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Notat i henhold til offentlighedslovens § 13

Talt med Jeppe Handwerk, bestyrelsesformand for Anders Lassen fonden.

Han oplyste på min forespørgsel, at der til legatuddelingen den 7. marts 2019 var inviteret ca. 200 

gæster, men at der af forskellige årsager alene deltog 143. Det var første gang, at alle specialstyr-

ker og personale var samlet til legatuddeling. Fonden ønsker at knytte styrkerne tættere sammen. 

Af hensyn til sikkerheden for både specialkorpsene og Kronprinsen, der deltog som protektor for 

fonden, måtte arrangementet afholdes i Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet. Deltagerne var en-

ten legatmodtagere, særligt interesserede eller støttepersonel til specialstyrkerne. Endvidere 

deltog repræsentanter for større donorer (fonde og virksomheder). Arrangementet var først sat til 

november 2018, men blev af hensyn til specialkorpsenes forhold flyttet til marts 2019.

Han oplyste videre, at Suspekt i efteråret 2018 indvilligede i at spille uden honorar til arrange-

mentet. Det koster normalt 200-250.000 kr. at booke Suspekt til en koncert. Fonden skulle til gen-

gæld afholde de faktiske omkostninger forbundet med koncerten. Omkostningerne til koncerten 

beløb sig til 26.000 kr. Handwerk oplyste, at Suspekt først efter aftalens indgåelse blev inviteret 

til besøg hos Frømandskorpset i Kongsøre den 3. maj 2019. 

De største donorer til fonden blev inviteret til besøg den 3. maj 2019 hos Frømandskorpset. De in-

viterede var repræsentanter fra 2 fonde og en virksomhed. Alene den ene fond havde mulighed for 

at deltage, men stillede med 11 personer. Det blev oplyst, at fordi besøgsdagen havde plads til 

flere deltagere, som følge af de andre inviteredes afbud, så besluttede fonden at invitere bandet 

Suspekt og personer omkring bandet med. Der deltog 7 personer fra Suspekt-gruppen.

Handwerk oplyste, at fondens udgifter til arrangementet var 21.000 kr., som var prisen for at leje 

den helikopter, deltagerne blev ”watercastet” ud fra, samt frokost. Deltagerne blev fulgt og vejledt 

af tidligere og nuværende frømænd, der frivilligt hjalp til. Frømandskorpset stillede materiel mv. 

til rådighed – som de efter det oplyste gerne gør for relevante foreninger og fonde, der besøger 

dem. Fonden tilbød at betale for dette også, men dette blev afslået. 

Han oplyste, at fonden også tidligere har inviteret donorer til flere besøg hos specialstyrkerne.

Jeg udbad dokumentation for, 



- 2 -

dokument2

- hvornår aftalen med Suspekt blev indgået. 
- hvornår bandet blev inviteret til arrangementet i maj 2019. 
- at arrangementet i Kongsøre – eller lignende arrangementer – har betydning for, at fonden 

modtager donationer. Dette f.eks. ved korrespondance med donorer eller fremlæggelse af 
regnskaber for år med hhv. uden disse arrangementer. 

/Birthe Jespersen, 9. november 2021 


