
Tale ved Anders Lassens monument den 9 April 2015 

Anders Lassen var en helt, en dansk helt som vi i dag markerer med det officielle Danmarks 
tilstedeværelse ved Major Anders Lassen mindesmærker i Norditalien. 

Den 9 April er en dag hvor dag flages på halv i Danmark, det er i år 75 år siden vi blev besat og 5 
forbandede år tog sin begyndelse.  Anders Lassen befandt sig væk fra sit fædreland den dag for 
75 år siden. Som ung sømand, men opvokset i et nationalt og patriotisk hjem, reageret Anders 
instinktivt med bestyrtelse og væmmelse over den en tyske besættelse. Anders fandt at man 
mod uretfærdighed og ondskab havde handlepligt, man kunne ikke bare vende den anden kind til 
og tilpasse sig de givne forhold. 

For Anders Lassen var der ikke noget valg, som digterpræsten Kaj Munk skrev umiddelbart efter 
besættelsen, så er det nødvendigt at sejle, men det er ikke nødvendigt at leve.  Altså at det 
nødvendigt at kæmpe og dø for at leve som et frit folk.  70 år efter at Anders døde for at hans 
fædreland kunne leve, står vi i dag her og mindes at Danskere ude som hjemme aktivt valgte at 
kæmpe for det det som vi sætter højst. Vores frihed som folk er afgøres af at vi har denne 
værnevilje, og at netop hjemmeværnet skulle markere den 9 april 1945 i Norditalien, langt 
hjemmefra, langt fra sit navn kan for nogen syntes underligt.  

Men med tanke på Hjemmeværnet begyndelse er det vel passende at vi som repræsentanter for 
det nutidige hjemmeværn markerer Anders Lassen 70 års dødsdag og at denne finder sted 
samme år det er 75 år siden besættelsen fandt sted. Netop ordsproget aldrig mere 9 april er 
hjemmeværnets fødselsordsprog. Dette dækker over en tankegang at aldrig mere skal Danmark 
opgive uden kamp , og aldrig mere skal folk tvinges til at kæmpe med fremmede magter og 
kunne dø for en fremmed magt dagsorden.  

Anders Lassen er en unik dansk helt, den eneste danske Victoria-kors vinder i anden verdenskrig. 
Hans mod var legendarisk, han var et eksempel for sine folk, han var en kæmpende soldat. Han 
kæmpede mod ondskaben selv. I dag er Danmark et land som stiller op og deltager i kampen mod 
uretfærdighed og ondskab ude i verden.   

Mens vi står her og mindes Anders Lassen, er danske soldater indsat i i verden, i Irak mod den 
moderne ondskab i form af Islamisk Stat. Vi skal turde kalde en spade for en spade og aktivt tage 
stilling og stille op når der er en trussel mod vores land. Hjemmeværnet er en sådan 
organisation, her har folk aktivt taget stilling og stiller op med de ressourcer som de har til at 
bidrage til aktivt at tjene deres land. Jeg tror at dette er i Anders Lassens ånd, og det er med 
ydmyghed at vi fra Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster står her i dag og hylder 
en dansk som for præcis 70 år siden faldt her. 

Med disse ord vil vi nedlægge 3 kranse fra det danske forsvar 

1 Kranse fra Hjemmeværnet i form af HVK FAXE som er kompagniet fra Anders Lassen fødested  

1 kran fra Søværnets Frømandskorps som er den danske arvtager fra Speciel Boat Section 

1 Krans fra Jægerkorpset som er den danske arvtager fra Speciel Air Service


