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De seneste måneder har vi alle i fjernsynet 
været vidne til, at man i mange muslimske 
lande har afbrændt Dannebrog.
Store menneskemasser har demonstreret 
og udvist et, for os danskere, hidtil ukendt 
had mod alt hvad der er dansk.
Den udløsende faktor var 12 tegninger i en 
dansk avis.
At se Dannebrog blive trukket gennem sø-
let og brændt af, har for de fleste almindeli-
ge danskers vedkommende udløst bestyr-
telse, chok og vrede.
Det er en ny erfaring for os danskere, at se 
vores flag blive vanhelliget på denne må-
de. Andre nationer , herunder USA og Isra-
el, har oplevet det gennem mange år og er 
ifølge dem noget man bliver vandt til.
I vores forening er vi både glade og stolte 
af vores faner og værner om dem, jeg kan 
ikke forestille mig, at vi nogensinde vil op-
fatte vanhelligelse af Dannebrog som no-
get legalt og dagligdags.
Når jeg skriver om dette emne i vores blad, 
der jo udgives af en politisk uafhængig for-
ening, er det ikke for at starte en politisk dis-
kussion, men fordi den vrede der er rettet 
mod vores land også rammer de af vores 
soldaterkammerater der er udsendt på di-
verse missioner.
Disse begivenheder har medført, at en i for-
vejen barsk mission er blevet endnu van-
skeligere at håndtere.
På nuværende tidspunkt har det heldigvis 
endnu ikke betydet, at de fredsskabende op-
gaver de er udsendt for at løse er blevet 
umulige.
Det er mit ønske og håb, at situationen 
snarest bliver normaliseret, så vores ud-
sendte soldaterkammerater uden uover-
skuelig risiko kan fuldfører deres mission.

Carl Bratved 
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Kryger Jørgensen, her taler for-
svarsministeren med bokserne
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Fødselsdage i april                                      

80 år
Den  4. Hans Erland Nilsson,   MPO
        Frøbels Alle 4, 4. tv.,           
        2000 Frederiksberg 

Den  5. Hans Fiil, KP-1
        Tvedvej 137 9 911, 6000 Kolding 

75 år
Den  2. Niels Hougaard, KP-13
        Kisserupvej 7, 4320 Lejre 

Den 25. Frits Berger, KP-11
        Løvenborgparken 65,           
        9400 Nørresundby 

Den 26. Ib Andreasen, KP-13
        Løvsangervej 44,           
        3120 Dronningmølle 

Den 27. Ove Andersson, KP-13
        Skårupvej 120,           
        2650 Hvidovre 

70 år
Den  2. Preben Brandt, KP-20
        Dryadevej 49 B, 2650 Hvidovre 

Den 11. Verner E. Hansen, KP-21
        Hovdingvej 2, Holme           
        8400 Ebeltoft 

Den 14. Karl M. Hansen, KP-20
        Hegnshusene 50, 2700 Brønshøj 

Den 15. Børge Stein, SG-3
        Reinholdt Bakke 27, -26,           
        6640 Lunderskov 

Den 26. Knud G. Christensen, KP-21
        Sigurdsvej 11, 4200 Slagelse 

65 år
Den  1. Boris Darlan, KP-50
        Gustav Wiedsvej 9,           
        8600 Silkeborg 

Den  4. Flemming K. Jensen, KP-56
        Bøgevænget 10, 9631 Gedsted 

Den  5. Erik Hansen, KP-59
        Vagtelvej 10, Bønsvig Str           
        4720 Præstø 

Den  6. Henry Dalgaard, KP-46
        Bregentvedvej 9, 4690 Haslev 

Den 14. Peder B. Barlach, KP-53
        Elmevej 20, 2670 Greve 

Den 17. Palle Juul Madsen, KP-56
        Rosenvænget 12,           
        7755 Bedsted Thy 

Den 18. Anders Winther, SG-10
        Ahlgrensgatan 6B,           
         21759 Malmø Sverige

Den 20. Tommy Siggaard-Petersen,
        SG-17
        Josteinsvej 27, 2880 Bagsværd 

Den 22. Erling Koefoed-Nielsen,
        KP-38
        Bellevuevej 20, 5700 Svendborg 

Den 23. Flemming Jønsson, KP-52
        Syrenvej 46, Ellinge Lyng           
        4560 Vig St. 

Den 24. Erik Hansen, KP-51
        Lisas Alle 8, Dyrup           
        5250 Odense SV 

Den 28. Jørgen Cedermark, SG-25
        Prinz-Albrecht-Strasse 32,           
         47058 Duisburg Tyskland
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Den 30. Svend Godballe Laursen,
        KP-53
        Skibsvej 46, 4040 Jyllinge 

60 år
Den  5. Karl H. Nielsen, KP-77
        Guldbjergvej 6, Ellehus           
        6240 Løgumkloster 

Den  8. Erik John, SG-32
        Melbyvej 665, Melby           
        8530 Hjortshøj 

Den  9. Torben Bach Rindsig, SG-29
        Brynhildevej 9, 3660 Stenløse 

Den 11. Bo Andersen, KP-86
        Lindebjerg Have 52,           
        5474 Veflinge 

Den 13. Bent H. Christensen, KP-82
        Dyrnæsvej 8 A, 4700 Næstved 

Den 14. Palle Bo Orth, KP-83
        Halsebyvej 17, c/o Kaj Jensen           
        4220 Korsør 

        Jens Kure, SG-40
        Vittrup Alle 40, 2770 Kastrup 

Den 19. Carsten Brink Johansen,
        KP-73
        Jyderupvej 8, Jyderup           
        4640 Fakse 

        Thorbjørn H. Petersen, KP-84
        Heilsgade 4, st.tv.,           
        1734 København V 

Den 22. Finn Allan Hansen, KP-86
        Ejersmindevej 27, Sanderum           
        5250 Odense SV 

        Henrik Jøhnk, SG-36
        Æblehaven 40,           
        4390 Vipperød 

Den 23. Hans-Erik Rasmussen, KP-74
        P.P. Ørums Gade 44, st.tv.,           
        8000 Århus C 

Den 28. Jørn Andersen, KP-77
        Annekærvej 16 F, 8250 Egå 

Den 29. Torben Hinrichsen, KP-83
        Over.neden Vandet 1 C, 3.tv.,           
        1414 København K 

50 år
Den  1. Hans Jørgen Lund, SG-57
        Skodsborg Strandvej 85,           
        2942 Skodsborg 

        Brian Birkeholm, SG-57
        Hybenhaven 9,           
        8620 Kjellerup 

Den  3. Sven S. Mikkelsen, SG-52
        Lyngbygade 101, st.tv.,           
        8600 Silkeborg 

Den  4. Morten D. Therkildsen, SG-54
        Brovej 14, 8250 Egå 

Den  9. Bjarke T. Sahl Kristensen,
        SG-55
        Schweigaardsgata 64, N-0656,           
         Oslo Norge

Den 10. Michael Sprang, SG-54
        Solsortevej 7, 3000 Helsingør 

Den 18. Flemming Andersen, SG-61
        Lærkevej 8, Kølvrå, 7470 Karup J 

Den 19. O.B. Kristensen, MPO
        Kløvervej 43,           
        9400 Nørresundby 

Den 20. Carsten Vig Hansen, SG-53
        Tranevej 49, 8721 Daugård 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
                                            Erik, KP-8
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Klokken 10.00 havde alle fået deres for-
ældre sat på plads i gymnastiksalen, og 
musikkorpset spillede op til indmarch. 
Det var nu det endelig gjaldt, det man 
havde ventet på i 8 måneder. Støvlerne 
var gejlede, bælterne var nymalede, 
mærkerne var pudsede, og uniformens 
presfolder var nøjagtig som de skulle 
være. På enkeltkolonne kom vi mar-
cherende ind i gymnastiksalen, dog 
med en væsentlig mangel. Hold KRY-
GER-JØRGENSEN var uden hold-
fører, idet der i dagene op til udnævnel-
sen havde sneet i store mængder, så hold-
føreren sad uhjælpeligt fast i Århus, og 
havde ingen mulighed for at komme til 
Aalborg.
Efter kort ventetid blev fanen bragt ind 
efterfulgt af chefen for HLS. Efter en 
kort tale med nogle bevingede ord, gik 
den egentlige udnævnelse i gang, nem-
lig overdragelse af den røde baret og ud-
dannelsesbeviser. Holdets bedste elev 
blev kaldt frem som den første, og blev 
udnævnt som nummer 1 på holdet. Der-
næst trådte geledderne frem et ad gan-
gen, og fik deres endelige bevis på, at de 
nu var udnævnte MP-sergenter.
Udnævnelsen blev afsluttet med over-
rækkelse af Skægøksen til bedste elev, 
flidspræmien samt erkendtlighed til hol-
dets bedste kammerat - efterfulgt af en 
udmarch.
Hold KRYGER-JØRGENSEN og 
pårørende samledes derefter i messen til 
en kop kaffe og en sodavand.
Efter en veloverstået udnævnelse forlod 
de 14 nyudnævnte MP sergenter mes-
sen, de fleste på vej ned i byen for at spi-
se frokost med deres forældre og be-
kendte.

/SG N.N. Overgaard

Den 20. januar 2006 stod de 14 mand, 
som havde klaret sig igennem den 8 må-
neder lange kombinerede sergent og 
militærpoliti uddannelse, klar til ap-
pel.

Klokken var næsten 08.00, og holdet, 
som var benævnt hold KRYGER-
JØRGENSEN, havde længe ventet på 
denne dag. Deres sidste dag på skolen 
var nu endelig kommet.
Til appellen blev der uddelt præmier til 
bedste bokser i de forskellige vægtklas-
ser, bedste pistolskytte, samt 1. 2. og 3. 
pladsen i 4 kamp. Derudover var der en 
præmie til holdets fighter i idræt.
Da overrækkelsen af de forskellige præ-
mier havde fundet sted, var der en fore-
visning foran elever, lærere og med-
bragte familiemedlemmer af den beryg-
tede strømpistol (TASER). En frivillig, 
fra yngste hold HØED, blev offer for de 
50.000 volt gennem kroppen.
Efter en veloverstået appel, hvor de for-
skellige instruktører og MJ O.B. Kri-
stensen (fungerende kursusleder) var 
kommet med et par bevingede ord om, 
hvordan vores forløb var gået, fik vi nu 
lidt tid for os selv.
Hold HØED havde opstillet stand-
pladser rundt om bygningerne og i byg-
ninger, hvor de pårørende havde mulig-
hed for at få et lille indblik i, hvad vi hav-
de gået og beskæftiget os med de sidste 
8 måneder.
Der var blandt andet skydning med kara-
bin M/96 med løst ammunition, prøves-
magning af feltrationer, videoklip fra 
vores bokseeksamen, forevisning af de 
militære køretøjer, forevisning af vores 
standard- og funktionsudrustning, og så 
selvfølgelig det vigtigste, nemlig gratis 
kaffe.
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Militærpolitisergent Lasse Kragh modtog 
Fødselsdagsfondens Flidspræmie med føl-
gende begrundelse:
”Sergentelev Lasse Kragh har i løbet af hele 
uddannelsen arbejdet meget engageret og 
vedholdende med pålagte opgaver, såvel de 
teoretiske som de mere praktiske. 
Sergentelev Kragh har endvidere i kraft af 
sit modne væsen formået at påtage sig opga-
ver og ansvar, som ligger over hvad der for-
ventes af elever på grundlæggende sergen-
tuddannelse  alt sammen til gavn for holdet 
som helhed.   
Sergentelev Kragh's fremtræden har været 
eksemplarisk, idet han altid har fremstået 
imødekommende, samt udvist en punktlig-
hed og selvdisciplin langt udover det sæd-
vanlige. 
Lærerstaben ved den grundlæggende ser-
gentuddannelse til Militærpoliti har værds-
at at arbejde sammen med en arbejdsom, 
samvittighedsfuld og ansvarsbevidst elev 
som sergentelev Kragh.
Samlet set har sergenteleven fremstået som 
det oplagte eksempel til efterfølgelse for alle 
elever ved grundlæggende sergentuddan-
nelse Militærpoliti.” 

Valget af holdets bedste kammerat faldt på 
Militærpolitisergent Nikolaj Nørskov Over-
gaard med følgende motivation:
”Overgaard har igennem hele uddannelsen 
udvist stort kammeratskab, godt humør og 
velvilje til at give en hånd med! Det gælder i 
alle situationer, herunder lange løbe- og 
marchture samt i f.m. ”belastningsture” 
som kampuddannelsen og Klør Knægt.
Overgaard har ligeledes altid været parat til 
at hjælpe en holdkammerat  for eksempel 
har han ofte lavet to mands arbejde i f.m. 
morgenrengøringen, idet værelseskam-
meraten havde andre opgaver som elevfor-
syner. 
Sidst, men absolut ikke mindst, så har Over-
gaard altid været leveringsdygtig i gode 
grin!
Overgaard har nemlig lavet så mange bom-
merter, specielt i f.m. MP-stationsøvelserne, 
at holdet ofte har været ”flade af grin” på 
hans bekostning  og det må da siges at være 
meget kammeratligt af ham…

Et stort tillykke fra hold Kryger-Jørgensen.     



NEKROLOG
Vi skal med stor sorg beklage, at MP foreningens tidligere landsfor-
mand Jørgen R. Skov efter lang tids sygdom er afgået ved  døden li-
ge før sin 70 års fødselsdag. 

Jørgen var fra KP hold 27. han deltog meget aktiv i MP foreningen,  han 
var sekretær fra april 1963 til februar 1973, for derefter at bestride for-
mandsposten frem til maj 1983.

Sideløbende med denne post var Jørgen MP lokalforening Københavns 
formand fra 1976 til 1981.

I 1983 blev han tildelt Danske Soldaterforeningers Landsraads for-
tjensttegn i sølv.

Jørgen blev begravet fredag den 10. februar 2006.

Æret være hans minde.

Finn Svendsen.
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 Militærpolitisergent Sonny Høtoft blev ved 
holdets udnævnelsesparade fredag den 20. 
januar 2006 udnævnt som nr. 1 på holdet og 
modtog Nørresundby Rotaryklubs ”Skæ-
gøksepris” med følgende motivation:
"Sergent Sonny Høtoft har gennem hele ud-
dannelsen markeret sig som en meget enga-
geret, seriøs og målrettet elev, som samtidig 
har formået at holde humøret højt - hvilket 
har været til stor gavn for fællesskabet og 
samarbejdet på holdet.
Han har altid været meget velforberedt til 
lektionerne, og han har deltaget aktivt i 
undervisningen, idet han aldrig har tøvet 
med at stille relevante spørgsmål til stoffet, 
samt ikke mindst taget personlig stilling til 
indholdet. 
Sergent Sonny Høtoft har lige fra starten af 
uddannelsen opnået meget flotte karakterer 
i såvel de teoretiske fag som i den mere prak-
tiske del af uddannelsen, hvilket allerede på 
et meget tidligt tidspunkt i uddannelsen indi-
kerede, at han ville slutte som én af de bedste 
på holdet  og konkurrencen har i sandhed 
været hård.
Sergenten har bestået uddannelsen med et 
flot gennemsnit på hele 9,0 og er således ble-
vet udnævnt som nr. 1 på holdet". 
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FN-museets særudstilling 2006 vil også 
blive fokuseret på 50 års jubilæet
Den 29. august 1943 brød Danmark 
med tyskerne, og meldte sig samtidig 
under
fanerne i det internationale samfund. Be-
givenhederne var optakten til, at Dan-
mark
blev sig sit internationale ansvar be-
vidst, og at vi som nation engagerede os 
i FN,
NATO, EU og OSCE. I de første mange 
år efter 2. verdenskrig var vi afhængige 
af
solid støtte fra vore store allierede i NA-
TO, men vores engagement i bl.a. FN´s
fredsbevarende styrker demonstrerede 
en voksende forståelse af, at vi som na-
tion
også måtte bære vores del af byrderne 
ved at sikre fred og demokrati. Det helt
store vendepunkt kom i forbindelse 
med den første Golf-krig i 1990.
En national markering af 50 året for den 
første danske deltagelse i internationale
militære missioner vil være en god må-
de, at informere om det danske interna-
tionale
engagement, samt en god måde at mar-
kere bred støtte til de danske soldater, 
der
gør international tjeneste under stadigt 
barskere vilkår.
Militærpolitiforeningen i Danmark øn-
sker at støtte dette arrangement, ved at 
stille med alle foreningens faner til para-
den på Bülows Kaserne den 7. novem-
ber 2006. Endvidere opfordre vi alle 
MP'ere der var med på det første hold til 
også at deltage.

Carl Bratved.     

Den 7. november 1956 oprettedes det 
første danske FN-kommando på 
Bülows
Kaserne i Fredericia, og verdens første 
fredsbevarende FN-styrke var dermed 
en
realitet. De danske enheder indgik i Uni-
ted Nation Emergency Force (UNEF) 
som del
af en dansk  norsk bataljon (DANOR).
DANOR 1´s indrykning i Port Said og 
senere i Gaza foregik i marts 1957.
De Blå Baretter har med følelse deltaget 
i den offentlige debat omkring de dan-
ske
soldaters indsats i udlandet. Gennem 
vore arrangementer generelle optræ-
den, har vi
i fællesskab medvirket til at styrke re-
spekten for Danmarks internationale 
indsats.
I 2006 er det 50 år siden, den første mili-
tære fredsbevarende FN-mission blev
opstillet og udsendt. De Blå Baretter ag-
ter at gøre 2006 til året, hvor vores
internationale engagement og den frem-
ragende indsats vores veteraner har 
ydet,
sættes i fokus. Landsforeningen vil ini-
tiere en række arrangementer i løbet af 
året,
kulminerende med en stor parade den 7. 
november 2006 på Bülows Kaserne.
De Blå Baretter vil invitere vores Pro-
tektor HKH Prins Joachim, Forsvarsmi-
nisteren,
Forsvarschefen samt Chefen for 
Hærens Operative Kommando m.fl. til 
at deltage i
paraden, ligesom vi har et ønske om, at 
Forsvaret støtter med bl.a. musikkorps.
Paraden skal være kulminationen på et 
år, der står i 50 årets tegn.
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Militærpolitiforeningen i Danmark indvarsler herved til ordinært 
repræsentantskabsmøde lørdag den 29. april 2006 kl. 11:00
På soldaterhjemmet ”Danevirke” i Odense.

Dagsorden iflg. lovene således:
1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Uddeling af Luffes Mindepokal.
4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt 

budget for det kommende år.
5. Fødselsdagsfonden aflægger det reviderede regnskab.
6. Souvenirboden aflægger det reviderede regnskab.
7. Militærpolitiets Historiske Samling aflægger det reviderede 

regnskab.
8. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om 

lokalforeningens virke for det forløbne år samt orienterer 
om det kommende års planer.

9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Valg af:

a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er Frants Dalby, 
Otto Westergård og Bent Erik Truelsegaard ).

b. 2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er Jacob 
Mølgaard og Aksel Bo Ravn).

c. 2 revisorer. (På valg er Birger Beck-Rasmussen og Erik 
Rasmussen).

d. 1 revisorsuppleant. (På valg er Flemming Steen 
Pedersen).

12. Orientering om dato og sted for næste års jubilarstævne.
13. Fastsættelse af dato og sted for næste års ordinære møde i 

repræsentantskabet.
14. Offentliggørelse af skyderesultater og uddeling af 

skydepræmier.
15. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 10 fremsendes til landsformanden senest 
1. april, for at kunne blive behandlet.
Militærpolitiforeningen i Danmark byder på morgenmad fra kl. 10:00 til 
mødets start kl. 11:00.
Vi glæder os til at se dig.

Carl Bratved



fremtiden ved Militærpolitiet. Vi havde 
valgt at gennemføre en mere praktisk 
orientering i og omkring gymnastiksa-

len på kasernen. Orienteringen blev 
gennemført med fokus på de internatio-
nale operationer og med vægt på mag-
tanvendelse.
Allerede på sergentskolen indlæres de 
grundlæggende principper for mag-
tanvendelse som alle MP´ere kender: 
”mindst mulig magt og størst mulig

skånsomhed”. En forudsætning for 
at MP´eren er i stand til at efterleve 
dette princip er, at han i alle 
sammenhænge besidder den nød-
vendige tillid til egne evner, en god 
portion selvdisciplin og i øvrigt er i 
særdeles god form. Med henblik på 
at træne disse evner, har Militærpo-
litiet fastholdt boksning som en del 
af den fysiske træning. I forbindelse 
med besøget af Forsvarsminister 
Søren Gade fik ministeren lejlighed 
til at overvære en enkelt omgang i 
bokseringen, og efterfølgende mu-
lighed for at tale med et par dygtige

Af major O.B. Kristensen

To gange i løbet af januar 2006 havde 
Militærpolitiet på Aalborg Ka-
serner fint besøg. Første gang var 
den 16. januar hvor Forsvarsmi-
nister Søren Gade aflagde besøg 
ved Hærens Logistikskole og 
Trænregimentet, og anden gang 
var den 24. januar hvor chefen 
for Hærens Operative Kom-
mando Generalmajor Poul Kiær-
skou og den norske Inspektør for 
Hæren Generalmajor Robert Mo-
od aflagde skolen og regimentet 
besøg.
Programmet for de to besøg var 
skåret over den samme læst, star-
tende med en orientering om fremtiden 
ved logistiktropperne ved chefen for 
Hærens Logistikskole og Trænregi-
mentet oberst Christian Mollerup 
Schmidt. Efter oberstens briefing havde 
Militærpolitiafdelingen fået stillet 45 
minutter til rådighed til orientering om 

Forsvarsministeren nyder boksekampen.

Forsvarsminister Søren Gade modtages af che-
fen for Hærens Logistikskole og Trænregimen-
tet oberst Christian Mollerup Schmidt.
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 og hårdtslående sergentelever. For-
svarsministeren gav under orienterin-
gen udtryk for, at han godt kunne lide at 
se boksning.
Efter boksekampen gennemgik kaptajn 
Ole Lund Militærpolitiets magtmidler, 
og de dertil hørende eskalationstrin. 
Kaptajn Lund havde på pædagogisk vis 
opbygget en eskalationsstige, hvor de 
enkelte magtmidler var udstillet, selv-
følgelig med håndjern og strips nederst 
på stigen, dernæst de lidt skrappere mid-
ler med CS gas i forskellige afskygnin-
ger, lidt højere oppe staven og vores nye 
elektriske pistol Taser, og øverst oppe 
på stigen MP´erens personlige våben 
(pistol og karabin) som det ultimative 
magtmiddel.
Efter orienteringen om magtmidlerne 
var der under begge besøg lejlighed til 
at se virkningen af Taser pistolen, eller 
Elpistol, MP som den hedder officielt. 

Taseren er ikke svaret på alt, men ses 
som et godt supplement til vores øvrige 
magtmidler. Under Chefen for Hærens 
Operative Kommandos besøg havde 
adjudanten kaptajn Charlotte Wetche på 
forhånd meddelt, at hun godt ville være 
moment under demonstrationen af Ta-
seren. Hvorvidt det var efter devisen 
”man slår ikke på piger” ved jeg ikke, 
men kaptajn Ole Lund syntes ikke det 
var passende at skyde en kvindelig adju-
dant, så hun slap i denne omgang. Han 
fandt det derimod langt mere passende, 
at skyde chefen for 1 MPKMP kaptajn 
Carl Christian Mørk. 
Kaptajn Mørk indvilligede i at være mo-
ment og stillede sig beredvilligt hen 
imellem de to sergentelever, der skulle 
tage fra, hvis/når han nu faldt til jorden, 
hvorefter kaptajn Ole Lund tog opstil-
ling 5 meter bag MP- kollegaen og med 
stemme som en rutineret oversygeple-

Kaptajn Ole Lund orienterer om Militærpolitiets magtmidler.
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de blev udsat for angreb, og det ene køre-
tøj ”gik ned”. De måtte i hast og under 
dække af røg evakuere Chefen for 
Hærens Operative Kommando til den 
anden bil i eskorten.
Efter denne demonstration blev gæster-
ne afleveret til 1. Logistikbataljon hvor 
resten af besøgsprogrammet fortsatte i 
logistikkens tegn.

jerske bekendtgjorde: ”Nu kommer der 
et lille prik” og derefter affyrede Ta-
seren.
Kaptajn Mørk stivnede fuldstændigt da 
han blev ramt med de 50.000 volt og 
faldt derefter sammen mellem de to ser-
gentelever. Der var ingen tvivl blandt de 
tilstedeværende, effektiviteten ved det-
te våben er ganske imponerende, også 
når målet er en stor muskuløs MP-
officer. Det mest imponerende var imid-
lertid da kaptajn Mørk efterfølgende rej-
ste sig op og fortsatte samtalen fra før de-
monstrationen, som om han bare var 
snublet på måtten.
Efter demonstrationen af Taseren fik 
ministeren og de to generaler en orien-
tering og demonstration ved 1 
MPKMP´s PT-Bagdad folk, som var 
ved at afslutte deres missionsforbere-
dende uddannelse. De inviterede mini-
ster og generaler på en kort køretur, 
hvorunder der var indlagt moment, hvor 

MP-eskorten evakuerer under dække af ild og røg.  

Kaptajn Ole Lund affyrer Taseren.
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aktionsstyrke Uddannelse) forløb ved 2 
MPKMP.” Da eleverne var erfarne befa-
lingsmænd, var holdningen også, at ele-
verne ikke skulle træde meget ved siden 
af, før de afgik fra kursus.
Da kurset var det første af sin art, lå der ik-
ke nogen manual for, hvorledes et sådan 
kursus skulle gennemføres. Lærerstaben 
fik således meget vide beføjelser, for hvor-
ledes kursus skulle strikkes sammen
Kursusstarten var den 19. september, her 
troppede 8 elever op, uden helt at have en 
ide om, hvad det var for en verden de var 
på vej til at skulle indvies i. 
Der gik dog ikke længe før, at de fik et 
grundigt indblik i denne lidt fremmede 
verden, idet der allerede første dag af SSG 
N. C. Eriksen blev gennemført en lektion i 
MP-eksercits, godt krydret med de gam-
melkendte MP-holdninger om at møde til 
tiden , påklædning m.v., og så var tonen 
ligesom lagt. En tone/linie som helt be-
vidst ikke var meget anderledes end den 
man ser hos sergenteleverne. Dette var 
selvfølgelig noget af en omvæltning for 
enkelte af eleverne, set i lyset af, at elever-
ne ikke var ”grønne” sergentelever, men 
erfarne og rutinerede befalingsmænd, der 
tilsammen havde elleve missioner ”i baga-
gen”. Alle kunne dog leve op til de stillede 
krav.
Ser man på uddannelsespensumet så var 
det i hovedsagen lig det, der bliver doceret 
for sergenteleverne. Det var dog muligt at 
spare en del tid, idet man ved sergentele-
verne skal bruge nogen tid på at forklare, 
hvorledes forsvaret hænger sammen og 
komme med eksempler, da deres viden 
om forsvaret er begrænset. Hvorimod ele-
verne fra HLS-380 alle havde et par år i 
forsvaret, og var i stand til at komme med 
kvalificeret modspil under lektionerne. 
Det var derfor en spændende udfordring, 
at have med HLS-380 at gøre, idet aktivi-
tetsniveauet hos eleverne sammenholdt 
med elevernes viden, var noget anderle-
des end på den almindelige sergentuddan-

Af Premierløjtnant Jørgen Haldgaard.

Fredag den 16. december 2005 var den sid-
ste dag for grundlæggende militærpoli-
tiuddannelse for mellemledere (HLS-
380). Nu sidder mange nok og tænker, 
hvad er det for en slags MP-uddannelse, 
og med god ret, for det var det første kur-
sus af sin art.
Kursus blev etableret i bestræbelserne på 
at uddanne flere MP-befalingsmænd, som 
der i øjeblikket er så hårdt brug for. Mel-
dingerne fra de forskellige missioner, 
samt diverse besøg på andre kaserner hav-
de vist, at der var en stor interesse hos ud-
dannede befalingsmænd, for at blive ”om-
skolet” til Militærpolitiet.
Vi havde derfor fra MP side forventet en 
stor interesse, da man oprettede kursus, 
men der mødte kun 20 befalingsmænd op 
til kommissionen. Dette skyldes formo-
dentlig manglende information om kur-
sus, idet det med det korte varsel, ikke var 
muligt at gennemføre en egentlig hverve-
kampagne. Det skulle dog ikke komme de 
der havde vist interesse for kursus til ska-
de, og af de 20 som havde søgt blev der ud-
taget 8 befalingsmænd til gennemførelse 
af uddannelsen. 
Da dette kursus ikke er en normal del af 
MP-produktionen ved HLS, var MP-
skolen ikke personelmæssigt gearet til at 
gennemføre dette kursus. Derfor måtte 
man støtte sig til MP-kompagnierne, og 
dette var årsagen til at seniorsergent N. C. 
Eriksen og undertegnede blev ”udlånt” til 
HLS, som henholdsvis næstkommand-
erende og holdfører, og vi udgjorde som 
sådan den primære lærerkapacitet på kur-
sus.
Der var helt fra starten blevet gjort klart, at 
dette kursus ikke måtte have karakter af 
en andenrangs MP-uddannelse, og hold-
ningen hos os i lærerstaben var ikke til at 
tage fejl af: ”Vi ville kunne se hver enkelt 
elev blive udsendt som MP´er efter 
gennemgang af et MP HRU (Hærens Re-
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Den sidste del af kursus var præget af slut-
prøver/eksamener, der var nogen uklar-
hed om det skulle være eksamener eller 
slutprøver. Dette er dog primært en dis-
kussion om ord idet de prøver der blev 
gennemført var lig dem, som bliver 
gennemført for sergenteleverne, og alle 
prøver blev bestået med et tilfredsstillen-
de resultat.
Det fører os frem til den 16. december 
2005 hvor der var udnævnelsesreception, 
ikke som vi plejer i gymnastiksalen, men 
derimod i HLS parolestue. Til stede var 
skolechefen oberst Christian Mollerup 
Schmidt, cheferne fra MP-afdelingen og 
MP-kompagnierne, lærerstaben, samt fra 
Militærpolitiforeningen i Nordjylland for-
manden Jakob Mølgaard og Gert Bøjer 
Jensen med lokalafdelingens fane.
Sidst, men ikke mindst de seks nye 
MP´ere med deres familier. Af de oprin-
delige 8 mand, havde vi måtte sende to til-
bage til deres enheder. Kursusafslutnin-
gen blev afholdt meget lig en ”alminde-
lig” udnævnelse, hvor oberst Schmidt 
overrakte Fødselsdagsfondens flidspræ-
mie til sergent Kim Bjerggaard Pedersen. 
Prisen til bedste kammerat blev overrakt 
af Jakob Mølgaard til oversergent Rasmus 
Meyer Lyngby.
Men så ophørte ligheden med en ”almin-
delig udnævnelse” også, idet sergent Sten 
Georg Sørensen ”kuppede” ordet fra ober-
sten, for at overbringe en gave til senior-
sergent N. C. Eriksen. Gaven bestod af en 
grøn felthue, som en af eleverne havde 
medbragt på Klør Knægt øvelsen. Her hav-
de den kostet megen fysisk aktivitet for, 
som SSG N. C. Eriksen havde sagt: ”Jeg 
får det dårligt, når jeg ser den hat, og der-
for så koster det hver gang jeg ser den,” 
men seniorsergenten blødte noget op, da 
han fik overrakt huen, for nu lignede den 
mere en rigtig MP-hat. Den var blevet ma-
let rød!
Foran eleverne ventede der nu en lang vel-
fortjent juleferie, inden de her i det nye år 
er startet ved 2 MPKMP, og derved for al-
vor påbegyndt indføringen i MP-
verdenen.  
 

nelse, hvilket flere af de faste lærere gav 
positivt udtryk for.
Nu skal man ikke sidde og tro at gennem-
førelse af HLS-380 bare var en hyggetur, 
flere af jer tænker sikkert, ja - men har de 
oplevet en Klør Knægt, og hertil kan jeg 
kun sige, ja - det har de, og den var på in-
gen måde nemmere at komme igennem 
end for sergenteleverne. Øvelsen havde al-
le de klassiske dyder såsom vandpassage, 
tunge rygsække, mangel på mad, døds-
marchen og ikke mindst urimelige in-
struktører. 
Den primære årsag til at øvelsen blev 
gennemført, som den gjorde var, at det var 
en af de få muligheder vi instruktører hav-
de, for at se eleverne arbejde under pres. 
Det var for os vigtigt at øvelsen ikke blev 
en ”andenrangsøvelse”, men fuldt og helt 
indeholdt de strabadser og anstrengelse 
som en Klør Knægt nu indeholder. Fredag 
middag da øvelsen var afsluttet havde vi 
instruktører set hvad vi skulle se, så for os 
var den tilfredsstillende gennemført, ele-
verne tænkte nok mere på at den bare var 
overstået. 

Stemningsbillede fra Klør Knægt



Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M

KØ NB VE ANH

Eugen-Olsen er i én og samme person 
ceremonimester ved hoffet, kammer-
herre og oberstløjtnant foruden jazzmu-
siker med eget orkester. Og efter at være 
budt velkommen af Andreas Wilson gik 
han da også i gang med at fortælle om 
hof som en institution, der gennem ti-
den har beskytte konger og kejsere. Det 
mest kendte hof var på flere tusinde om-
kring Ludvig den 14. i Versailles.
Og videre fortalte han om lejede hære, 
som også den danske konge gjorde brug 
af. Og om det pres i den danske befolk-
ning, der sammen med fremsynede 
ministre førte til afskaffelsen af enevæl-
den og skabelsen af Grundloven i 1849.
De veloplagte tilhørere havde sat sig 
godt tilbage i stolene for at nyde fore-
draget, da den ellers rolige Eugen-
Olsen pludselig svingede ud med ar-
men, pegede på den nærmeste tilhører, 
og med skarp og tydelig stemme spurg-
te: "Hvordan blev statsmagten så op-
delt?" Den overrumplede tilhører kæm-
pede sig frem til et halvt svar, og de nær-
mest siddende supplerede, indtil Eu-
gen-Olsen endelig var tilfreds, og de 
kunne falde tilbage i stolene igen.
Men efterhånden som Eugen-Olsen der-
efter kom videre med Statsrådet, Tron-
følgeloven, Folketinget, regering og 
domstole foruden kongehusets ordner 
og medaljer pegede hans finger gang på 
gang på et nyt offer, der blev spurgt klart 
og koncist. Og alt efter hvor vellykket 

Fodbold på
højeste niveau

Ceremonimesteren

Nok en gang har bestyrelsen "scoret" 
den store gevinst, idet den har formået 
Europas mest rutinerede fodbolddom-
mer Kim Milton Nielsen til at komme 
og fortælle om både sine mange spæn-
dende oplevelser på såvel den interna-
tionale som den nationale fodboldarena 
og om hvordan man styrer fodboldspil-
lere med enorm stjernestatus.
Denne oplevelse finder sted onsdag 
den 26. april 2006 kl. 19:00 på Livgar-
dens kaserne, Gothersgade.
Efter foredraget som vanligt et lettere 
traktement.
Fodbold-feinsmeckere m.fl. fra såvel 
Tissø som Storstrømmen skal være 
mere end velkomne.
Tilmelding til Andreas Wilson senest 
22. April 2006 på telefon 4494-4381 - 
bedst efter kl. 10:00 - telefonsvarer kan 
benyttes. Husk oplysning om egen 
transport.

Bestyrelsen

Det var den 12. januar på Gothersgade 
kaserne. MP-forening København hav-
de indbudt til foredrag med en kendt 
mand fra Dronningens hof: Chr. Eugen-
Olsen.
På tilhørerpladserne sad vi medlemmer 
og adskillige kvindelige ledsagere, i alt 
35 mennesker, som fik en mere spæn-
dende oplevelse end ventet.
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svaret var, vankede der ros eller ris, så 
enhver måtte føle sig tilbage i barndom-
mens historietimer.
Der var ikke et eneste øje, der faldt i 
søvn under det foredrag. Eugen-Olsen 
var ikke alene kvik og udfordrende, 
men havde også muntre bemærkninger, 
der fik latteren frem.
I sidste del fortalte han om sit eget arbej-
de som ceremonimester, og det var 
interessant at høre om hans mange rej-
ser i ind- og udland til ambassader og 
kongehuse for at planlægge officielle ar-
rangementer, hvori det danske konge-
hus skulle deltage.
Til slut svarede Eugen-Olsen på en ræk-
ke spørgsmål fra tilhørerne. Og hans 
svar bekræftede indtrykket af, at vi var i 
stue med et meget levende menneske og 
en meget erfaren ambassadør for det 
danske kongehus.
Som tak for foredraget fik Eugen-Olsen 
overrakt bogen "En kriger" omhandlen-
de modstandsmanden Ole Lipmann, 
som Eugen-Olsen havde gode minder 
sammen med.
Efter foredraget tilbragte medlemmer-
ne og ledsagere et par rare timer i hinan-
dens selskab.

Med venlig hilsen
Vagner Vinther, KP-38

Lokalforeningens julefrokost den 9. de-
cember 2005 blev - som vanligt - en pæn 
succes, afviklet som de foregående år i 
en afslappet og festlig atmosphære. De 
21 deltagere - desværre enkelte afbud - 
tog godt for sig af retterne, ligesom de - 
også som tilforn - med bramfri vitser og 
historier øgede den i forvejen muntre 
stemning.
Undertegnede takker for hyggeligt sam-
vær, for positive tilkendegivelser og ik-

Apropos julefrokost

ke mindst for den økonomiske tilslut-
ning, der gav et overskud på kr. 790,-. 
TAK!
Dette års julefrokost er for længst i stø-
beskeen, og indtil nu har allerede 8 del-
tagere meldt sig. Der er plads til ca. 40 i 
det reserverede lokale, så ring bare nu 
og meld dig til.

Venlig hilsen
A. Wilson

11. maj 2006, kl. 19:00: St. Bededags af-
ten på Kastellets vold.
13. juni 2006, kl. 10:30: Besøg i Vestre 
Fængsels museum. 
22. august 2006, kl. 19:00: Besøg på 
Vestegnens Brandvæsen i Glostrup.
September 2006: Chefpolitiinspektør 
Mogens Wilbert (KP-70).
11. oktober 2006, kl. 18:00: Kammerat-
skabsaften med Forsvarschefen på Liv-
gardens kaserne. 
18. november 2006, kl. 13:30: Banko på 
Kastellet. 
8. december 2006, kl. 12:15: Julefro-
kost på Kastellet.

Vi har i forårssæsonen planlagt skyd-
ning tirsdagene 
11. april fra kl. 18:00 længst til kl. 19:30 
på banerne på Østerbrogade. 
Der er samtidig lagt op til kammeratligt 
samvær  og måske et spil kort!

Preben Larsen og Flemming Ørhem

Kommende
arrangementer

Skyttelauget
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En kommentar

Aktivitetskalender 
2006/07:

Dette nummer af Det røde Betræk er for-
sinket og risikerer at skubbe de efterføl-
gende numre til andre forsinkelser, og 
det skyldes især, at vi ”lokalforenings-
redaktører” ikke overholder de i bladet 
annoncerede deadlines. Landsformand-
en, som mere eller mindre ufrivilligt 
blev shanghajet til også at udfylde den 
krævende rolle som redaktør af DrB, 
gør en stor indsats for at bringe bladet på 
gaden i en interessant og nyhedsbrin-
gende form til glæde for gamle og nye 
MP'ere samt interesserede i Danmark 
og den vide verden, men det er ikke ri-
meligt, at han også skal kæmpe mod 
sendrægtige indlægsydere.
Derfor vil jeg opfordre ovennævnte til 
at følge formandens eksempel ved først 
og fremmest at producere lokalfore-
ningsstof og andre indlæg  og især at le-
vere det til tiden, dvs. inden deadline. Vi 
i MP-Østjylland har megen glæde af bla-
det, fordi vi dels kan holde kontakt til 
vore medlemmer, men også ved at blive 
orienteret om, hvad andre lokalforenin-
ger foretager sig og ikke mindst ved at 
læse om danske MP'ere arbejde i inter-
nationale missioner.

Steen Ladefoged/formand

16. marts:   Generalforsamling med 
spisning (gule ærter med tilbehør) + 
film om det danske forsvar. 

Maj 06:   Deltagelse i Schølleskydnin-
gen i Aalborg.
Maj 06:   Besøg med ledsager i Thors-
hytten + gåtur i Marselisskoven + spis-
ning på restaurant Thorsmølle.
Efterår 06:   Besøg med ledsager hos Na-
tur-Drogeriet, Hørning.
September 06:   Besøg i Horsens Stats-
fængsels Museum.
Januar 07:   Torskegilde a la tradition.
Marts 07:   Generalforsamling 2007.
Synes du ikke, at det er en aktiv lokal-
forening, der kan tilbyde så mange og 
spændende arrangementer? Hvis svaret 
er ”JA”, har du kun en ting at gøre: Snup 
knoglen og tilmeld dig hos formanden 
eller kasserer Otto Westergaard.
PS: e-mail kan også bruges!

Steen Ladefoged/formand

Traditionen tro startede MP forening 
Østjylland det nye år med torskegilde 
og i år foregik det hos restaurant ” Fru 
Hansen” i Århus C. 14 veloplagte MP-
ere mødte op til torsk med alt i tilbehør 
samt en dessert bestående af vanille flø-
deislagkage med chokoladestykker og 
appelsinsauce. Det var den bedste aften 
til dato så vi glæder os alle til næste år.

Med venlig hilsen
Oluf Degnbol

Torskegilde
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Arrangementer
for 2006
Militæres Historiske Samling, Krags-
bjerggården, Odense , den 6. Juni.
Foredrag den 7. juni , på Dannevirke i 
Odense  
15. Juni Valdemarsdagen markeres med 
Faner. 
Udflugt til Oksbøl eller Skydstrup i Au-
gust eller September.  
Foredrag på Dannevirke den 15. Nov. 
Bankospil på Dannevirke den 19. Nov. 
Alle arrangementer vil løbende blive an-
nonceret i Det røde Betræk  og blive op-
dateret på vores hjemmeside. 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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MP foreningen
Fyn

Militærpolitiets

Historiske Samling

Militærpolitiets Historiske Samling ønsker at komme 
i kontakt med tidligere MP'er, der har gjort tjeneste 
ved Kommandanten af Københavns patrulje.

Den tjeneste vi tænker på, er den periode hvor 
patruljen var sammensat af en MP'er fra Hæren, 
Søværnet og Flyvevåbnet.

Vi søger alle relevante oplysninger.

Vi er ligeledes interesseret i, at modtage billeder.

Tekst til
DrB nr. 3 2006

skal være os
 i hænde senest
den 10. marts.
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EFTERLYSNING

Militærpolitiforeningen i 
Danmark efterlyser en

redaktør til 
Det røde Betræk

eller en person der er villig 
til at indgå i et 

redaktionsteam.

Interesserede bedes 
henvende sig til 
landsformanden.
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Fornem hæder

Forflyttelse

MP-Foreningen
i Norge

MP-Træf 2006

Seniorsergenten Orla Norman 
Madsen modtog den 16. december 
2005 ved en højtidelighed på den 
Franske Ambassade i Danmark den 
franske medajle, "Medaille de la De-
fense Nationale" for god tjeneste 
ved Militærpolitidetachementet i 
Kosovo.
Vi ønsker hjerteligt tillykke.

Premierløjtnant Michael E. Frand-
sen er afgået fra MP-skolen og gør 
nu tjeneste som MP-officer ved Dan-
ske Division i Haderslev.

Du kan nu holde dig orienteret 
om den norske militærpolitifore-
ning på www.mp-foreningen.no.

I år er det 25. gang der afholdes cam-
pingtræf i MP-foreningen. Træffet 
holdes på Gammelbro Camping ved 
Årøsund i dagene 18. til 20. august 
2006. Du kan stadig nå at tilmelde 
dig til denne fantastisk spændende 
familiebegivenhed. Tilmelding skal 
ske til Susanne og Ole på telefon 
74425814.

MP Golf-
mesterskaber
Resever allerede nu dagen til årets 
golfmesterskaber, der afholdes den 
1. september 2006 i forbindelse med 
jubilarstævnet. Foruden en hyggelig 
dag på golfpladsen er der masser af 
fine sponsorgaver at vinde.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
  7510 2107
  formand@
     militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
  9826 8599
  nastformand@
     militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Otto Westergård
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
  8692 1803
  kasserer@
     militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  sekretar@
     militarypolice.dk

Souvenirbod:
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
  7442 5814
  souvenir@
     militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
  9811 3173
  2cv@stofanet.dk

Militærpolitiets
Historiske Samling:

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
  6617 5720
  webmaster@
     militarypolice.dk
www.militarypolice.dk

Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
  9725 00 93
  m_k_nielsen@
     hotmail.com

Hovedbest.medlem
Tommy Chrstiansen
Bygaden 70 C
9200 Aalborg SV
  9818 7904
  tommyc@stofanet.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm
  3251 0364
  fanen@militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  fodselsdagsfond@
     militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
  7025 0358

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
  9742 6182
  norfin@mail.dk

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
  6613 9889
  mpfyn@mail.dk

NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Vesterbrogade 20, 1.tv.
9400 Nørresundby
  26 82 51 10
  mpnordjylland@hotmail.com

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  k2167@hansen62.fthmail.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby,
6100 Haderslev
  7458 4242

ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
  8652 5199
  ccc32938@vip.cybercity.dk

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  nielsmoeller.tho@
     wanadoo.dk



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

- Her får alle råd til den
- møre bøf...
 -Giv manden en tur i byen!

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
Rev./gæst 38 10 06 42 • Tlf. 38 33 13 36

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 • 1127 KØBENHAVN K • TLF. 33 14 44 76

Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro B

70.-
1 stk. Super Baseball Cap.
Low profile«.

Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.


	Page 1
	side2.pdf
	Page 1

	side3.pdf
	Page 1

	side4-5.pdf
	Page 2

	side6-7.pdf
	Page 2

	side4-5.pdf
	Page 1
	Page 2

	side6-7.pdf
	Page 1
	Page 2

	side8-9.pdf
	Page 1
	Page 2

	side10-11.pdf
	Page 1
	Page 2

	side10-11.pdf
	Page 1
	Page 2

	side12-16.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	side17-22.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	side20.pdf
	Page 4

	side23.pdf
	Page 1

	side22.pdf
	Page 6

	side24.pdf
	Page 1




