
Legatuddeling 2016.

Årets uddeling af legater fra Anders Lassen Fonden foregik på Kastellet i København, hvor H.K.H. 
Kronprinsen, der er protektor for Fonden, overrakte legaterne til modtagerne.
Den første legatmodtager var sergent Morten Mathiasen, der fik legatet for sin utrættelige ".. 
indsats for sårede veteraners forhold og muligheder i det danske samfund og Deres egen kamp for 
at genvinde førligheden”.
 
Sergent Morten Mathiasen blev såret under de hårde kampe i Musa Qala, Afghanistan i 2006. I sin 
kamp for at genvinde førligheden har sergent Morten Mathiasen motiveret andre sårede veteraner 
i deres genoptræning. 
"Sergent Morten Mathiasen, De har været et forbillede for andre sårede soldater samt nuværende 
kolleger ved Gardehusarregimentet. De lever til fulde op til Anders Lassen Fondens fundats."
Den næste modtager var generalmajor Michael Lollesgaard, der lige nu er Force Commander for 
FN styrken i Mali, MINUSMA. 
 
I begrundelsen for tildelingen stod bl. a.: 
"Generalmajor Michael Lollesgaard... De har været en synlig chef med en klar vision, vilje og 
integritet, men også været soldaternes mand uanset nationalitet." Senere i begrundelsen lyder det: 
De har stillet krav til regeringer om støtte til MINUSMA uden skelen til dit fremtidige virke, og 
udelukkende fokuseret på de bedste løsninger for missionen." 

Grundet sin udsendelse til Mali modtog Michael Lollesgaards forældre, Kirsten og Johannes, 
legatet på sønnens vegne.
At holde sammen på en familie, hvor ens partner er ansat i henholdsvis Frømandskorpset eller 
Jægerkorpset, betyder en masse afsavn og manglende hjælp i flere perioder. Både under den 
daglige træning og uddannelse, men i særdeleshed når de er udsendt til alverdens brændpunkter. 
Derfor har de pårørende i de to specialoperationsstyrker dannet hendholdsvis Frømandskorpsets 
og Jægerkorpsets Sociale Netværk. De to Sociale Netværk består af hustruer eller kærester til de 
ansatte. I de sociale netværk laves forskellige arrangementer, der skal knytte de pårørende tættere 
sammen. Det kan give en god støtte, når ens soldat er udsendt i længere tid. 

Dette arbejde ønsker Anders Lassen at påskønne og tildelte derfor begge netværk et legat.

Tak til alle legatmodtagerne for jeres indsats hjemme som ude.

På Anders Lassen Fondens vegne

Jeppe Handwerk 
Formand



 

 



 

 



  


