
Fra: Michael Christiani Havemann <mch@advo.dk> 
Dato: mandag den 25. november 2019 kl. 10.00 
Til: Peter Ernstved Rasmussen <pr@olfi.dk> 
Emne: Spørgsmål vedrørende ALF 
 
 
Deres henvendelse til Jeppe Handwerk/Gopenhagen Group A/S 
  
Til Peter Ernstved Rasmussen 
  
Deres nedenstående fornyede henvendelse til Jeppe Handwerk/Copenhagen Group giver mig 
anledning til på ny at henvise til – og indskærpe – indholdet af min e-mail til Dem af 13. november. 
  
Deres spørgsmål angår, som anført i min nævnte e-mail, forretningsmæssige og privatlivsbeskyttede 
forhold, som min klient ikke ønsker - og i vidt omfang heller ikke vil være berettiget til - at dele med 
Dem. Karakteren af spørgsmålene og tonen i Deres henvendelser er endvidere af en sådan karakter, så 
forudindtaget ensidig og så fikseret, at der i modsætning til sædvanlig kontakt med medierne, ikke er 
udsigt til nogen reel oplysning/kommunikation, men snarere en på forhånd fastlagt offentlig krænkelse 
af min klients omdømme. Min klient oplever ikke lignende usædvanlig tilgang fra øvrige kritiske og 
professionelle medier, der dækker forsvarsområdet. Deres (muligvis betalte) opgaver for/relationer til 
min klients konkurrenter er heller ikke befordrende. Deres henvendelser vil derfor ikke blive besvaret. 
  
Jeg formoder, at De hos FMI, ligesom andre medier, har en fået en orientering om det forløb, De så 
kritisk har spurgt ind til. Svarene viser, at Deres præmis om uordentlighed har været forkert. Det er 
skærpende – også for Deres juridiske ansvar – at De fremturer/insinuerer uordentlighed også efter, at 
De er blevet vidende om, at De tog fejl. 
  
De må forstå og respektere, at De ikke har krav på aktindsigt hos private virksomheder. Private 
virksomheder er således ikke forpligtede til at svare på Deres henvendelser, hvilket både skyldes 
konkurrencemæssige hensyn, og at private virksomheder ikke skal anvende ressourcer på at besvare 
Deres i øvrigt uhørte antal spørgsmål, hvoraf flere ikke relaterer sig til konkrete forhold, men er ren 
”fisketur” fra Deres side.  De må endvidere forstå, at en række oplysninger om forsvarets forhold er 
fortrolige og ikke må videregives, hvilket min klient naturligvis respekterer. 
  
De nævner i Deres seneste e-mail, at Deres spørgsmål er udtryk for, at De ..”alene arbejder i offentlighedens 
interesse”. Det er for det første ikke korrekt, og for det andet ville det ikke give Dem de 
beføjelser/rettigheder, De tilsyneladende tror. 
  
Jeg vil opfordre Dem til at søge juridisk rådgivning og få klarlagt Deres juridiske rettigheder og 
forpligtelser efter reglerne om aktindsigt, forretningshemmeligheder samt straffelovens bestemmelser 
om injurier, privatlivets fred m.v.  
  
Jeg har noteret mig, at Olfi.dk er anmeldt til Pressenævnet og derfor er omfattet af medieansvarslovens 
bestemmelser. Jeg skal derfor også minde Dem om De Presseetiske Regler, hvorefter De er forpligtet 
til blandt andet kun at bringe korrekte oplysninger og til at udvise kildekritik 
  
  
Med venlig hilsen 



    

    
Michael Christiani Havemann 
advokat (H) 
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