsætte med svimlende hastighed.’

Fra afsnittet Epilog: Med Naujoks på hotel: Her er forfatteren og 
journalisten Günter Wallraff på hjemmebane. Undercover. Wallraff 
har allieret sig med en erhvervsrådgiver. Prof. Dr. Rüdiger Knaup42, 
er en kendt tysk ekspert i arbejdsret og foregiver, at han har en 
virksomhed med 300 ansatte, og der amerikanske købere. Wallraff 
henvender sig til Naujoks med den begrundelse, at amerikanerne 
ikke har tradition eller viden om samarbejde med tillidsråd, og et 
sådant vil derfor reducere den pris han kan få for virksomheden. 
Som Naujoks siger, da opgaven bliver forelagt: ’Så skal bruden alt-
så pyntes?’ Og erhvervsrådgiveren svarer: ’Sådan er det, der skal 
gøres rent.’ Naujoks viser empati: ’Køberen vil naturligvis få sit 
livs chok, når han finder ud af, hvad han overtager, så er det klart 
at købsprisen rasler ned.’

Formålet for Wallraff er at få Naujoks til at åbenbare sine lovbrud.  

42   http://www.ra-knaup.de/index.php
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Lovbrud ifølge de tyske strafferetlige mobnings- og antidiskrimi-
neringsforbud. Og Prof. Dr. Klaus Michael Alenfelder43 har ført sa-
ger om skadeserstatning. ’De tyske domstole er først lige begyndt 
at behandle sager om mobning og især arbejdsgivermobning, men 
lovgivernes vilje er entydig: Mobbeofrene skal kompenseres for de 
påførte gener.’ I samtalen fortæller Naujoks, at han samarbejder 
med detektiver. Samtalen slutter med at Naujoks opsummerer: ’Jeg 
vil gøre alt for, at jeg i sidste ende vinder. Jeg har en enorm person-
lig motivation. Jeg har forstået, hvad de vil frem til.’ Mødet slut.

I en afsluttende samtale kommenterer arbejdsretsspecialisten Rüdiger 
Knaup på Naujoks: ’Når han taler om sine succeser, er han besjælet 
af en ’aggressiv, næsten lystbetonet ødelæggelsestrang’, som han i sin 
mangeårige praksis endnu aldrig har set magen til hos en arbejdsgi-
veradvokat. Som en plade i samme rille bedyrer Naujoks igen og igen, 
at han altid ’følger lov og ret’…Men Naujoks’ tilbud om ’at konstruere 
vilkårlige fyringsgrundlag’ er helt tydelige…og af skræmmende pa-
rathed til at omgå lovens forskrifter. Som arbejdsretten i Berlin skrev 
efter en dom i en sag som Naujoks tabte: ’Det af ham repræsenterede 
firma har åbenbart ’benyttet adskillige midler for uden reelle afske-
digelsesgrunde at skille sig af med anklagerparten. Noget sådant kan 
ikke finde retsordenens billigelse.’  Og her slutter så mødet med Nau-
joks. Der aftales nyt møde, hvor alle data og fakta overdrages advoka-
ten. Mødet finder naturligvis ikke sted.

Naujoks skjuler ikke sin arbejdsmåde. Blot ved at bringe denne 
bog44 på markedet Sortbogen omTillidsråd – Skyggechefer mellem 
magt og magtmisbrug bliver der sat ord på tillidsrådenes ugernin-
ger og skadelige virke. Her er slagmarken mellem arbejdstagernes 
tillidsfolk og arbejdsgiveren tegnet op.

43   http://www.alenfelder.de/

44   Naujoks, Helmut (2010), Schwarzbuch Betriebsrat – Schattenbosse 
zwischen Macht und Machtmissbrauch, Management & Karriere Verlag, 

Düsseldorf. 
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Og Wallraff slutter med at tænke på, hvem Naujoks ville have bragt 
med sig til mødet fra sit netværk til kampen om at få det fiktive 
tillidsråd nedlagt: ’Måske ville han have medbragt sine hjælpe-
tropper: Strafferetsjuristen Sven Thomas45 fra Düsseldorf, repræ-
sentanter fra detektivbureauet Meng fra Mannheim og fra advo-
katkontoret Prinz Neidhardt Engelschall46. Der arbejder Matthias 
Prinz og indtil slutningen af 2008 også den nu afdøde tidligere 
dommer Manfred Engelschall. Mathias Prinz’ far, Günter Prinz, 
var chef for Bild, da jeg i halvfjerdserne var Bild-redaktøren Hans 
Esser og blev overdænget med sagsanlæg fra Bild, da jeg offent-
liggjorde mine erfaringer fra ’Centralorganet for karaktermord’ i 
bogen Afsløringen. Under hans banner begik Bild-ofre selvmord,  
hvilket ikke fik ham til at ændre kurs. Manfred Engelschall var 
den dommer ved landsretten i Hamburg, der dømte i processerne 
mod mig – indtil Højesteret omstødte hans kendelse og mine me-
toder for undersøgende journalistik udtrykkeligt blev godkendt. 
Det virkede pludselig alt sammen velkendt…’ Netværk af netværk 
beskytter Naujoks. 

Det var slutningen på Günter Wallraffs epilog i bogen. Han slutter 
med et efterskrift, hvor han konkretiserer sit link til Huxley: ’Aldous 
Huxley tegnede med sin roman Fagre nye verden, der udkom i 1932 
i starten af den store depression, et billede af et moderne kastesam-
fund, hvor Alfa-plus-menneskene sidder på magten og resten af sam-
fundets borgere bliver smeltet ned til en homogen masse. Forbrug 
og underholdningstvang er i Huxleys dystopi de lænker, som kvæler 
folks individualitet, erkendelsesmuligheder og modstandskraft. I dag 
er denne tvang fra underholdnings- eller velfærdssamfundet så inder-
liggjorte, at man må frygte fremtiden tilhører DIN-norm-mennesket. 
Solidariske kerneværdier og den kritiske spørgen og eftertænksom-
hed bliver betragtet med mistro, hvis da ikke nedgjort: ’Til realiteten 
findes der ingen alternativer, basta’.’

45   http://www.tdwe.de/index.php?id=17

46   http://www.prinzlaw.com/
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Hvorfor alt dette om disse ulykkelige tyske arbejdsforhold, som 
jo ikke findes herhjemme? Fordi det påtrængende spørgsmål rej-
ser sig, om ikke der kan drages en række paralleller til den måde 
Danmarks Jægerforbund praktiserer personerstatningsloven på 
i Danmark. Danmarks Jægerforbund er arbejdsgiveren for Dansk 
Jagtforsikring, der blot har én ansat, der er jurist med speciale i 
personerstatningsansvar og højesteretsadvokat. Michael Wiisbye 
har ligesom Helmut Naujoks udgivet bøger om sit speciale47, er-
statningsansvar samt om erfaringerne fra tiden i Forsikringsanke-
styrelsen48, hvor klagerne, dem der ikke er Alfa-plus-mennesker, 
latterliggøres. Som sociologen Durkheim siger det så tydeligt: 
’Hvordan kan man undgå at føle storhedsvanvid, når man hele ti-
den omgås personer, der moralsk og åndeligt står under en selv?’

Det er uomtvisteligt, at Helmut Naujoks befandt sig som en fisk i 
vandet, når han kunne herske over sine medmennesker ved blot at 
følge lov og ret. 

Et lignende udslag af psykisk anomi har sociologen Durkheim 
beskrevet i bogen L’Education morale fra 1903. Det er koloniher-
rens mishandling af de indfødte. Koloniherren føler sig kulturelt 
overlegen, hvilket let kommer til udtryk ved hårdhændet og rå op-
træden: ’Der opstår en sand rus, en overdreven selvforherligelse, 
en slags storhedsvanvid, som fører til de værste udskejelser, hvis 
oprindelse er let at få øje på. Vi har nemlig set, at individet kun 
lægger bånd på sig selv, hvis det føler sig bundet, hvis det ikke står 
over for moralske kræfter, som det agter og ikke vover at sætte sig 
op imod. Men i det øjeblik, hvor de eneste moralske kræfter, det  

47   Wiisbye, Michael S. (2002), Erstatningsansvarsloven – Med kommen-
tarer af Jens Møller og Michael S. Wiisbye, Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, København. 

48   Wiisbye, Michael S. (1995), Min bil blev stjålet fordi den stod ude om 
natten – Papirkrigen mellem forsikringsselskaber og kunder, P. Haase & 

Søns Forlag, København. 
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har med at gøre, ikke har stor værdi i individets øjne, i det øjeblik 
individet ikke anerkender deres autoritet, fordi det anser dem for 
mindreværdige, kan de ikke spille den modererende rolle. Derfor 
føler individet ikke, at det holdes tilbage af noget, akkurat som 
despoten, der ikke møder nogen modstand.’ 

Der er gjort status ved kolonialismens overgreb i bogen af Ferro, 
Marc (red.), (2005), Kolonialismens sorte bog – 500 års forbrydel-
ser, Høst og Søn, København. Bogens efterskrift indeholder det op-
lysende afsnit: Hvem kræver erstatning og for hvilke forbrydelser?

Nu til min sag. Som det fremgik af Dansk Jagtforsikring A/S’ direk-
tør og højesteretsadvokat, Michael Wiisbyes49 procedure i Højest-
eret, så demonstrerer den også den ignorans (uvidenhed om PTSD) 
og arrogance, som Helmut Naujoks er kendt for. Naujoks demon-
strerede netop, hvorledes han ved at følge lov og ret kunne mobbe 
og således nedbryde et tillidsrådsmedlem, - ligesom højesteretsad-
vokat Michael Wiisbye kunne beskrive hvorledes hans vådeskud-
soffer nedbrydes af sagsforløbet, således som han forelagde det for 
dommerne i Højesteret:

’han er på urealistisk vis optaget af sagen, som i hvert fald i pe-
rioder dominerer hans bevidsthedsindhold. Han frembyder ikke  

49   Michael S. Wiisbye har mere end 20 års erfaring inden for forsikrings- 
og erstatningsret. Han yder rådgivning til en række inden- og udenlandske 
forsikringsselskaber. I tilknytning hertil føres et stort antal retssager og vold-
giftssager, hvoraf en del har vedrørt principielle forsikrings- og erstatnings-
retlige spørgsmål. Michael S. Wiisbye beskæftiger sig også med disse emner i 
sin kapacitet af ansvarshavende redaktør af Forsikrings- og Erstatningsretlig 
Domssamling samt som medforfatter til Kommenteret Erstatningsansvarslov. 
Blandt andre hovedområder er entrepriseretten, hvor Michael S. Wiisbye 
bl.a. fører et betydeligt antal rets- og voldgiftssager for bl.a. rådgivere. End-
videre administrerer han Dansk Jagtforsikring, såvel i relation til anmeldte 
skader som selskabets drift. Michael S. Wiisbye fungerer tillige som vold-
giftsdommer.
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tegn på svækkelse af åndsevnerne, men hans fremstilling af sags-
forløbet er præget af irrelevante detaljer og uden fokus på det væ-
sentlige. Det fremgår endvidere, at han jævnligt henvender sig til 
en række personer og myndigheder om sagen, som disse personer 
m.v. imidlertid ingen indflydelse har på. Han giver udtryk for selv-
mordstanker, såfremt han ikke får ret i sin opfattelse af sagen. De 
anførte træk og symptomer må formentlig også ses på baggrund af, 
at han habituelt er beskrevet som ærekær samt stiv, stejl og retsha-
verisk (’stenisk’).’ 

Retslægerådet havde udtalt sig om virkningen af det langtrukne 
sagsforløb. Højesteret udtalte sig på grundlag heraf om forholdet 
i dommen:

’Efter Retslægerådets besvarelse kan det lægges til grund, at de ud-
viklede symptomer alene er knyttet til det efterfølgende sagsforløb. 
Højesteret finder på den anførte baggrund, at den psykiske lidelse, 
som Palle Overgaard Sørensen nu lider af, ikke er en påregnelig 
følge af vådeskudsulykken.’

Lige som de tyske tillidsrådsmedlemmer stod jeg konfronteret med 
modpartens anklager, sagens varighed, usikkerheden om udfaldet, 
usikkerheden om økonomien, de gentagne undersøgelser, advoka-
tens karaktermord i Vestre Landsret og i Højesteret. 
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Kapitel 5. Fra den fagre nye verden

Jeg styrer mod isbjerget. 9/10 af isbjergets virkelighed ligger gemt 
under overfladen, - vi kan ikke se hele sandheden. 

Lægen Mathias Therbos konklusion fra sin undersøgelse var, at 
der med stor sandsynlighed forekommer 10 gange så mange jagt-
ulykker årligt som rapporteret fra den kilde, vores viden bygger 
på, - Dansk Jagtforsikrings oplysninger i Danmarks Jægerforbunds 
månedsblad, Jæger.  

Omvendt, - og det kan ikke undre, er forsikringspræmien for en 
jagtansvarsforsikring en tiendedel af, hvad en tilsvarende forsik-
ring koster i Tyskland. Men her ligger jægernes ansvarsforsikring 
ude i det private forsikringsmarked. Man får det man betaler for. 
Og tror det man tror. På det private forsikringsmarked er en for-
sikringspræmie bestemt ud fra den reelle risiko. Alle mennesker 
undertrykker den specifikke information, som strider imod, hvad 
de vælger at tro. 

Her i Danmark er præmien politisk bestemt, og erstatningerne må 
derfor tilpasses jagtens og naturens politiske virkelighed. Præmi-
ens fastsættelse sker på et møde mellem de to ejere, Naturstyrel-
sen og Danmarks Jægerforbund. Præmien er p.t. 35 kr. om året fra 
oprindelig 15 kr. om året, da jeg blev skudt. Toppen af isbjerget er 
både de politisk bestemte præmier og de politisk bestemte erstat-
ninger. Heri ligger forbrydelserne gemt.  

Her er en dokumentation om sammenfaldene i en tekst fra 2003 i 
Hunters Magazine: 

Licitation
Ingen vil endnu gætte på hvor stor præmiestigningen bliver, 
ikke mindst fordi, Skov- og Naturstyrelsen er forpligtet til at 
sende forsikringen i offentlig licitation, det er også et lovkrav. 
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Konsekvensen af sådan en licitation kan blive, at et helt andet 
forsikringsselskab overtager driften af jægernes lovpligtige an-
svarsforsikring.

Men formanden for Dansk Jagtforsikring A/S Kristian Raunkjær 
(ligeledes formand for Danmarks Jægerforbund) afviser spekulati-
oner af denne art. Direkte adspurgt svarer formanden: ”Alt det du 
omtaler er af teknisk karakter. Vi betaler kun kr. 15,- pr jæger pr. 
år for en meget effektiv forsikring. Dansk Jagtforsikring har været 
til licitation to gange indenfor de sidste ti år. Det er et EU-krav og 
næste gang er om 4 år.
Hver gang har den nuværende ordning vundet, og her har vi fast-
holdt præmien.

Også i 2012 vandt Dansk Jagtforsikring A/S licitationen50.

Ligesom tobakkens bedrag om tobakkens farer er jagtens bedrag 
om jagtens farer et spejlbillede af det i indledningen nævnte post-
demokratiske regime, som i dag er en realitet. Der er stemmer, som 
forgæves råber på demokrati: Og her gentages så vredesudbruddet 
fra formanden, Finn Madsen fra den uafhængige jægersammen-
slutning Dansk Land- og Strandjagt:

- En af partshaverne i Dansk Jagtforsikring A/S, Danmarks Jæger-
forbund, som burde stå bag Palle Overgaard Sørensen, har været 
helt urimelige tavse under sagsforløbet. Denne tavshed kan kun 
tolkes som manglende vilje til at hjælpe et medlem i nød. Derfor 
må Danmarks Jægerforbund i anstændighedens navn trække sig 
ud af Dansk Jagtforsikring A/S

- Også staten må opgive sit partnerskab i Dansk Jagtforsikring A/S 
og lægge det ud i det offentlige forsikringsregi, hvilket vil afsted-
komme et sundt konkurrenceelement og samtidig være en garant  

50   http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=2228 
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for professionel sagsbehandling i kommende sager, udtaler for-
manden for DLS. 

I Jagtens sorte bog gennemfører jeg en argumentation der består i 
at beskrive ’dansk jagt’ som et totalitært, forstenet system, en op-
levelsesindustri, som før var et fællesskab. Her skal jeg i korthed 
gentage den vigtigste argumentation om jagtens totalitet og den 
deraf følgende kobling til det forbryderiske: 

Totalitet

Psykologen og antropologen Jonathan Haidt har i en blanding af 
evolutionsforskning, moralfilosofi, antropologi og store kvantita-
tive undersøgelser på tværs af nationer og civilisationer opstillet 
seks grundlæggende mentale modeller for moral, som går igen – i 
forskellig prioritering – på tværs af kulturer: ’Det er (1) omsorg for 
lidelse, (2) retfærdighed, (3) frihed for undertrykkelse, (4) loyalitet 
over for gruppen, (5) autoritet og moralsk orden, og til sidst (6) 
det religiøse, altså troen på, at mennesket har en sjæl, som skal 
beskyttes. 

Undersøgelserne viser, at mens konservative mennesker vurderer 
alle seks højt, vægter folk på venstrefløjen de første tre højest, de 
sidste tre som uvigtige og inden for de tre første lægger de størst 
vægt på omsorg. Siden 60erne har venstrefløjen været meget foku-
seret på offer-grupper, i USA særligt afro-amerikanerne, kvinder 
og homoseksuelle – men ikke den hvide arbejderklasses proble-
mer, delvis fordi venstrefløjen anser dem for at være racistiske.’ 
Nu er så spørgsmålet om alle Haidts seks moralske grundmodeller 
er lige forenelige med et demokratisk samfund. F.eks. er stamme-
kulturens stærke autoriteter antidemokratiske. 

Hertil siger Jonathan Haidt: ’Vi har udviklet os evolutionært fra at 
skabe en moralsk orden uden lov og andre statslige institutioner. 
Vores første institutioner var familien, stammen og religionen – og 
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de hviler på de sidste tre moralske grundlag: (4) gruppeloyaliteten, 
(5) autoriteten og (6) det religiøse. Det er årtusinder gammelt. Vest-
europa og særligt de nordiske lande er komme længst i den ud-
vikling, hvor man overflytter den moralske orden fra familien til 
staten, så der bliver mindre behov for gruppeloyalitet, autoritet og 
det hellige. Mit argument er, at hvis man nulstiller loyalitet, auto-
ritet og hellighed og prøver at gøre alt på rationelle oplysningspræ-
misser via statslige organer, vil samfundet efter et par generationer 
falde fra hinanden. Jeg er enig i, at hvis du sætter gruppeloyalitet, 
autoritet og hellighed for højt, får du et Nazityskland med meget 
lidt retfærdighed og slet ingen omsorg eller respekt for frihed.’ 

De tre foregående kapitler demonstrerer ’jagtens’ fravær af moral-
ske værdier fra de venstreorienterede moralske felter: 
(1) omsorg for lidelse, 
(2) retfærdighed, 
(3) frihed for undertrykkelse. 

Tilbage er (4) gruppeloyaliteten, som jeg tydeliggjorde i artiklen 
’Anskydning’, hvor jagtselskabet demonstrerede, at det er ligesom 
i den svenske film Jægerne, - at sagerne klares for lukkede døre. 
Et kobbel, - en meute, som ikke skriver referat, - en bande, som 
udvikler et ’projekt beskadigelse’, for hvem det vigtigste er ikke at 
tabe ansigt. Jagtens funktionsbetingelse er (5) den nødvendige au-
toritet i jagtens udfoldelse. Det religiøse (6) ligger i jagtens form og 
indhold: kærligheden og den religiøse overskridelse mellem men-
neske og natur, som jægeren oplever i de bedste øjeblikke, som 
kan nærme sig ekstasen. Fraværet af de første tre moralgrupper 
og forekomsten af de sidste 3 er min argumentation for totaliteten 
og dermed villigheden til at underkaste sig overmagten, - i virke-
ligheden Naturstyrelsen. 

Hvor står du selv på det moralske landkort? Mød Jonathan Haidt 
http://people.stern.nyu.edu/jhaidt/ og gå ind på hans webside og 
test din egen moral: http://www.yourmorals.org/.  
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Whistlebloweren kan ikke komme til orde i det totalitære. 
Fænomenet er en umulighed i et totalitært system, hvor det kunne 
være en forfatter der skaber et litterært billede eller en film, en 
dokumentar, som løfter sløret for et andet og mere grumt virke-
lighedsbillede. Den frie presse er whistleblowerens forudsætning 
for at kunne udtrykke sin kritik. Whistleblowerens forudsætning 
er demokratiet. Jeg kunne ikke komme til orde med min kritik over 
for en bred kreds af jægere, fordi den afgørende mediering er domi-
neret af Danmarks Jægerforbund, som samtidig er skurken. Denne 
bog er på samme tid en whistleblower-fortælling og en lang række 
vidnesbyrd, - ofrets sammen med ofrets vidners egne vidnesbyrd, 
som ønsker at række ud over jægernes egne rækker. 

Konklusion

Det er med mænd som med drenge. Der er 3 facts, som de forhol-
der sig til i spillets regler:
Hvem er lederen?
Hvad er reglerne?
Vil lederen kræve, at de bliver overholdt?

Vi har set, at der ingen regler er, og derfor står lederen frit i fortolk-
ningen om reglernes overholdelse. Og ledere vil gøre hvad som 
helst for at kunne overleve i rollen som ledere. 

At denne konstruktion får lov at fortsætte er en trussel mod de danske 
jægere. Det er uforsvarligt og som jeg tidligere har udtalt i medierne er 
det jeg har oplevet er en svinestreg og en forbrydelse, som hvis denne 
bog overhøres, kan fortsætte. Det var et projekt ’beskadigelse’. Skaden 
er sket. Jeg er stadig på lykkepiller og blodtryksdæmpende medicin. 
’Det var satans’, vil mange nok sige, men kontroller selv navne og kil-
der, - det hænger sammen, der er ingen brist. Jeg har lagt bøssen bort. 
Hvorfor udsætte sig for sådan en risiko? Et sygt forsikringssystem i en 
syg kultur. Vådeskudte med krav på ansvarsforsikring skal ikke kun-
ne betragtes som Danmarks Jægerforbunds undersåtter. 
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Anklagerne

Opretholdelsen af myter mod bedrevidende 
Magtmisbrug
Uetisk professionel adfærd
Ansvarsunddragelse
Psykisk terror

Efter disse anklager ligger spørgsmålet om erstatning. Jeg fravalgte 
at klage til Den europæiske Menneskerettighedsdomstol for i ste-
det for at vente, - at udnytte min tid på denne bog til overraskelse 
og gavn for de mange. 

Sandheden er konkret. Her er sandhedsvidnet, min oilskinsjakke, 
som overdrages til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. 
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