
KORRUPTION I FORSVARET 
Om en syg ledelseskultur på Forsvarsministeriets område 

 

I et land som Danmark hører det til sjældenhederne, at personer i landets allerhøjeste offentlige stillinger bliver idømt 
fængselsstraf for at have forvaltet deres embede i strid med loven. Men i august 2020 blev generalmajor og 
forhenværende hærchef Hans-Christian Mathiesen ved Vestre Landsret i Viborg idømt tre måneders ubetinget 
fængsel for forsøg på embedsmisbrug, videregivelse af fortrolige oplysninger og pligtforsømmelse af særlig grov 
karakter. Dommen var en kulmination på et opsigtsvækkende og enestående journalistisk arbejde gennem tre år, som 
ud over at fælde en hærchef har afdækket en udbredt usund og flere steder syg ledelseskultur i Forsvarsministeriets 
og Forsvarets øverste ledelser. Sagerne er alene kommet frem på grund af Peter Ernstved Rasmussen og hans lille, 
uafhængige og hårdtslående netmedie OLFI, som lag for lag har afsløret korruption, magtmisbrug, pligtforsømmelse, 
nepotisme, vennetjenester, kammerateri, kønskrænkende adfærd, dårlig moral, svigtende etik og ringe dømmekraft 
blandt chefer og direktører i såvel Forsvarsministeriet som Forsvaret. Det er en ganske imponerende journalistisk 
bedrift, som fortjener samfundets allerstørste anerkendelse og påskønnelse, og vi indstiller derfor journalist Peter 
Ernstved Rasmussen til Cavlingprisen 2021. 

Med en fortid som reserveofficer i Den Kgl. Livgarde etablerede Peter Ernstved Rasmussen i 2016 netmediet OLFI, som 
dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik med lige dele kærlighed og sund kritik. På ganske få år har OLFI 
positioneret sig som det vigtigste dagsordensættende medie inden for forsvarsområdet med opsigtsvækkende 
afsløringer, oplysende baggrundsartikler, skarpe analyser, overraskende blogindlæg og åbenhjertig debat om et af de 
sværest tilgængelige samfundsemner til stor gavn og glæde ikke bare for de 22.000 ansatte på Forsvarsministeriets 
område, men for den brede befolkning og samfundsdebatten i almindelighed. Peter Ernstved Rasmussen har med sit 
nichemedie på inspirerende vis vist vejen for alle med en iværksætter i maven, og han er på få år lykkedes med at 
omdanne en gold nyhedsørken til en blomstrende oase og har givet nyt liv til et stofområde, som næsten var 
forsvundet fra de etablerede mediers radarer. 

Trods sin veneration for Forsvaret og erklærede mission om sikre det bedst tænkelige forsvar er OLFI så langt fra 
noget jubeljournalistisk nichemedie. Tvært om har OLFI påtaget sig den samfundsvigtige rolle som journalistisk 
vagthund og har afsløret den ene skandalesag efter den anden inden for Forsvarsministeriets ressortområde. Hjemme 
fra sit køkkenbord har Peter Ernstved Rasmussen som en ukuelig enmandshær med stort mod afdækket ulovligheder, 
svigt og dårligdomme i de allerøverste cirkler af Forsvaret og Forsvarsministeriet. Hans indsats har sendt chokbølger 
gennem både Forsvaret, Forsvarsministeriet, Christiansborg og helt ind i kongehuset. På baggrund af Peter Ernstved 
Rasmussens tsunami af afsløringer har Forsvarsministeriets Auditørkorps, Kammeradvokaten, politiet, 
Forsvarsministeriets Interne Revision og domstolene været på langvarigt (over)arbejde, ligesom Peter Ernstved 
Rasmussens utrættelige og vedholdende journalistik har skabt varige ændringer i Forsvarets måde at ansætte og 
udnævne officerer til de øverste embeder. 

Med OLFI har Peter Ernstved Rasmussen ene mand underkastet Forsvaret et tiltrængt kritisk blik, som har haft 
omfattende konsekvenser og givet genlyd i det brede mediebillede. Peter Ernstved Rasmussen har afdækket …  

• … hvordan Forsvarsministeriets Personalestyrelses direktørs ægtefælle blev beordret i den eftertragtede 
stilling som chef for Søværnets 2. Eskadre, uden at denne stilling blev slået op i fri konkurrence. Kammer-
advokaten undersøgte på baggrund af OLFIs spørgsmål sagen, og her kom det frem, at direktørens ægtefælle 
alene blev beordret i stillingen, fordi der var en anden og bedre egnet kandidat, som det »ville være svært at 
argumentere uden om ved opslag«. Det kom ligeledes frem, at direktørens vicedirektør og nærmeste 
medarbejder havde ringet til direktørens ægtefælle og tilbudt ham en beordring i stillingen, inden 
Forsvarsministeriets departement havde besluttet, om stillingen skulle slås op i fri konkurrence. 

• … hvordan den daværende hærchef Hans-Christian Mathiesen ifølge en række kilder kort før deadline 
ændrede kriterierne til henholdsvis Master i Militære Studier (MMS) og Operations- og Føringsuddannelsen 
(OFU), hvorved hans egen kæreste rykkede frem på listen og blev optaget på begge uddannelser uden først 
at have klaret ”cuttet”. Han oprettede siden en stilling under sig selv, som kæresten blev ansat i, hvorved hun 
også blev udnævnt til major før sine ”jævnaldrende” og dermed hævede deres fælles husstandsindkomst 
med små 90.000 kr. om året. Hærchefen blev fritaget for tjeneste, mens auditørkorpset efterforskede sagen, 
som kom for Retten i Viborg i maj. Her blev Hans-Christian Mathiesen idømt to måneders ubetinget fængsel. 
Han ankede til landsretten, som i august skærpede dommen til tre måneders ubetinget fængsel.  

• … hvordan Forsvarsministeriet efter en række spørgsmål fra OLFI bad Kammeradvokaten gennemføre to 
undersøgelser af henholdsvis daværende departementschef Thomas Ahrenkiel og forsvarschef Bjørn 



Bisserup. Efterfølgende fik Thomas Ahrenkiel kritik for at have siddet med i et møde, hvor hans hemmelige 
kæreste i form af Forsvarsministeriets kommunikationschef modtog et engangsvederlag på 75.000 kr. og en 
lønforhøjelse på 1.500 kr. om måneden. Bjørn Bisserup fik kritik for ikke at have erklæret sig selv inhabil, da 
han i 2010 som daværende chef for Forsvarsstaben afviste en besparelse på Hærens Officersskole, hvorved 
hans egen søn alligevel blev optaget samme år, selv om han indledningsvis havde fået afslag med besked om 
først at være optaget i 2011.  

• … hvordan Forsvarskommandoens finansdirektør ansatte en major fra Hæren uden økonomisk baggrund, 
udnævnte ham til oberstløjtnant, gjorde ham til sin vicechef i økonomidivisionen og fastsatte hans løn, 
kvalifikationstillæg og engangsvederlag, mens hun udviklede et kærlighedsforhold til ham, tog på privat 
skiferie med ham i Østrig og blev gravid med ham – uden på noget tidspunkt at erklære sig inhabil og fortælle 
om sit parforhold til foresatte myndighed. Auditørkorpset overdrog sagen til Midt- og Vestjyllands Politi, som 
imidlertid lukkede sagen, da finansdirektøren pludseligt sagde op midt i sin barsel.  

• … hvordan stabschefen i Specialoperationskommandoen pressede en civilansat controller til opsigelse, efter 
hun ad flere omgange havde påpeget det ulovlige i, at han som økonomiansvarlig for specialstyrkerne 
(Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen) godkendte egne udgiftsbilag. Sagen afdækkede tillige, 
hvordan stabschefen alene i 2018 i strid med rejsereglerne for offentligt ansatte havde rejst til og fra arbejde 
for 128.000 kr. på skatteydernes regning. På grund af manglende nedskrevne aftaler kunne auditørkorpset 
imidlertid ikke rejse nogen sag. Stabschefen fik dog en bøde på 5.000 kr. for at have brudt sin tavshedspligt i 
forbindelse med et interview med OLFI. 

• … hvordan chefen for Frømandskorpset havde brugt skattekroner på at give sine private venner fra Antonelli 
Orchestra et oplevelsesdøgn hos Frømandskorpset på Marinestation Kongsøre ved Isefjorden, hvilket fik en 
professor i jura til at kalde forholdet for ulovlige »vennetjenester« og »magtmisbrug«. I den forbindelse 
stillede Peter Ernstved Rasmussen en række spørgsmål om bl.a. Frømandskorpsets køb af nye motorbåde og 
motorer til disse, hvilket fik forsvarschefen og chefen for Specialoperationskommandoen til at bede 
Forsvarsministeriets Auditørkorps om at undersøge sagen, som stadig er under efterforskning på 12. måned.  

• … hvordan chefen for Frømandskorpset var hovedperson i et stripshow ved Specialoperationskommandoens 
sommerfest i 2018, som blev afholdt på Marinestation Kongsøre. Her sad chefen for Frømandskorpset med 
en stripper på skødet, selv om Forsvaret i 2012 besluttede, at det ikke længere skulle være tilladt at afvikle 
strip på Forsvarets tjenestesteder. Sagen bliver i øjeblikket efterforsket af Forsvarsministeriets Auditørkorps.  

• … hvordan forsvarschef Bjørn Bisserup har deltaget i en art hemmelig loge med kronprinsen og skiftende 
medlemmer af Forsvarets øverste ledelse hjemme hos efterforskningschefen i Forsvarsministeriets 
Auditørkorps. Møderækken fik kritik af tre førende professorer i statsret og jura for at stride mod helt 
grundlæggende regler for det konstitutionelle monarki – og er nu bragt til ophør. 

Peter Ernstved Rasmussens og OLFIs journalistik har afdækket en omfattende og usund kultur i Forsvarsministeriets og 
Forsvarets ledelser – og en eklatant mangel på viden om forvaltningslovens bogstav. På den baggrund har forsvars-
ministeren iværksat, at samtlige ca. 500 civile og militære chefer i lønramme 37 og opefter på Forsvarsministeriets 
område skal på kursus i offentlig forvaltning. De færreste iagttagere af Forsvaret tvivler på, at de mange møgsager har 
haft afgørende indflydelse på forsvarschef Bjørn Bisserups pludselige ønske om at lade sig pensionere et år før tid med 
udgangen af november 2020.  

Peter Ernstved Rasmussen kæmper en heroisk kamp for ordentlighed i en af de mest lukkede verdener i den offentlige 
sektor, og han viger ikke tilbage, selv om han bliver truet og slæbt i retten af magtfulde og indflydelsesrige personer 
med nære forbindelser til kongehuset og Forsvarets top. Alt i alt er det et imponerende og samfundsvigtigt arbejde, 
som Peter Ernstved Rasmussen ene og alene har påtaget sig uden noget stort mediehus i ryggen, og derfor er han den 
rette modtager af Cavlingprisen 2021. 

 

Venlig hilsen, 

OLFI Advisory Board ved Ander Christian Ulrich, Anna Libak, Troels Mylenberg, Torben “Thøger” Ørting Jørgensen, 
Maiken Wexø og Søren Schultz Jørgensen. 


