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Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme

Andresen Erhverv • Tlf. 70 22 09 06
E-mail: ae@andresen-erhverv.dk - www.andresen-erhverv.dk

Ring for materiale
og besigtigelse.

PEDER SKRAMS GADE 3 · 1054 KØBENHAVN K · TEL. & FAX: 33 12  82 53
MWM@MWMORCH.DK · WWW.ORDENSBAAND.DK

40,-  kr. . . . . . . . .

ved souvenirboden.

50,-  

95,-

Reversknap i »guld«

udformet som miniature rød baret.
Kan købes ved Souvenirboden . . . . kr.

6 stk. snapseglas
med foreningens logo

(12 stk. kr. 180,-)

Bjarne A. Nielsen, arkitekt (B. A. Nielsen, SG-hold 36)
Beskikket bygningssagkyndig & Energikonsulent

Udfører tilstandsrapporter og energimærkninger (Specielle MP-priser)
Merbjergvej 30, 4293 Dianalund • Tlf. 58 26 53 56 • E-mail ban@hus.dk

MP
nøglerings- 
oplukker
med foreningens
logo 

Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme

Soldatersange -
og tapre historier
350 sider med
illustrationer.
Hardback-bog.

50,-  kr. . . . . . . . .

ved souvenirboden.
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En god sommer

Det har været en rigtig god sommer for 
Militærpolitiet og vores forening. Her 
tænker jeg ikke så meget på det rekordag-
tige varme sommervejr vi har nydt, det 
var naturligvis også herligt, men de begi-
venheder der skete i sommerens løb med-
virkede til, at det blev en ekstra god som-
mer.

På Hærens Logistikskole blev der ud-
nævnt hele to hold nye MP'ere, et sergen-
thold og et hold mellemledere, vi glæder 
os altid over, at den rigtige type unge men-
nesker vælger at følge de stolte traditioner 
i Militærpolitiet. Ved udnævnelsespara-
den var den nye stilling, som chef for 
Hærens samlede Militærpoliti i Danmark 
for første gang repræsenteret ved oberst-
løjtnant J. Stoltenborg. Denne stilling er 
et resultat af det løbende forsvarsforlig og 
vil i et senere nummer blive uddybet her i 
bladet.

Vores fire MP-kammerater, der gennem 
næsten 2 år, siden de vendte hjem fra Irak 
på hold 3, bl.a. har været tiltalt for ukor-
rekt optræden overfor civile irakiske fan-
ger, blev ved Østre Landsret endeligt fri-
fundet for samtlige tiltalepunkter. Vi glæ-
der os alle på deres vegne. 

Endelig kan jeg med glæde konstatere, at 
den ”reminder” angående kontingentre-
stance vores kasserer satte i sidste num-
mer af bladet har båret frugt. Det er herligt 
at se, at næsten alle fortsat ønsker med-
lemskab i vores forening.

Carl Bratved 
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Fødselsdage i oktober                                    

80 år
Den 10. Svend Aage Lund, KP-1           
        Agertoften 33, 5500 Middelfart 

Den 11. Erik Højbjerre, KP-4
        Vangeleddet 13, st.tv., 2830 Virum 

75 år
Den 23. Olaf Bastrup Jørgensen, KP-13
        Drewsensvej 92, 2.tv.,           
        8600 Silkeborg 

70 år
Den  1. Svend Pedersen, KP-20
        Mølleløkkevej 19, st. nr. 5,           
        5000 Odense C 

Den  3. Finn Vilsbæk, KP-26
        Damvænget 5, 6100 Haderslev 

Den 19. Eske Hedegaard Duus, SG-1
        Ingemanns Alle 64 B, 6700 Esbjerg 

Den 25. Ole Milner Søegaard, KP-17
        Rønne Alle 14, 4000 Roskilde 

Den 25. Arne Stelsø, KP-29
        Skelvangsvej 115, st., 8900 Randers 

Den 29. Benny Sørensen, KP-27
        Fundervej 28, 2610 Rødovre 

65 år
Den  5. Aksel Jørgensen, KP-59
        Neder Hjerkvej 27, Hjerk, 
        7870 Roslev 

Den 11. Arne A. R. Rossing, KP-40
        Dragevej 20, 4040 Jyllinge 

Den 12. Gunnar L. Petersen, KP-47
        Teglværksvej 21, Menstrup           
        4700 Næstved 

Den 16. Henning Olesen, KP-51
        Rævebakken 23, Hald, 7840 Højslev 

Den 16. Bjarne Gunnar Bagge,   MPO
        Tornager 3, 7300 Jelling 

Den 17. Claus Simon Iskov, SG-14
        Svalevej 6, 4581 Rørvig 

Den 19. Aage A. Petersen, KP-41
        Markskellet 1, 4735 Mern 

Den 24. Freddy H. Egeberg, KP-47
        Baltorpvej 69 1 th, 2750 Ballerup 

        Frode Kristensen, KP-57
        Præstelunden 15, 8722 Hedensted 

Den 26. Herluf Dahl, KP-46
        Hybenvænget 9, Bellinge           
        5250 Odense SV 

60 år
Den  5. Per Ott Christensen, KP-83
        Rosenvej 4,  2970 Hørsholm 

Den  7. Finn Kousgaard Bugge, KP-80
        Hjertingvej 2, 1.mf., 6700 Esbjerg 

Den  7. Hans-Jørgen Johansen, KP-83
        Eremitageparken 19 A, st.,           
        2800 Lyngby 

Den  9. Lars-Erik Koch, KP-81
        Havbovej 7, 2665 Vallensbæk Strand 

Den 11. Jørgen P. Smith, KP-81
        Kærehave Skovvej 9, 1.tv.,           
        4100 Ringsted 

Den 14. Peter Hjorth, KP-81
        Solbyen 98, 9000 Aalborg 

Den 17. Per H. Bergholdt, KP-80
        Engvej 1, 4800 Nykøbing F 

Den 24. Max Glud, KP-80
        Bispehusene 60, 2620 Albertslund 

Den 24. Helge Petersen, KP-82
        Petuniavej 215, Resen, 7800 Skive 

50 år
Den  3. Bent Nielsen, SG-56
        Tjørnhøjsvej 38, 4281 Gørlev 

Den  6. Mogens Tamstrup Jensen, SG-56
        Bredgade 35, 2.th., 7400 Herning 

Den 11. Dennis Nygaard, SG-56
        Kobbervej 14, st..tv., 2730 Herlev 

Den 18. Rolf Wilhelm Jensen, SG-70
        Abkærvej 4, Over Jerstal           
        6500 Vojens 

Den 22. Preben Bøjle Clausen, SG-55
        Villumhøj 40, 8831 Løgstrup 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!                               Erik, KP-8
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Udnævnelse af Hold HØED 2006.

Torsdag aften summede kasernen i Ål-
borg af fremmed tilstedeværelse, for-
ventninger og familie besøg. Mange 
værelser var lejet ud til familie, venner 
og bekendte, der fredag morgen kl. 0800 
skulle deltage i militærpolitiskolens mor-
genappel.

Ålborg by night blev besøgt af deltagen-
de der skulle bespises og nyde en enkelt 
genstand i Jomfru Ane Gade i forvent-
ning om at dagen derpå ville være tradi-
tionsrig og festlig ved udnævnelsen på 
kasernen.
Fredag morgen kl. 0800 var alle samlet 
ved bygning 13 på Nørre Uttrup Kaserne 
for at følge Hold Høed på deres afslut-
tende færd.
Kaptajn Bech og hans instruktørerne fra 
militærpolitiskolen ledte kursister og de-
res personlige følge gennem en tradi-
tionsrig morgenappel, der ud over det 
sædvanlige indeholdt overrækkelser af 
idrætspræmier m.m.
Efterfølgende var der 2 timers succesrig 
rundvisning ved kursisterne hvor de-
monstration af diverse discipliner så 
som; skydning med gevær karabin M/96 
og LSV, her udmærkede enkelte mødre 
sig ved at skyde med ”skarpt”. Frem-
visning af MP-skolens køretøjer, hvor 
især sirene og megafonen var til stor be-
undring for mindre søskende. I klasselo-
kale Østerbrogade var der prøvesmag-
ning af feltrationer samt illustration af 
udleveret udstyr.

KL. 0940 mødtes alle i gymnastiksalen 
hvor Kaptajn Bech igen orienterede og 
instruerede pårørende i paradens forløb  
hvorefter festlighederne begyndte med 
indmarch af henholdsvis af yngste Hold 

GUNNAR, Omskolingsholdet og Hold 
HØED. Herefter blev Fanerne ført ind 
og slutteligt kom Chefen for HLS Oberst 
Schmidt ind for at lede Paraden.

Oberst Schmidt talte til Hold HØED og 
Omskolingsholdet og nævnte bl.a at 
Hold HØED havde været det første hold 
der ikke var udvalgt af MP-skolen men i 
stedet udvalgt af Forsvarets personel tje-
neste i Jonstrup lejren. Hold HØED hav-
de udmærket sig gennem hele forløbet 
ved at være særligt motiverede i forhold 
til sammenhold og entusiastiske i både 
personlige og faglige mål for uddannel-
sen. Særlig Klør Knægt blev fremhævet 
som den ypperste præstation for det stær-
ke sammenhold. Til kursisterne fremhæ-
vede Oberst Schmidt at alle deltagere på 
holdet havde ydet 4 gange så meget som 
de selv troede de kunne og 10 gange så 
meget som deres mødre troede de kunne. 
At uddannelsen blev fremhævet som en 
af de bedste indenfor forsvaret satte dis-
se udtalelser i et særligt perspektiv.

Herefter modtog Sergent Astrup udmær-
kelse for bedste elev på holdet samt 
Rotarys tvæggede økse, Sergent Kracht 
modtog udmærkelse for bedste kam-
merat og herefter fik Sergent Fogh over-
rakt flidspræmien.

Så blev alle kursister højtideligt ud-
nævnt til militærpolitisergenter og vi 
kunne pryde vores hoveder med den rø-
de baret. Hold Høed er nu MP-skolens 
hold nr. 118 der er blevet udnævnt i sko-
lens regi. 

Efter udnævnelsen af Hold HØED og 
Omskolingsholdet trådte Hold GUN-
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NAR af og marcherede ud af gymnastik-
salen. Geledderne blev åbnet og der blev 
højtideligt taget afsked mellem instruk-
tører og kursister. Herefter blev der taget 
billeder i det grønne ude på centers ba-
nen.
Slutteligt på denne skønne sommerdag 
stod Hold GUNNAR for reception i offi-
cersmessen.
En oplevelsesrig og uforglemmelig dag!

Andreas Duckert Hansen.
SG Duckert

Bedste elev er SG T. Astrup Larsen.

Flidspræmie gik til SG Anders Fogh 
Madsen.

Bedste kammerat er SG T. Kracht, som 
ikke soldat længere. Der findes ikke et 
billede af ham udover, at han er med 
på holdbilledet

7

Foto
Mangler

på CD



Navne på billede fra kursus HLS 370 omskolingskursus, manuel og HLS 380 
omskolingskursus, befalingsmænd set fra venstre mod højre:
Kursusleder KN F. Bech, SG A.N. Jokumsen, SG C.H. Kajgaard, SG C. Fuglsang 
Holm, OKS-1 H.R. Kanstrup, SG T. Hinrichsen, SG H. Rosendal, OS C. Hansfort, 
SG C. Bak, Holdfører SSG F. Mortensen.

Flidspræmien gik til OS C. Hansfort. Bedste kammerat er OKS-1 H. R. 
Kanstrup.

8
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Sagen startede i juli 2004, da kvindelige 
tolke i Camp Eden i Irak klagede over, at 
irakiske fanger blev udsat for tortur.
Den danske chef oberstløjtnant Henrik 
Flach, sendte kaptajn af reserven 
Annemette Hommel hjem til Danmark 
før tid for, at have brugt ulovlige meto-
der under udspørgen af civile irakere.
Kort tid efter, hjemkaldte forsvarsmini-
ster Søren Gade hele den danske lejrle-
delse, det vil sige bataljonschefen, mili-
tærjuristen, chefen for efterretningssek-
tionen og militærpolitiofficeren, idet 
han udtalte, at han havde mistet tilliden 
til ledelsen.
Ved hold 3's hjemkomst, blev hele MP-
styrken afhørt af Auditørkorpset på 
Aalborg Kaserner.
Dette resulterede i, at der blev rejst sig-
telse mod 4 MP-sergenter for at tilside-
sætte Genèvekonventionens bestem-
melser om, at behandle civilpersoner hu-
mant og med respekt og værdighed. Der 
blev ligeledes rejst tiltale mod KN(R) 
Annemette Hommel.
Sagen startede ved Københavns Byret 
den 2. maj 2005, auditøren der førte sa-
gen for Forsvaret udtalte, at han gik efter 
fængselsstraf til alle 5 tiltalte.
Den 12. januar 2006 afsagde København 
Byret dom i sagen, alle 5 blev dømt del-
vis skyldige i tilsidesættelse af 
Genèvekonventionens bestemmelser. 
Ved bl.a. at have ladet irakiske fanger sid-
de på knæ med rank ryg på gulvet i af-
høringslokalet samt ikke at have udle-
veret tæpper og drikkevand til fangerne 
og have nægtet dem adgang til toilet.
Alle 5 dømte slap dog for straf, idet de 
manglede retningslinier og opbakning 
fra deres chefer.
De dømte ankede på stedet sagen til 
Landsretten med påstand om frifindelse.
Auditørkorpset ankede ligeledes dom-
men til skærpelse af straf.
I maj 2006 meddelte Forsvarets Audi-

tørkorps, at man ikke havde fundet 
grundlag for at rejse tiltale mod lejrle-
delsen, der var kaldt hjem fra Irak af 
Forsvarsministeren.
Den 6. juli 2006 faldt der dom i Lands-
retten, alle 5 tiltalte blev frifundet.
Landsretten skriver bl.a. i sin dom:
Landsretten har vedrørende en række af 
de forhold, der er rejst tiltale for, ikke 
fundet, at der foreligger bevis for de fak-
tiske forhold, der er omfattet af tiltalen.
Det hedder sammenfattende i Landsret-
tens præmisser bl.a.:
For så vidt angår den tiltalte kaptajn be-
mærkes, at hun af sin nærmeste foresat-
te havde fået til opgave, at udspørge de 
tilbageholdte irakere med henblik på at 
tage stilling til, om de skulle løslades, 
om de var almindelige kriminelle, der 
skulle overgives til de irakiske myndig-
heder, eller om de var til fare for koali-
tionen, så de skulle overgives til de bri-
tiske styrker. Hun anvendte hertil de me-
toder, bl.a. den dominerende holdning, 
hun havde lært under POWEX-øvelser, 
og som ingen havde orienteret hende 
om ikke længere kunne anvendes. Hun 
havde ingen nærmere retningslinier for 
udspørgningerne, og hun fik ingen vej-
ledning fra sine overordnede ved fore-
spørgsel herom. Der var ingen,  der 
greb ind overfor de enkelte afhøringer. 
Der var heller ingen af de tilbageholdte, 
der led skade, og ingen af dem klagede.
For så vidt angår det forhold, at militær-
politiet i løbet af natten den 9.-10. marts 
burde have udleveret tæpper til de tilba-
geholdte irakere, findes dette under de 
nærmere fastlagte omstændigheder ik-
ke at kunne anses for et så groft forhold, 
at de tiltalte sergenter derved groft har 
tilsidesat deres pligter i tjenesten.
Efter domsafsigelsen havde anklager 
Peter Otken, der er auditør i Forsvarets 
Auditørkorps, ikke umiddelbart nogle 
kommentarer til dommen.          

cb     

Facts om den såkaldte ”Hommel-sag”
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FRIFUNDET

Torsdag d. 6. juli var en skæbnens dag. 
Ikke bare for MP, men i særdeleshed for 
4 af vores kammerater, der igennem 2 år 
havde haft en tiltale for tortur hængende 
over deres hoveder. Sagen har selvføl-
gelig ikke forbigået nogen af DRB's læ-
sere. På dagen havde undertegnede sat 
en flok forhenværende og nuværende 
MP'ere i stævne ved Østre Landsret for 
at overvære domsafsigelsen og for at vi-
se vores støtte og opbakning til kam-
meraterne samt kaptajn Hommel. 10-15 
mand mødte op  heraf enkelte der ikke 
kendte nogen af de tiltalte personligt 
samt en enkelt MP'er fra søværnet. 
Interessen for sagen var stor. Retssalen 
var pakket, og folk stod som sild i en tøn-
de. Mange måtte blive udenfor da døre-
ne endelig blev lukkede. En retsbetjent 
instruerede tilhørerne i takt og tone i en 
retssal forud for dommernes ankomst. 
Særligt blev det pointeret at der, uanset 
udfaldet, ikke ville blive tolereret no-
gen form for meningsudbrud når dom-
men blev afsagt. Dommerne kom ind, 
tilhørerne rejste sig og blev bedt om at 
tage plads igen. Alle fokuserede på dom-
meren i midten. De 5 tiltalte var tydelig-
vis meget nervøse. 2 års opslidende 
kamp og mistænkeliggørelse for at have 
udført sit arbejde var sekunder fra at fin-
de sin afgørelse. Frifindelse eller dom. 
Vi har alle hørt frasen ”man kunne høre 
en knappenål falde”. Det kunne man 
denne smukke sommerdag i Østre 
Landsrets 3. afdeling. Dommeren tog or-
det. Jeg bemærkede, at mange stod med 
krydsede fingre. Koncentrationen og hå-
bet lyste ud af alle tilstedeværende. 
Dommerens ord faldt ”thi kendes for 
ret, de 5 tiltalte frikendes for samtlige 
anklagepunkter”. Ingen, hverken til-
hørere eller tiltalte, sagde en lyd. 
Respekten og værdigheden blev be-
varet. Alligevel hørtes og føltes et sus 
gå gennem salen. Lettelsen hos vores 
kammerater og kaptajn Hommel, var 
umulig at overse. Som personlig kam-
merat til den ene af de tiltalte, vidste jeg 

hvilket åg der netop var løftet fra 
hans/deres skuldre, og blev overvældet 
af glæde på deres vegne. Dommeren 
fortsatte med at læse begrundelsen for 
den afsagte dom op. Det var dog umu-
ligt at tænke på andet end det netop ud-
talte ord ”Frikendt”. Efter ca. et kvarter 
var det hele overstået, og vi mødtes 
udenfor i gården. Her var fyldt med 
pårørende, presse, repræsentanter fra 
forsvarets faglige organisationer og an-
det godtfolk. At gengive den helt speci-
elle stemning der herskede, lader sig ik-
ke gøre med ord. Følelserne fik frit løb. 
Ebbe Mogensen (forsvarer  for  
MP'erne) inviterede dem og alle der var 
mødt op for at støtte dem på cafe. Efter 
at have nydt en øl i dette selskab, fort-
satte vi til Nyhavn, hvor vi indtog bol-
værket. I løbet af eftermiddagen og afte-
nen dukkede der til stadighed andre 
”gamle” MP'er op for at gratulere. Da vi 
ved 21-tiden sad i Kongens Have, kom 
således et par forhenværende MP'ere, 
nu forklædt som uniformerede politi-
folk, og hilste på selskabet. Jeg skal und-
lade at berette om hele festen. For det 
første varede den fra torsdag eftermid-
dag til søndag morgen, og for det andet 
kan jeg ikke helt erindre alle detaljerne. 
Men sammenfattet må vi sige at vores 
kammerater blev fejret på behørig vis, 
byen fandt ud af vi var der, og enkelte  
københavnske piger var heller ikke i 
tvivl…

Jakob Mølgaard, Nordjylland      

Lettelsen over domsafsigelsen blev 
bl.a. fejret i det gode vejr i Nyhavn.
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Af SG Frank Carstensen

I den sidste del af perioden har vi taget af-
sked med to af vore kolleger. Den første 
var SG K.S. Jensen, grundet problemer 
med den ene fod, hvilket krævede en ruti-
neoperation. Nummer to, som forlod mis-
sionsområdet den 17. juli, var SG V. 
Svane p. g. a. optagelse på flyvevåbnets 
pilotuddannelse. De resterende 16 mand 
forlader Irak den 21. og 22. august, hvor-
efter hold 8 overtager kommandoen.
Den sidste måned har fokus været rettet 
mod at give hold 8 så gode opstartsbetin-
gelser som muligt. Det har betydet grun-
dig planlægning og prioritering af ind-
satsen indenfor militærpolitioperatio-
nerne i rammen af den danske bataljon, 
samt fortsat målrettet indsats i vejlednin-
gen og træningen af IPS. Det er ikke kun 
chefen med sine nærmeste rådgivere, 
som har anvendt de sidste ressourcer. 
Alle har ydet en ekstra indsats, med flere 
ansvarsområder til den enkelte sergent. 
Hold 8 kan se frem til en periode, med be-
hov for fortsat benhård prioritering af de 
knappe MP ressourcer, styrken i Irak rå-
der over, set i forhold til mængden af mi-
litærpolitiopgaver.

Tiden hernede har budt på både gode og 
dårlige oplevelser. Da vi overtog fra hold 
6 var der en del uro i ansvarsområdet 
pga. Muhammed tegningerne, anklager-
ne mod de britiske styrker, samt en 
Guvernør uden vilje til samarbejde. 
Efter længere tids arbejde lykkedes det 
for os at få genoptaget et egentligt sam-
arbejde med det lokale politi (IPS), her-
under træningen ude på stationerne. Vi 
uddanner for tiden IPS sergenter på de 

tre stationer i Ad Dayr distriktet. 
Forholdet til de lokale er ligeledes gene-
tableret. De fleste irakere i det danske an-
svarsområde støtter tilstedeværelsen af 
de danske styrker og specielt den danske 
indsats for genopbygningen af deres sam-
fund, samt bestræbelserne på at få IPS til 
at tage ansvaret for sikkerheden i områ-
det, herunder bekæmpelsen af kriminali-
teten i samfundet. 
De civile i vores område har fået flere 
penge mellem hænderne, hvilket kan ses 
ved at der bliver bygget nye huse og at 
der kommer nye butikker overalt. 
Desværre må man sige at situationen her-
nede stadigvæk er meget anspændt og at 
truslen imod os ikke er blevet mindre. 

Selvom IPS stationerne stadigvæk mang-
ler en del materiel og viden, så begynder 
flere af stationerne at være i stand til at lø-
se deres opgaver. For at omgå problemer 
med stammer har Al Qurnah IPS station 
oprettet en Special Task Force som be-
står af de bedste betjente fra stationen. 
Styrken har bedre udrustning og træning 
og for at undgå problemer med stammer-
ne opererer styrken med masker på, så de 
ikke senere kan blive genkendt af stam-
merne og de kriminelle. 
Den nye styrke har allerede udført flere 
anholdelsesaktioner, i samarbejde med 
den irakiske hær. Specielt hurtig og ef-
fektiv indgriben i forbindelse med kid-
napning af et barn, styrkede deres tro-
værdighed i området. Indenfor 24 timer 
var drengen tilbage hos sin familie og 
kidnapperen anholdt.

Hold 8 skal løse samme opgave med en 
styrke der er reduceret med 2 mand. De 

Med kun få dage tilbage, kan vi se frem-
skridt i det danske ansvarsområde.
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stiller således med et hold på 14 dan-
skere og 2 litauere. Den nuværende sik-
kerhedssituation i ansvarsområdet, bety-
der at det ikke vil være muligt for hold 8 
at gennemføre egne eskorter, da en 
patrulje pt. minimum skal bestå af 12 
mand og 3 køretøjer. Dette vil resultere i 
at hold 8 udelukkende skal benytte sig af 
eskorter fra andre enheder. Derved mis-
tes fleksibilitet og afhængigheden bliver 
væsentlig større, hvilket kan betyde man-
ge aflysninger af eskorter og ændringer i 
planerne. 
Heldigvis er opgaverne med IPS blevet 
prioriteret højere på hold 8 og derfor er 

der en sandsynlighed for at hovedparten 
af eskorte ønskerne bliver opfyldt. Hold 
7 har desværre set en tendens til mange 
ændringer og aflysninger.
Ud over dette vil der stadigvæk være be-
hov for en til tider meget hård priori-
tering i forbindelse med operationer, 
VIP opgaver og politiarbejdet i missio-
nen. Der skal benyttes en del MPere i det 
daglige operationsmønster, hvilket lige-
ledes vil lægge et hårdt pres på det nye 
MPDET.
 
Vi ønsker hold 8 en god tur, pas godt på 
jer selv.

HOLD 7

Uddannelse af elever på Ad Dayr politi station. Fra højre mod venstre er det SG F. 
Carstensen, SG S.T. Villesen, Abass Abdul Hussien. Siddende tæt på Haydr Kamel, 
siddende i midten Hasan Kadhim, hvid skjorte siddende Salman Marjan, siddende 
længst væk Aysa Sami.



Fællesbillede af hold 7 og hold 8, hold 7 står til venstre, til og med de to grønne 
baretter. Forreste række, fra venstre mod højre, MJ J. Roelsgaard, SSG H. Bentsen, 
SG M.B. Pedersen, SG A. Mikkelsen, SG F. Carstensen, SG C. Vestergaard, SG M.V. 
Fischer, OS R. Šilanskas, OS T. Skøtt, SG M.D. Berg, SG K.H. Thomsen, SG F. 
Strange, SG J.K. Andersen, SG S.S. Louring, SSG N.C. Eriksen, MJ M.O. Pedersen. 
Anden række, fra venstre mod højre, OS T. Brandt, SG S.T. Villesen, SG L. Borrisholt, 
SG R.S. Röttger, SG S. Dundorf, SG K. Nielsen, OS M. Steniukynas, SG M.K. Ovesen, 
SG C. Svendsen, SG K. Sand, SG S.D. Sommer, SG J. Jørgensen, SG J. Snedker, CPL 
B. Pempe, SG I. Kazakovas.

Al Qurnahs special task force.

Billede fra optælling og 
overdragelse. Fra højre mod 

venstre SG M.B. Pedersen, SG 
M.K. Ovesen, SG A. Mikkelsen.

13
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United Nations Military Police Course

Af major O.B. Kristensen

Som beskrevet i sidste nummer af Det 
Røde Betræk, gennemfører Militær-
politiafdelingen ved Hærens Logistik-
skole UNMILPOC nummer 50 i perio-
den 28. august  15. september 2006. Ind-
holdet af kursus har sikkert udviklet og 
ændret sig i de forløbne år, men det er 
mit indtryk at principperne for multina-
tional militærpolititjeneste grundlæg-
gende er de samme som ved UN-
MILPOC start i 1969. 
Undervisningen på UNMILPOC omfat-
ter flg. tjenesteområder:

· General Orientation
· Military Police Operations
· Military Police Administration
· Engelsk
· Communication
· Physical Training

I de to første uger af kursus gives der 
prioritet til disse fag, og i den sidste uge 
koncentreres kræfterne om gennem-
førelse af Exercise Blue Beret. Herud-
over er der, som en del af kursusforløbet 
arrangeret en række sociale arrangemen-
ter, med henblik på teambuilding og kam-
meratligt samvær. I den sammenhæng er 
det måske værd at bemærke, at traditio-
nen fra 1975 med ”The Gammel Dansk 
Society” stadig holdes i hævd.

General Orientation. 
Formålet med General Orientation er at 
give eleverne en orientering om emner, 
der er af generel interesse for MPere, 
som skal i international tjeneste. Der gi-
ves således en grundlæggende orien-
tering om United Nations og NATO over-
ordnede organisation og den politiske 

proces forud for etablering af en interna-
tional mission. Tilsvarende orienteres 
eleverne om FNs ”udrykningsstyrke” 
SHIRBRIG (United Nations Stand by 
Force High Readiness Brigade), hvor 
Danmark og Sverige begge har tilmeldt 
et MP-kompagni.
Krigens Love og Humanitær Folkeret 
gennemgås, og vi har en repræsentant fra 
Rigspolitiets internationale afdeling til 
at orientere om politiets opgaver i mis-
sionsområderne. 
Vi har en dygtig antropolog til at fore-
drage over emnet kulturforskelle, og hun 
formår ofte, selv med en relativ homo-
gen elevskare fra i hovedsagen Europa, 
at få eleverne spillet ud mod hinanden, 
med det formål at tydeliggøre, at vi selv 
inden for Europas grænser ikke har helt 
samme normer og ikke tænker helt ens. 
Disse lektioner er ofte ganske morsom-
me at overvære.

De væsentligste orienteringer i faget 
General Orientation er uden tvivl brie-
fingerne om de aktuelle missionsområ-
der. Jeg er så heldig, at have instruktører 
der har gjort tjeneste ved alle væsentlige 
missioner, hvor de nordiske lande delta-
ger med styrker. Vi har justeret og æn-
dret lidt på disse briefinger gennem åre-
ne, afhængt af - hvor de nordiske lande 
aktuelt har været indsat. På det kommen-
de kursus vil vi orientere om missioner-
ne i Kosovo, Irak, Afghanistan og 
Sudan, og vi vil trække nogle erfaringer 
frem, fra de helt gamle missioner (Cy-
pern og Libanon), som stadig er gælden-
de den dag i dag. Den ene af disse mis-
sioner kunne måske gå hen at få en re-
næssance.
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Military Police Operations. 
Undervisning I Military Police 
Operations er absolut et hovedfag. 
Indholdet i dette fag er militærpoliti-
håndværket. De indledende lektioner 
omhandler i begge klasser de grundlæg-
gende principper om ansvar, beføjelser, 
jurisdiktion og autoritet. Herefter foku-
serer officersklassen på at planlægge og 

lede militærpolitioperationer, og vores 
NCO-klasse (befalingsmændne) bruger 
energien på at iværksætte patruljer, tje-
nesten som ”Desk Sergeant” og efter-
forskning. Fælles for begge klasser gæl-
der, at vi forudsætter at de kan deres na-
tionale MP-håndværk, opgaven for in-
struktørerne er at finde brugbare fælles-
nævnere, således at eleverne kan arbejde 
sammen på tværs af nationerne, og med 
respekt for de enkelte nationers retsple-
jelovgivning.
Vi anvender en hel dag til kontrol med 
større uroligheder eller Riot Control som 
det hedder på engelsk. Her får eleverne 
mulighed for fysisk at prøve sig selv af. 
Vi udsætter dem for det stress der auto-
matisk følger med, når en bølge af bro-
sten (træklodser) hagler ned over dem, al-
le får lejlighed til at føle varmen, når 
man bliver ramt af molotovcocktails, og 
smagen af CS-gas bliver de heller ikke 
snydt for. 

Auditorieundervisning om forholdene i 
KFOR (Kosovo).

Kontrol med uroligheder i Rørdal. 
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Military Police Administration.
Administration er som altid en del af mi-
litærpolitiarbejdet. Eleverne undervises 
i engelsk rapportskrivning, udfyldelse af 
DOB (Daily Occurrence Book (døgn-
rapport)), MP-Summaries og den øvrige 
militærpolitifaglige administration. 
Som grundlag for denne undervisning an-
vender vi skabeloner fra missionsområ-
derne, således at eleverne når de efterføl-
gende afgår til en mission, ikke oplever 
de store forskelle i administrationen. Vi 
konstaterede i øvrigt under en Fact 
Finding til militærpolitikompagniet i 
Kabul (Afghanistan), at man havde 
”stjålet” UNMILPOC skabelon for mili-
tærpolitirapporten, og brugte denne rap-
port til de reelle opgaver i Afghanistan, 
så også på dette punkt sætter 
UNMILPOC fingeraftryk på militærpo-
lititjenesten i den store verden. 
Til undervisningsbrug har vi på skolen in-
vesteret i 20 computere med en engelsk 
opsætning af Windows, så eleverne ople-
ver forholdene så tæt på ”real life” som 
muligt, og ikke skal forholde sig til hvad 
ord med mærkværdige danske bogstaver 
betyder.

Engelsk.
Det mest udbredte sprog i verden er ikke 
som nogen tror kinesisk, men derimod 

dårligt engelsk. Det er vi ganske mange 
som taler. Når vi er elever og instruktører 
fra 14 forskellige nationer, er det af af-
gørende betydning, at vi kan kommuni-
kere, og til dette formål er dårligt en-
gelsk ganske udmærket. De tre første da-
ge af kursus gennemfører vi en række en-
gelsklektioner, hvor en lokal sprogskole 
i Aalborg ”skubber” eleverne i gang med 
det engelske. En forudsætning for ind-
træden på kursus er, at man er stand til at 
begå sig på engelsk, men vi kan konsta-
tere at niveauet er meget forskelligt, selv-
om der helt klart kan spores en generel 
fremgang i engelskkundskaberne. Vi ser 
i dag en lang række kursister fra 
Østeuropa som taler fremragende en-
gelsk, det var ikke oplevelsen for 10 år si-
den.  
Ud over almindelig engelsk konversa-
tion, prøver vi også at sikre, at eleverne 
får kendskab til politifaglige udtryk, 
som det er hensigtsmæssigt at beherske 
når politiopgaver skal løses. 

Alle får chancen for at opleve Molotov 
Cocktails på tæt hold.

Rapportskrivning i EDB klassen.
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Communication.
Communication eller signaltjeneste som 
det hedder på dansk, bruger vi nogle en-
kelte lektioner på. De fleste kender de en-
gelske ekspeditionsord ”Roger”, ”Over” 
og ”Out”, så det væsentligste er, at få 
MPerne til at tale tydeligt og langsomt. 
Dette forhold er særlig aktuelt når det an-
vendte sprog er dårligt engelsk, og vi har 
da også oplevet en række misforståelser 
under øvelse Blue Beret. Den mest ud-
bredte er nok ordet ”Contact”, som på en-
gelsk har betydningen ”føling med fjen-
den”. Så sagt i den forkerte sammen-
hæng, kan en sætning på dårligt engelsk 
som: ”I have been in contact with the 
Mayor” godt udledes som: ”Jeg har 
været i ildkamp med borgmesteren”. 
Disse mulige misforståelser arbejder vi 
under hele kursusforløbet på at undgå. 

Physical Training.
Idræt eller fysisk uddannelse og træning 
(FUT) som det hed i gamle dage, er - og 
vil altid være - en del af MPerens hver-
dag. Således også på UNMILPOC. 
Eleverne gennemfører i starten af kursus 
en ”Coopers Test” (2400 meter løb) hvor 
de skal kunne honorere nogle aldersbe-
stemte krav. De fleste af eleverne er hel-
digvis i glimrende form, men det er da 
sket, at jeg efterfølgende har haft en kam-
meratlig samtale med en elev. 
Der løbes også et enkelt orienteringsløb, 
og en enkelt lektion med boldspil er der 
da også inkluderet i programmet.

Så er vi klar til den obligatoriske Coopers Test. 
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For første gang stiller Hjemmeværnet nu 
patruljefolk til rådighed for Forsvarets 
internationale operationer.
Efter en meget krævende uddannelse 
ved Jægerkorpset er 8 patruljefolk fra 
Hjemmeværnet i juli måned blevet ud-
sendt som deltagere i såkaldte Protection 
Teams i Basra.
Opgaven for disse teams er at beskytte 
vigtige personer. 
Indtil januar 2006 var denne opgave vare-
taget af Søværnets Militærpoliti, fra janu-
ar 2006 blev den overtaget af Flyve-
våbnets Militærpoliti, der nu deler den 
med Hjemmeværnet.
Hjemmeværnskommandoen oplyser, at 
10 hjemmeværnsfolk startede på den 
krævende uddannelse af 2½ måneds 
varighed. Kurset var intensivt med af-
tentjeneste. Af de 10 der startede afgik 1 
på grund af en skade og en anden på 
grund af andre forhold.
Alle 8 hjemmeværnsfolk der gennem-
førte uddannelsen ved Jægerkorpset hav-
de aftjent deres værnepligt og havde 
været medlem af hjemmeværnet mellem 
3 og 10 år.
Optagelseskravet for at komme på kur-
set ved Jægerkorpset var behændigheds-
prøver, 3000 meter støvleløb og jæger-
cirklen. Derudover var de pågældende 
naturligvis selekteret af Patruljekom-
pagniet på baggrund af kendskabet til 
den enkelte.
Uddannelsen ved Jægerkorpset har inde-
holdt discipliner som eskortering af 
VIP-køretøjer, bodygards, undvige- og 
køreteknik, skydeuddannelse og person-

Hjemmeværnsfolk til Irak

beskyttelse.
Chefen for Hjemmeværnet, generalma-
jor Jan S. Norgaard, er meget tilfreds 
med, at hjemmeværnsmedlemmerne 
kan anvendes til denne type opgaver i ud-
landet.
Protection Teams er en disciplin, der er 
kommet for at blive, og der skal uddan-
nes mange hold hvert år. Derfor vil flere 
hjemmeværnsmedlemmer med de for-
nødne kvalifikationer også kunne kom-
me i betragtning, hvis de kan gen-
nemføre den krævende uddannelse, si-
ger Jan S. Norgaard.
Chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant 
Henrik H. Friis, har været meget glad for 
samarbejdet med Hjemmeværnet og si-
ger, at patruljefolkene har været meget 
overbevisende og dygtige.
Såfremt behovet opstår og Hærens 
Operative Kommando anmoder om 
Hjemmeværnets støtte, er Hjemme-
værnet klar til at sende yderligere egne-
de til uddannelse.

cb
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Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M

KØ NB VE ANH

Så kalder lokalforeningens bestyrelse 
igen medlemmerne til en interessant af-
ten, idet vi tirsdag den 19. september 
2006, kl. 19:00
har formået chefpolitiinspektør Mogens 
Wilbert (KP-70) til at komme og causere 
om sit liv i politiets tjeneste.
Der er sikkert mange, der ved flere lej-
ligheder har set Mogens Wilbert i TV og 
bemærket sig hans kontante udmeldin-
ger, idet hans sidste arbejdsområde var 
som chef for færdselspolitiet.
Foredraget finder som vanligt sted på 
Livgardens kaserne, Gothersgade, med 
efterfølgende lettere traktement.
Tilmelding (som altid) til Andreas 
Wilson senest torsdag den 14. september 
2006, telefon 4494-4381, bedst efter kl. 
10:00 - telefonsvarer kan benyttes.
Husk oplysning om egen transport.
P.S. Alle gamle og nuværende MP'ere 
kan deltage i arrangementet.

På gensyn
Bestyrelsen

Wilbert causerer

Forsvarschefen besø-
ger MP

For 3. gang indkalder bestyrelsen til kam-
meratskabsaften, der i år finder sted 

onsdag den 11. oktober 2006, kl. 
18:00,

hvor vi som de foregående år indled-
ningsvis mødes i cafeteriet, Livgardens 
kaserne, Gothersgade, til en - forventelig 

- festlig middag, hvis sammensætning 
for nærværende står hen i det uvisse.
Efter det "sædvanlige" hyggelige sam-
vær overtages kommandoen af selveste 
forsvarschefen, general Hans Jesper 
Helsø, idet generalen vil give os en ori-
entering om forsvarets situation her og 
nu, bl.a. set i lyset af det seneste for-
svarsforlig.
Denne fremlægning vil sikkert give an-
ledning til en mængde spørgsmål, som 
generalen givet vil kunne besvare på en 
særdeles klar og tydelig facon.
Tilmelding (som altid) til Andreas 
Wilson senest den 5. oktober 2006, tele-
fon 4494-4381, bedst efter kl. 10:00 - 
telefonsvarer kan benyttes.
Husk oplysning om egen transport.
P.S. Alle gamle og nuværende MP'ere 
kan deltage i arrangementet.

På gensyn
Bestyrelsen

EN AFTEN I   
SPORTENS TEGN

Den 26. april 2006 kl. 19.00, blev der fløj-
tet op på Livgardens kaserne i Gothers-
gade, for der var nemlig dømt fodbold.
Det var ingen ringere end den kendte 
internationale fodbolddommer Kim 
Milton Nielsen, somskulle fortælle om 
sine mange spændende oplevelser, i sin 
tid som national og international dom-
mer.
En skam at vi kun var 16 deltagere, for re-



20

sten måtte undvære vores interessante 
rejse med Milton ud i den støre verden, 
hvor han fortalte os, at han havde dømt i 
alle verdensdele og i alle europæiske lan-
de, undtagen Albanien og Irland.
Han er født i 1960 og senere i drengeåre-
ne skulle han, som alle de andre spile fod-
bold. Men efter nogle træningsaftener, 
fandt han ud af at det ikke lige var ham 
og nogle år senere, ville han så prøve at 
vare fodbolddommer i stedet for.
Efter at have bestået dommereksamen, 
blev han af andre dommere spurgt, om 
han så havde tænkt sig at benytte sit dom-
merkort og det syntes han var et dumt 
spørgsmål, nu når han lige havde fået 
det.
Han debuterede allerede som 16 årig, 
hvor hans debut kamp var en drenge-
kamp mellem Fremad Amager og Van-
løse.
Han rykkede hurtigt op i rækkerne og 
pludselig en dag debuterede han i lan-
dets bedste fodboldrække, den daværen-
de 1. division, hvor han i 1987 dømte 
kampen mellem Herfølge - KB og hvor 
også hans røde kort fik debut.
Senere blev han international dommer, 
hvor hans første internationale kamp var 
i 1988, i UEFA Cup'en mellem Zalgiris 
Vilnius - Austria Wien og hvor han fik 
sin første støre udfordring.
Vi kom en tur rundt omkring i verden, bå-
de i Champions League, UEFA Cup'en, 
VM og EM, hvor han på glimrende måde 
fortalte, om sine mange mærkelige ople-
velse og hvor han også kom ind på kor-
ruption og bestikkelse af dommerne.
Det følger næsten med når man er inter-
national dommer og kan mange gange 
være fristende, især for en østeuropæ-
sisk dommer, som ikke tjener så meget, 
men farligt for klubberne, idet der står alt 
for meget på spil.
Samtidig kan det blive meget dyrt, hvis 
de bliver udelukket i fire til fem år fra alle 
internationale kampe, hvis vi kun taler 

om 100.000 kroner for et straffespark.
Pä spørgsmålet om han nogensinde hav-
de været bange, når han dømte de støre 
kampe, svarede han at han aldrig havde 
været utryg. Men for nogle år siden, kort 
efter borgerkrigen i Jugoslavien, havde 
han en kamp mellem Serbien og Kroatien 
i Beograd og der var utrolig meget tumult 
op til kampen.
Han huskede at lyset gik ud på Stadion og 
at politiet matte bruge tåregas nede i spil-
lertunnellen inden de skulle ud til anden 
halvleg. Stemningen var temmelig hed 
mellem de to hold, der havde spillere, 
som havde været holdkammerater på 
Jugoslaviens U 21 - mandskab. Kroa-
terne sagde, at de ikke ville på banen, 
men Milton sagde: " Vi spiller " og det 
gjorde kroaterne så.
Det var en af de kampe, hvor det kunne 
vare gået gruelig galt, men hvor det hel-
digvis ikke skete.
I 1994 skulle han bestå sin svendeprøve, 
idet han fik UEFA Cup finalen mellem 
Austria Salzburg og Inter.
1996 blev han udtaget til EM i England, 
hvor han to dage før sin kamp pludselig 
opdagede, at han havde glemt sine kon-
taktlinser hjemme i Danmark.
Da han ikke havde et ekstra par med og ej 
heller kunne gå til en optikker i England 
og købe nogle nye, ringede han derfor 
hjem til DBU som lovede at hjælpe ham.
De hentede dem senere hjemme på hans 
privat adresse i Smørum, hvor så en 
Journalist fra DBU lovede at tage dem 
med til England.
Men det skulle jo gå hurtigt og efterhån-
den som timerne gik, blev Milton mere 
og mere nervøs.
Under hans sidste forberedelser inden 
kampen, for der var kun 3 timer til kam-
pens start, kom der pludselig en smilende 
dansk journalist med hans kontaktlinser 
og sagde, han håbede at det var tids nok, 
for han havde skyndt sig så hurtigt han 
kunne.
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1997 deltog han i Afrika Cup, som fore-
gik nede i Ægypten. Da han ankom til 
Cairo, blev han hentet af en chauffør 
som skulle køre ham til Hotel Milton, 
undskyld Hilton. Under hele køreturen 
blev de forfulgt af en anden bil, hvor der 
sad en og videofilmede ham og den bil 
som han sad. i, da det var en som åben-
bart havde genkendt ham ude i luft-
havnen.
En anden dag sad han sammen med sine 
liniedommere og reservedommeren på 
en fortovsrestaurant inde midt i Cairo, da 
der pludselig kom en tjener hen til deres 
bord og råbte: "Hallo Mr. Milton, I know  
you ".
Et af højdepunkterne i hans karriere var 
nok, da han blev udtaget til VM i Paris i 
1998 og hvor han skulle starte med at 
dømme kampen mellem Tyskland - 
Jugoslavien.
Danmark deltog også og efter at vi havde 
slået Colombia 4-1 blev det meste af 
Paris dækket af de røde og hvide farver, 
også Eiffeltårnet og som han sagde, så 
var det et fantastisk flot syn, som gav gå-
sehud over hele kroppen.
Men det var også under dette VM at han 
ikke blev så populær, nærmest upopu-
lær, især hos de engelske fans og senere i 
det meste af England.
Den næste kamp han skulle dømme var 
opgøret mellem England og Argentina. 
Denne kamp betød meget for England, 
så de engelske aviser var klar til at skrive 
om bare den mindste fejl hos den danske 
dommer.
Midt i kampen lavede den engelske og 
verdensberømte stjernespiller, ikonet 
David Beckham en svinestreg, som fik 
Milton til at give ham det røde kort, som 
kun han kunne gøre det på sin meget køli-
ge facon, idet han var ligeglad med hvem 
de var eller hvad de hed.
Det fik den engelske presse op på mær-
kerne, for det var så sandelig ikke hver-
dagskost for dem eller for andre og slet 

ikke for Mr. Beckham.
Bedre blev det ikke, da den engelske 
presse dagen forinden havde set Milton i 
en argentinsk spillertrøje, som han hav-
de taget på bare for sjov.
Pressen skrev at Milton holdt med 
Argentina, fordi han havde noget familie 
der og samtidig var han også argentinsk 
gift.
Da han senere kom hjem til Danmark, 
fik han en sen søndag aften besøg af 2 en-
gelske journalister, som fortalte ham at 
hele den engelske fodboldverden var i 
oprør, ja selv den engelske Dronning var
sur på ham.
Blandt de 16.000 mails som han havde få-
et på grund af sin handling, var der en en-
gelsk dame som havde skrevet at nu hav-
de hun set fodbold det meste af sit liv, 
men det som han havde præsteret i den 
kamp, var da noget af det værste hun no-
gensinde havde set. Hun ønskede derfor 
at han skulle stoppe som dommer og ik-
ke ødelægge fodboldspillet mere end 
han havde gjort i forvejen.
Som modydelse modtog han senere 
kampbolden af Michael Owen og da han 
senere skulle dømme en kamp på Old 
Trafford, mødte han David Beckham, 
som nu var blevet en god dreng igen.
Han undlod heller ikke at komme ind på 
den 11. September 2001, hvor han i de ti-
mer da terrorangrebet på World Trade 
Center i New York fandt sted, var han på 
vej til Athen for at dømme en 
Champions League kamp.
Da han kørte gennem Athen, så han godt 
at alle var samlet omkring barernes tv - 
apparater, men det var først da han an-
kom til sit hotel at han fandt ud af hvad 
der var sket.
Kampen blev, som alle andre kampe den-
ne dag selvfølgelig aflyst.
Under VM 2002 dømte han semifinalen 
mellem Brasilien - Tyrkiet.
I 2004 dømte han Champions League fi-
nalen mellem Porto - Monaco.
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 ”Erik Schultz-Lorentsen, KP-2, slap vist uden et gult kort”

Skyttelauget
Ny sæson starter september tirsdag 
den 26. september 2006.
Følgende skydedage er planlagt i sæson 
2006-07:
26. september 2006
10. oktober 2006
31. oktober 2006
21. november 2006
5. december 2006
9. januar 2007
30. januar 2007
20. februar 2007
13. marts 2007
3. april 2007
fra kl. 18:00 længst til kl. 19:30 på baner-
ne på Østerbrogade.
Der er samtidig lagt op til kammeratligt 
samvær  og måske et spil kort!
Kom og vær med!

Preben Larsen og Flemming Ørhem

På grund af sin alder "kun 45 år" måtte 
han sige farvel til international fodbold 
og det skete i Athen. Han sagde samtidig 
også farvel til sine trofaste dommerkol-
legaer, Knud Erik Fisker, Bo Blankholm 
Pedersen og Jørgen Jepsen i deres sidste 
hjemlige ligakamp, som foregik den 14. 
maj 2006.
Status over Milton, 154 internationale 
kampe, heraf 53 i Champions League og 
det er rekord, som gør ham til Europas 
mest erfarne dommer.
Han vil nu fremover hellige sig sin fami-
lie og sit Job som it - chef og ikke mere 
være afhængig af en kalender.
Tak Milton for en hyggelig og oplevel-
sesrig aften, hvor vi kom vidt omkring 
og hvor man ikke ligefrem skulle vasre 
fodbold interesseret for at få noget ud af 
det.
Også en tak til Andreas Wilson, som hav-
de arrangeret en hyggelig aften, hvor vi 
igen var i selskab med en kendt person, 
nemlig Kim Milton Nielsen.

Søren Skov KP hold 97



23

MP foreningen
Nordjylland
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MP foreningen
Fyn

Aktiviteter i M.P. Forening Nordjylland.
2. September: Jubilarstævne Aalborg kaserner. Gør dagen uforglemmelig. 

Reserver allerede nu dagen, det gælder også dem der ikke lige har 
rundt Jubilæum.

21. September: Sirius Foredrag på M.P. Stuen, Tilmelding inden 1. sept. til 
Jacob Mølgaard (se Invitationen i sidste nr, kontakt Jakob 
Mølgaard, for evt. tilmelding).

19. oktober : Besøg på De danske Spritfabrikker med efterfølgende besøg på 
Duus Vinkjælder.  Tilmelding Senest 1. oktober til Jakob 
Mølgaard. (Se invitationen andetsteds i bladet).

November. Andespil. ?

December: Julearrangement for hele familien.

Lokalforeningen MP 
FYN's fane.
 

Nu har vi fået dekoreret vores flotte fane. 
Vores kasserer Helge V. Thomsen. 
præsenterer fanen, ved årets jubilar-
stævne den 2. sept. i Aalborg. Vi havde 
ønsket, at vi i dette nr. af DrB kunne vise 
fanen, men det var ikke muligt. Vi vil 
endnu engang takke vores medlemmer, 
for at have klaret opgaven, uden proble-
mer, ved hjælp af jeres bidrag til Fane-
fondet.

På bestyrelsens vegne
 Svend Pedersen

Skydning.
Så er det ved den tid, at vi skal begynde 
skydetræning, for at kunne gøre os gæl-
dende ved MP mesterskabsskydningen 
næste år. Nu må MP Fyn vise sig blandt 
de bedste, når pokalerne uddeles, på rep-
ræsentantskabsmødet 2007.
Der kan skydes fra onsdag den 11. okto-
ber, og fremdeles hver onsdag fra kl. 
19.00 - 21,00,på 15. m. bane.iflg. aftale 
med Bullerup Skyttekreds, Mølle-
dammen i Bullerup, skyttekredsen stiller 
våben til rådighed, der betales pr. serie 
kr. 10.00, for skiver og patroner betales 
dagspris.( Samlet pris for en aften ca. Kr. 
25.00). Vi håber, at du kan afse tid til at 
deltage nogle gange i løbet af vinteren, 
så du er klar til at vise MP Fyn også kan 
skyde. Lokalforeningens bestyrelse. 
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MP foreningen
Storstrømmen

Så har vi datoerne for 
efterårsprogrammet.

Torsdag den 21. september 2006 kl. 
13.00 mødes vi i Fensmark ved  
Holmegård Glasværk til en rundvisning. 
Programmet er beskrevet i Det røde 
Betræk nr. 5, Juli-august 2006.
Indgangsbilletten koster 79,00 kr., men 
fra 65 år er prisen kun 65,00 kr.
Tilmelding ikke nødvendigt, men det 
gør ikke noget, hvis vi hører fra jer.

Onsdag den 18. oktober 2006 kl. 13.00 
mødes vi ved Nordisk Film Studier, 
Valby. Programmet står i Det røde 
Betræk nr. 5, Juli-august 2006. 
Tilmelding senest 10. oktober 2006. 

Bestyrelsen håber på god fremmøde og-
så fra vore naboforeninger Tissø og 
København. 

Julefrokost på M.P.Stuen, Vordingborg, 
onsdag den 22. november 2006 kl. 
18.00.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Niels 55 44 04 76

Det glade brudepar foran kirken, fanen 
bæres af Erling Lund Juhl (SG-47)

Bryllup.

Den 24. juni 2006 blev Morten Peter 
Kølholt Poder (SG-101) viet i Læborg 
Kirke med sin udkårne Mette. Tilstede i 
kirken var foruden deres søn Joakim på 
10 måneder bl.a. også lokalforening 
Sønderjyllands fane.
Morten er ligesom sin far Poul Erik 
Poder (KP-92) medlem af lokalforenin-
gen.

Vi ønsker hjerteligt tillykke.

Trykfejl.
Den ivrige læser af vores aktivitetska-
lender vil straks kunne se, at der er arran-
geret en tur til Skrydstrup søndag den 17. 
september 2006.
Nu er det sådan fat, at den berømte sæt-
ternisse, eller rettere slettenisse har 
været på spil. Så de af jer, der lige som 
mig, havde gået og glædet sig til en hyg-
gelig tur, med dejligt samvær i 
Skrydstrup, må desværre blive skuffet. 
Dette arrangement var i år 2005 og vil ik-
ke lige blive gentaget lige med det sam-
me.                                   Peter Jepsen.
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MP foreningen
Østjylland
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Nekrolog

Ejgil Bossow Brøgger, KP-5, døde d. 10. 
juli efter længere tids sygdom. Dermed 
har MP-Østjylland mistet en af de trofa-
ste støtter, der var med til at genstarte lo-
kalforeningen, og som i nogle år varetog 
jobbet som kasserer med stor ildhu. Ejgil 
gjorde tjeneste i Tyskland og han kunne 
på festlig og også dramatisk vis fortælle 
yngre MP-kolleger om sine mange ople-
velser dernede. Efter hjemsendelsen var 
han først ansat hos Århus Vandværk, 
men efter kort tid blev han som en af de 
første i Danmark teknisk konsulent i 
plastbearbejdning hos Teknologisk 
Institut i Århus, hvor han i 1988 kunne 
fejre 25 års jubilæum.
Ejgil blev 77 år og efterlader sig hustru 
Vera og to børn.
Æret være Ejgil's minde.

Steen Ladefoged

Synkroniserede      
indbydelser

Vi har modtaget e-mail adresser fra ca. 
halvdelen af vore medlemmer, som frem-
over vil modtage elektroniske indbydel-
ser og øvrige medlemmer får et ”gam-
meldags” brev 3-4 uger inden arrange-
mentet. Men allerede forinden har arran-
gementet været meddelt gennem vores 
aktivitetskaldender i DrB, som pga. la-
vere udgivelsesfrekvens ofte har meget 
tidlige deadlines. Det får betydning, som 
ved vort besøg i Horsens Statsfængsel, 
hvor der var deltagerbegrænsning, idet 
læsere af DrB kan tilmelde sig inden 
medlemmerne har modtaget indbydel-
sen, og derved kommer øverst på den be-
grænsede tilmeldingsliste. Det vil sik-
kert være umuligt at synkronisere DrB 
og vore indbydelser, så er der nogen, der 
kan foreslå en fornuftig løsning?

 

Aktivitetskalender 
2006/07

Det planlagte besøg hos Natur Drogeriet 
i Hørning er lagt på hylden, og der arbej-
des på et alternativ i okt.-nov.

Januar 2007
Torskegilde med tilbehør.

Marts 2007
Generalforsamling 2007.

Schølleskydning

Som naboer til MP-Nordjylland har vi al-
tid tilstræbt at deltage i dette udmærkede 
arrangement. Det glippede i 2005 pga. 
for få tilmeldinger . Og det samme skete 
desværre igen i år. Undskyld til  MP-
Nordjylland, at vi ikke kan holde hvad vi 
lover, men vi forsøger igen til næste år.

 
Steen Ladefoged/referent/formand
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Nye stillinger ved Søværnets Militærpoliti.
I forbindelse af oprettelse af Søværnets Militærpoliti Korps, er MP seniorsergenter 
pr. 1. januar 2007 placeret som følgende:

MP Administrationsbefalingsmand (Korsør):
SSG MP Arne Karsberg  tidligere Uddannelsesleder i Auderød

MP Uddannelsesleder (Korsør):
SSG MP Jesper Sander Jensen  tidligere Uddannelsesbefalingsmand i Korsør

MP Stationsleder København:
SSG MP Frank Damgaard Hansen  tidligere Stationsleder i Korsør

MP Stationsleder OPLOG KOR  (Korsør):
SSG MP Keld Nørgaard  tidligere uddannelsesleder i Århus.

MP Stationsleder SOK (Århus):
SSG MP Michael Kruse Nielsen  tidligere Stationsleder i København.

MP Stationsleder OPLOG FRH (Frederikshavn):
SSG MP Bjarne Pedersen  tidligere fungerende Stationsleder Frederikshavn.

Afgår fra ”Korpset”:
SSG MP Per F. Frederiksen (tidligere MP stationsleder SOK) afgår til Søværnets 
Grundskole efter endt udsendelse til KFOR fra medio 2007. 
SSG MP Elo T. K. Sørensen overføres til Flyvevåbnet (Karup) i forbindelse med 
hjemkomst fra en ikke MP stilling i NATO (Holland) ultimo 2006. 
SVN MPO KL Svend Erik Rensby afgår fra stillingen den 1. juli 2006 til en stilling 
som sagsbehandler i Forsvarets Materieltjeneste. Stillingen som SVN MPO 
nedlægges fra samme dato.

Tilgår ”Korpset”
KL Stig F. Olsen er udpeget som NK i SVN MP Korps. Pt. i forbindelse med havende 
tjeneste som Chef for Baseafdelingen, Marinestation København. 

MP'ers ungtyr flygtede ind i skov                 
Hans Jørgen Nielsen, (KP-94), fra Sønder Hostrup ved Aabenraa, har mistet en 
ungtyr.
De snærende bånd i indhegningen blev for meget for hans tyr. For fjorten dage siden 
stak den af og lever lige nu i en skov ved Varnæs.
Tyren er nu blevet så sky, man ikke kan komme nærmere end ca. 100 m fra den, 
hvorefter den stikker af igen.
Nu vil politiet dog have at den skal skydes, da den kan være til fare for 
forbipasserende.
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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
Jacob Mølgaard
Vesterbrogade 20, 1. tv.
9400 Nørresundby
  2682 5110
  mpnordjylland@hotmail.dk

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

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Poppellunden 26
4270 Høng
  5826 3195
  fodselsdagsfond@
     militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
  7025 0358
  a.b.ravn@ofir.dk

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
Poppellunden 26, 4270 Høng
  5826 3195
  eran@hongnet.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
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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.
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