
 

 

Civilstyrelsen under Justitsministeriet har truffet afgørelser i to sager, der involverer Anders Lassen 

Fonden. 

Sagerne har baggrund i en række artikler i onlinemediet OLFI, der har rejst kritik af to 

arrangementer, der har været afholdt i regi af Anders Lassen Fonden.  

I den største sag, der omhandler det årlige legatuddelingsarrangement i 2019, frikender 

Civilstyrelsen fuldstændigt Anders Lassen Fonden for kritik. 

Ved arrangementet blev der uddelt legater for 200.000 DKK i fuld overensstemmelse med Anders 

Lassens Fondens formål om at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre 

tilskadekommet dansk militær personel, at yde økonomisk bidrag som anerkendelse eller 

opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller 

sådannes pårørende, og at lade Anders Lassen Fonden være  et forbillede for Jægerkorpset og 

Frømandskorpset og derved knytte tættere bånd mellem de to korps. 

Der var inviteret 200 gæster til arrangementet for netop at udbrede kendskabet til Fonden og knytte 

Jægerkorpset og Frømandskorpset tættere sammen. Bandet Suspekt spillede uden anden beregning 

end betaling af deres udstyr, og det var en god og udbytterig aften med mange glade 

legatmodtagere. 

Udgifterne til et sådant arrangement med så mange gæster finder Civilstyrelsen helt berettiget, og 

derfor bliver den kritik, som OLFI tidligere har frembragt, fuldstændig afvist. 

Det er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget tilfredse med.  

Den anden sag drejer sig om et mindre arrangement på Kongsøre, også i 2019. 

Her brugte Fonden 21.000 DKK til leje af en helikopter til brug for en øvelse for deltagerne i 

arrangementet.  

Formålet med dagen var at give en række af Fondens donorer et indblik i Frømandskorpsets arbejde 

og udbrede kendskabet til Anders Lassen Fonden. Vi havde inviteret repræsentanter fra to fonde, 

der hvert år donerer større beløb til Fonden. Desværre meldte den ene fond afbud og derfor 

inviterede vi bandet Suspekt. 

Civilstyrelsen er desværre af den opfattelse, at udgiften på 21.000 DKK ikke var en relevant udgift, 

da Civilstyrelsen ikke mener, at arrangementet havde karakter af et indsamlingsarrangement. 

Derfor er der straks indbetalt 21.000 DKK til Anders Lassen Fonden. 



 

Vi er ikke enige i Civilstyrelsens vurdering, da deltagerne i arrangementet netop er årligt 

tilbagevendende donorer, der yder større beløb til Fonden og det er derfor helt naturligt at give dem 

et indblik i fx Frømandskorpsets arbejde. 

Vi vil nu overveje, om vi kan få Civilstyrelsen til at kigge på sagen på ny, men retter os selvfølgelig 

efter afgørelsen. 

Jeg vil gerne takke alle bidragydere for at støtte op om Anders Lassen Fonden og jeg er glad for, at 

Civilstyrelsen blankt har afvist, at der har været noget kritisabelt vedrørende vores 

uddelingsarrangement. 

 

Jeppe Handwerk 

 

 


