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Sommer
Vi er nu inde i den periode, hvor der 
traditionelt sker mindst i soldaterfor-
eningerne idet alle nyder en velfortjent 
sommerferie og lader op til eftersom-
merens mange arrangementer.

Den opmærksomme læser har sikkert 
opdaget, at vores jubilarstævne ikke 
som først annonceret finder sted ved 
Hærens Logistikskole, da denne som 
led i implementeringen af det nye for-
svarsforlig formelt blev nedlagt den 31. 
juli 2011. Dette har dog ingen praktisk 
betydning for afviklingen af jubilar-
stævnet. Det der sker er, at alle nuvæ-
rende logistik- og militærpolitienheder 
i Aalborg inkl. Hærens Logistikskole, 
Felthospitalet og Drivmiddeldelingen 
fra DANILOG samt 2. ECH elementer 
fra alle tjenestegrene i hele landet inte-
greres i det nye Trænregiment, Hærens 
Center for Logistik og Militærpoliti.

Militærpolitiforeningen kan med stor 
tilfredshed konstatere, at Militærpoli-
tiet nu nævnes som en del af det nye 
navn.

I ønskes alle en god sommer

Carl Bratved
Landsformand
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Fødselsdage i juli                                   
85 år
Den  1. Jens Harry Carlsen, KP-04
 Rollosvej 13, 5200 Odense V 
Den  19. Svend Ove Olsen, KP-02
         Højstedgårdvænget 36, 4872 Idestrup 
Den  23. Hans Kristjansen, KP-04
         Primulavej 7, 1., 2720 Vanløse 

80 år
Den  12. Eli Dalsgaard, KP-13
         Ans Søpark 44, 5.tv., 8643 Ans By 
Den  13. Bennie Thorsøe, KP-15
         Kollerødvej 12, 3450 Allerød 
Den  15. Kristian H. Sørensen, KP-13
         Fæstedvej 50, Obbekær, 6760 Ribe 
Den  21. Bent Fischer, KP-13
         Stenkildevej 17, 1., 8260 Viby J 

75 år
Den   2. Børge Jensen, KP-20
         Fiskegårdsvej 3, Hyllested, 8444 Balle 
Den   3. Hans H. Sørensen, KP-20
         Strandgårdsvej 42, Himmelev, 
 4000 Roskilde 
Den   3. Torben Feltoft, KP-23
         Langagervej 36, 2950 Vedbæk 
Den  11. Svend Eli Kuhr, KP-20
        6515 Sunshine Drive, Deltac BC V4E  
 1P4, Canada
Den  13. Jens Lassen, KP-28
         Rungsvej 52, 7100 Vejle 
Den  16. Ejnar Dissing Pedersen, KP-18
         Gislingegård 3, 4532 Gislinge 
Den  19. Michael A. Jensen, KP-21
         Brødløsevej 4, 3790 Hasle 
Den  21. Otto G. Tefke, KP-22
         Lundtofteparken 70, 1.tv.,           
         2800 Kongens Lyngby 
Den  30. Elo Jørgensen, KP-21
         Røglevej 11, 3450 Allerød 

70 år
Den   4. Otto W. Petersen, KP-65
         Brobæklunden 27, 5260 Odense S 
Den   6. Jørn Visbye Snitker, KP-55
 Apartado de Correos 67, E-29631
 Arroyo de la, Malaga Spanien
Den  11. Günther Kelm Zielke, KP-61
         Ødisvej 120, Taps, 6070 Christiansfeld 
Den  12. Sven Aage Pedersen, KP-47
         Bøgelunden 59, 2635 Ishøj 
Den  14. Arne Bramsted, KP-43
         Bøgelunden 90, 2635 Ishøj 
Den  19. Erling Christiansen, KP-48
         Skærvad Alle 6, Skærvad, 8500 Grenaa 
Den  19. Ole L. P. Brunstrøm, KP-51
         Nyledsbakken 32 A, 4500 Nykøbing Sj 
Den  22. Helge Felter, KP-51
         Avenu des Pyrenees, S-8270 Mont
 Pezat de Querty, Frankrig
Den  23. Børge Dam Larsen, KP-49
         Bøgevej 29, Assentoft,
 8960 Randers SØ 
Den  26. Poul Erik Køhler, KP-50
         Saugstedlund 90, 5600 Faaborg 
Den  26. Ole Olsen, KP-52
         Lundingsvej 17, st. - 15,
 7000 Fredericia 
Den  30. Peder B. Frederiksen, KP-55
         Ørslev Klostervej 117, Hald,
 7840 Højslev 

65 år
Den   1. Anders Bowall-Jensen, SG-30
         Ådalsparkvej 59, 3.tv., 2970 Hørsholm 
Den   4. Jørgen Bothmann Palm, KP-83
         1 Ivy Coteaages  S-16  9DG, Eaglesclitt           
         Cleveland TS, England
Den   4. Niels Ib Pedersen, KP-84
         Bavnehøj Alle 63, 5800 Nyborg 
Den  11. Peter Bentzen, KP-80
         Hestehaven 40, Karrebæk
 4736 Karrebæksminde 
Den  12. Poul H. Hedebo, KP-78
         Svanholm alle 2, c/o Svanholm Gods           
         4050 Skibby 
Den  13. Henrik Ørsted, KP-80
         Marielystvej 15, 2000 Frederiksberg 
Den  14. Gert Madsen, KP-84
         Sophienborg Alle 1B,1.lej.7,
 3400 Hillerød 
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Den 15. Svend Aage Faarkrog, KP-84
        Birkevej 12, 7830 Vinderup 
Den  16. Kurt Aabo, SG-32
         Nejrupvej 52, Klinkby, 7620 Lemvig 
Den  16. Sven-Erik Ladefoged, SG-34
         Sdr. Fasanvej 87 C, 1. 0003,           
         2000 Frederiksberg 
Den  18. Henning Alfred Søgaard, KP-74
         Volbjerg 15, 9520 Skørping 
Den  18. Ole Pedersen, KP-80
         Landskronavej 2, 8600 Silkeborg 
Den  18. Gregers Bojesen, KP-81
         Amalievej 23, 4.th.,
 1875 Frederiksberg C 
Den  21. Erik Lasse Friis-Pedersen, KP-81
         Gydevej 12 A, 3070 Snekkersten 
Den  21. Keld Storvang, KP-84
         Mariesvej 27, Trend, 9670 Løgstør 
Den  22. Henning Rasmussen, KP-80
         Haurumvej 11, 7171 Uldum 
Den  22. Jørgen Kofoed, KP-88
         Henningvej 1, 3660 Stenløse 
Den  23. Poul Lebtien Mohr, SG-31
         Kongens Vænge 55, 3400 Hillerød 
Den  23. Teddy B. Iversen, SG-35
         Heisesvej 16, 7100 Vejle 
Den  25. Peter Josephsen, KP-83
         Sneppevej 23, 7600 Struer 
Den  25. Frank Steenberg Frost, SG-30
         Nørrehedevej 9, 9370 Hals 
Den  28. Leif A. H. Geilman, KP-77
         Aldersrovej 7, 3.th., 8200 Aarhus N 
Den  29. Orla Preben Bertelsen, KP-84
         Ørstedsgade 40, 6400 Sønderborg 

60 år
Den   2. Leif Johansen, KP-95
         Rørsangervej 1, Gjellerup           
         8220 Brabrand 
Den   9. Anker L. Ottesen, KP-96
         Båstrupvej 49, 8722 Hedensted 
Den  10. Peter Jensen, KP-90
         Kystvejen 57, Egense, 9280 Storvorde 
Den  10. Per Møller, KP-97
         Hans Egedes Vej 82, 9600 Aars 
Den  11. Torben Eskholm, KP-97
         Møllebækvej 88, Haldrup,
 8700 Horsens 
Den  13. Johnny J. Poulsen, KP-97
         Lyndbyparken 8, 4070 Kirke Hyllinge 

Den  14. Tom Alek Madsen, KP-97
         Vestergade 5 C, 1., 9760 Vrå 
Den  15. John Kvist Jakobsen, KP-96
         Nøddevej 14, Resen, 7800 Skive 
Den  22. Steen E. Lindblad, KP-94
         Tranekærvej 4, 2665 Vallensbæk Strand 
Den  22. Per Aa. Johansen, KP-96
         Pottemagertoften 141, 8270 Højbjerg 
Den  26. Herluf Jensen, KP-93
         Bogfinkevej 15, 6100 Haderslev 
Den  31. Svend Pedersen, KP-94
         Grevsensgade 26, st.th., 4220 Korsør 

50 år
Den   6. Jørgen Enok Hansen, SG-66
         Ahornvej 15, 8543 Hornslet 
Den  18. Lars Chr. Olsen, SG-66
         Harekæret 83, Over Holluf           
         5220 Odense SØ 
Den  21. Henrik Friis Hansen, SG-67
         Mesingvej 5, 8660 Skanderborg 
Den  24. Ole Christian Christensen, SG-67
         H.C.Andersens gade 23, 8700 Horsens 
Den  31. Per M. Knudsen, SG-68
         Trompeterhøj 16, Hørup, 6470 Sydals 

 
Fødselsdage i august                                      
85 år
Den  23. Ib H. Skipper, KP-04
         Havagervej 19 G, 8420 Knebel 
Den  26. Harald M. Jørgensen, KP-02
         Nyvej 22, 6660 Lintrup 
Den  30. Kaj Gregersen, KP-04
         Kålundsvej 9, 3520 Farum 

80 år
Den   6. Børge B. Johannessen, KP-13
         Gyvelvej 1., 6621 Gesten 
Den   9. Rasmus S. Zastrow, KP-14
         Egholmparken 67, 8300 Odder 
Den  21. Paul H. Kilsgaard, KP-13
         Fonnesbechsgade 16, 3.th.,
 7400 Herning 

75 år
Den   5. Viggo V. Andersen, KP-22
         Algade 79 B, 2., 4760 Vordingborg 
Den   9. Finn Larsen, KP-25
         Korsholm 97, 9370 Hals 
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Den  20. Willy Pedersen, KP-21
         Bakkeager 8, 2670 Greve 
Den  23. Erling K. Olsen, KP-20
         Hummeltoftevej 180, 2830 Virum 
Den  26. Kjeld S. Villadsen, KP-20
         Ermelundsvej 111, st., 2820 Gentofte 
Den  29. Ernst Hansen, KP-21
         Rypelyng 6, 4873 Væggerløse 
Den  31. Hans Jørgen Kaltoft, SG-06
         Alsted Skovvej 10, Alstedgård           
         7160 Tørring 

70 år
Den  15. Vagn Gjøsgaard-Nielsen, KP-46
         Maglehøj 104, 3520 Farum 
Den  17. Poul Erik Egholm Jensen, KP-46
         Hulgårdsvej 114, 1.th., 2400   
 København NV 
Den  17. Poul B. Christensen, SG-19
         Kirkestrædet 1, 3250 Gilleleje 
Den  21. Jens Larsen, SG-17
         Søborgvej 14, 8900 Randers C 
Den  22. Niels-Jørgen Jæger, KP-64
        Mosehøjvej 46 A, 2920 Charlottenlund 
Den  22. Peter Frederiksen, SG-18
         Brøndby Strandvej 18,
 2660 Brøndby Strand 

65 år
Den   9. Carl Jørgen Lønberg-Jensen, KP-79
         Lolle Alle 2 A, 1.tv., Grænge
 4891 Toreby L 
Den   9. Mogens Damgaard Andresen, KP-82
         Nederbyvænget 156, Åstrup
 6100 Haderslev 
Den  11. Finn Sørensen, KP-72
         Kærgade 62 D, 8900 Randers C 
Den  16. Bent Jensen, KP-83
         Hans Tausensvej 14, Egeris, 7800 
Skive 
Den  19. Jørn Frelling, KP-85
         Klarup Kirkevej 48, 9270 Klarup 
Den  23. Mogens U. T. Vorbech, SG-35
         Holmevej 12, 6700 Esbjerg 
Den  28. Hans Peter Feifer, KP-83
         U.S.A.
Den  28. Kai Korskilde Hansen, KP-88
         Søstrædet 7, 4180 Sorø 
Den  30. Per Lund Sørensen, KP-80
         Lucernevej 120, 2610 Rødovre 

Den  31. Anders Jønck, KP-80
         Gøngehusvej 79, 1-1., Trørød
 2950 Vedbæk 

60 år
Den   1. Erik Højgaard Nielsen, KP-97
         Søndergade 29, 4130 Viby Sjælland 
Den   5. Ole Thye Hansen, KP-99
         Leif Panduros Vej 5, 4700 Næstved 
Den   8. Ralph Dyssov, KP-95
         Slotshaven 21, 4300 Holbæk 
Den  10. Allan G. Petersen, KP-94
         Sonnerupgade 17, Kr. Sonnerup           
         4060 Kirke Såby 
Den  14. Bent Ørum Fuglsang, KP-94
         Marsvej 16, Brejning, 7080 Børkop 
Den  16. Egon B. Jensen, KP-94
         Skovbakken 5, 6870 Ølgod 
Den  17. Egon S. Søndergaard, KP-96
         Faaborgvej 61, 4000 Roskilde 
Den  19. Finn E. Jørgensen, KP-97
         Skanderupvej 8, 2.th., 2610 Rødovre 
Den  21. Flemming Paulsen, SG-47
         Nagelsvej 20, kl., 8270 Højbjerg 
Den  22. John Rasmussen Hornbek, KP-99
         Bovvej 10, 6330 Padborg 
Den  29. P.G. Kristensen, MP-00
         Svanevej 29, Voersaa, 9300 Sæby 
Den  31. Niels V. Kofoed, SG-44
         Årsdale Kirkevej 4, 3740 Svaneke 
50 år
Den   4. Bent L. Sørensen, SG-69
         Overvej 22, Vringsted, 7140 Stouby 
Den   5. Jørn Jensen, SG-67
         Bakkevej 5, 9440 Aabybro 
Den   5. Kim Å. N. Birkerød, SG-80
         Østergade 1, Særslev, 5471 Søndersø 
Den   6. Frank Søegaard, SG-68
         Vesterbro 46 B, 8970 Havndal 
Den  11. Finn Gjerring Frederiksen, SG-69
         Rudbjergvej 74, 4900 Nakskov 
Den  12. Jan Martin Lyhne Andersen, SG-64
         Hundborgvej 168, 7700 Thisted 
Den  17. Dean Kruse Nielsen, SG-66
         Kolstrup 72, 1., 6200 Aabenraa 
Den  17. Poul E. Thorius, SG-66
         Restrup Skovvej 71, Tostrup,  
 9240 Nibe 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!     Erling, SG-47
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Marinekonstabel Nicolai Friis Vestergaard

I efteråret 2010 påbegyndte 20 håbe-
fulde MP-elever det, der forhåbentlig 
skulle blive en velgennemført mi-
litærpolitiuddannelse på Søværnets 
Sergent- og Grundskole(SSG) i Frede-
rikshavn. 14 af de 20 håbefulde elever 
gennemførte uddannelsen frem til ud-
nævnelsen den 17. juni 2011.
Dagen startede med en vis travlhed, 
idet MP eleverne havde store planer 
for fremvisning af de 10 måneders 
gennemførte strabadser. Efter der var 
blevet gjort klar til de pårørendes an-
komst, tog MP eleverne, iklædt deres 
stiveste puds, i mod dem i kantinen 
på SSG. Efter lidt morgenmad, stod 
MAKS MP F.E. Larsen for at fortælle 
de pårørende om dagens program. 
Der blev gjort klar til udnævnelseshøj-
tideligheden, som skulle gennemføres 
i skolens idrætshal, ved lige at få de 
sidste ting på plads med hensyn til uni-
formen. De hvide handsker blev taget 
på og efterhånden som de pårørende 
ankom til idrætshallen, blev MP ele-
verne givet en til højre ret, så alle stod 
snorlige. Der blev holdt taler af både 
skolechefen og chefen for MP-korpset. 
Indholdet i talerne fik det til at gå op 
for en, hvad det var man havde gået i 
gennem de sidste 10 måneder. Man 
følte sig lige pludselig 10 cm højere og 
vidste, at man kunne være stolt af sig 
selv; man var nu blevet en del af noget 
specielt, en ny familie, et korps med en 
helt særlig ånd.
Efter udnævnelsen var der lavet 3 sta-
tioner hvor MP eleverne stod for frem-

visning, en station med fremvisning af 
grej brugt i felten og til boardinguddan-
nelsen, en hvor der blev fremvist både 
billeder og film fra hele uddannelsen og 
til sidst en station, hvor de pårørende 
kunne prøve kræfter med SSGs skyde-
simulator. Fremvisningen blev afsluttet 
med en kombineret boarding- og flåde-
øvelse i skolens flotte træningsbassin. 
Derefter stod den på den sidste aftræd-
ning til civil. Der blev sagt farvel ele-
verne og instruktørerne imellem, med 
håbet om, at det ikke var sidste gang vi 
havde set hinanden.
Dette er skrevet på vegne af alle elever-
ne, med en sidste tak for en spændende 
og mangfoldig uddannelse.

Udnævnelse på Søværnets Sergent-
og Grundskole
Af MAKS MP J. O. Brodal
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I slutningen af januar og starten af fe-
bruar drog 18 MP’ere af sted fra de-
res trygge rammer i Danmark til den 
noget mere udfordrende Helmand 
provins i Afghanistan. Efter et år i 
HRU var spændingen enorm, da vi 
endelig landede i Afghanistan. 
Kun få af os havde været udsendt til 
Afghanistan før, så vi havde i bund 
og grund ringe anelser om, hvad der 
ventede os. 

Heldigvis tog det ikke lang tid, fra 
vi alle sammen var landet, til vi var 
fuldstændig klar til at imødegå alle 
de opgaver, vi kunne komme til at stå 
over for. Vi var, og er til stadighed, 
top motiverede for at gøre et godt 
stykke arbejde og give vores omgi-
velser et indtryk af, at Militærpolitiet 
altid yder deres ypperste, lige meget 
hvilken opgave vi står over for.

Sårede soldater
Der gik heller ikke længe før folkene 
i MP-detachementet kom på arbejde. 
Kort tid efter vi landede, havde vi et 
par episoder med lettere sårede sol-
dater. Lige netop det, at optage og 
skrive rapporter om sårede soldater, 
er noget af det, som vi har trænet 
mest hjemmefra. Derfor gik der ikke 
længe fra vi modtog anmeldelserne, 
til vi alle var i fuld gang. Samtlige i 
detachementet var aktiveret i de før-
ste 14 dage, og alle gik til opgaven 
med krum hals.
Heldigvis har disse episoder med så-
rede soldater ikke gentaget sig endnu, 
selvom vi nu er over halvvejs i missi-
onen. Antallet af angreb mod danske 
styrker er dalet drastisk siden sidste 
år på dette tidspunkt, både hvad an-

går skudepisoder og angreb med im-
proviserede sprængladninger. Vi er 
lettede over, at Taleban på nuværende 
tidspunkt ikke har haft mulighed for 
at ramme os mere.

Dronningen indviede terrassen
Arbejdspresset har været meget vari-
erende for folkene i MP-detachemen-
tet, men selvom der til tider har været 
meget knald på, så er der ingen der 
har mistet modet eller motivationen. 
Opgaverne har varieret meget, og vi 
har prøvet stort set alt inden for MP-
faget. 
Vi har skrevet næsten alle former for 
rapporter, vi har gået/kørt patruljer 

De første tre måneder i Helmand

En stolt MP’er foran ”Four Flags”



med de kæmpende enheder og vi har 
planlagt og udført komplicerede liv-
vagtsopgaver.
En livvagtsopgave, som har betydet 
særligt meget for MP-detachemen-
tet, var besøget af Hendes Majestæt 
Dronningen. Det var en opgave som 
krævede utroligt meget af MP under 
planlægningen, da majestætens be-
søg blev holdt hemmeligt indtil sid-
ste øjeblik. Opgaven gik dog, som 
forventet, helt gnidningsfrit, og vi fik 
endda majestæten til at indvie vores, 
på daværende tidspunkt nye, terrasse.
Selvom der i visse perioder ikke er 
det helt store arbejdspres på MP, er 
der dog altid igangværende sager, og 
vi har således altid noget at lave. Vi 
er altid klar til at rykke ud, når pligten 
kalder.

Det fungerer
For folkene i POMLT (Police Men-
toring and Liason Team), der træner 
og underviser det afghanske politi, 
har de tre første måneder budt på en 
masse udfordringer og oplevelser. 
Hold 11 er kun det andet hold, hvor 

der var været afsat en enhed fra MP 
til specifikt at tage sig af POMLT 
arbejde, og det har givet nogle kom-
plikationer, da selve POMLT organi-
sationen stadigvæk er under opbyg-
ning. Folkene fra 1. og 2. POMLT 
gruppe har dog gjort et godt stykke 
arbejde og indtrykket fra POMLT er, 
at samarbejdet med både den danske 
sikrings/eskorteenhed og det afghan-
ske politi fungerer.

POMLT arbejdet består primært af 
to ting. Det første er at uddanne nye 
afghanske politibetjente. Det foregår 
på politihovedkvarteret i Gereshk, 
som er beliggende ti minutters kørsel 
fra Camp Price. Der uddanner de to 
POMLT grupper på skift de afghanske 
politiaspiranter. Aspiranterne bliver 
blandt andet undervist førstehjælp, 
kamphandlinger, ransagning og visite-
ring samt generelt politiarbejde. 
Den anden del af POMLT arbejdet be-
står i at tage rundt til de forskellige po-
litistationer og checkpoints i Gereshk 
for at tale med politifolkene der. Ar-
bejdet består mest af alt i køre rundt 

POMLT gruppe med et hold nyuddannede afghanske politibetjente
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og hilse på de forskellige politifolk og 
snakke og høre om deres hverdag og 
eventuelle problemer. 
Det handler somme tider om, at holde 
de afghanske politifolk i kort snor, 
da deres arbejdsmoral godt kan nå et 
skræmmende lavt niveau, hvis de får 
lov at være alene alt for længe. Der-
udover planlægger POMLT, i samar-
bejde med sikrings/eskortedeling og 
det afghanske politi, gående patruljer 
både i Gereshk og Green Zone.  
De to POMLT grupper arbejder skifte-
vis en uge ad gangen på politihoved-
kvarteret og en uge ad gangen med at 
besøge checkpoints og gå patruljer. 
På den måde får alle ved POMLT la-
vet alle opgaver, og holder sig dermed 
skarpe på alt, hvad de kan komme ud 
for.

Fede oplevelser
Til tider kan arbejdet i POMLT godt 
være frustrerende. Dette skyldes 
blandt andet den meget varierende ar-
bejdsmoral og kvalitet fra de afghan-
ske politifolks side. Det er dog ikke 
noget som hiver POMLT folkene ud 
af fatning eller fjerner fokus fra de 
mange fede oplevelser, som POMLT 
har haft. På patruljerne i Gereshk og 
Green Zone kommer POMLT ud og 
oplever den afghanske kultur og be-
folkning på allernærmeste hold. De 
får skabt nogle relationer til de lokale 
og får nogle oplevelser i bagagen, som 
kun de færreste andre udsendte solda-
ter får.

Vi kan koble fra
Selvom vi er glade for vores arbejde, 
er vi mindst lige så glad, når der byder 
sig en mulighed for at slappe lidt af. 
Vi bruger meget af vores fritid på træ-
ning, der tæller både løb, spinding og 
styrketræning. Det er dog efterhånden 

så varmt, at vi er nødt til at løbe tidligt 
om morgenen eller sent om aftenen. 
Det er også blevet sværere at træne på 
vores udendørs træningsfaciliteter, da 
diverse vægtstænger, håndvægte etc. 
bliver mere end almindeligt varme i 
den 50 grader varme middagssol. 
Foruden træning bruger vi vores fri-
tid på at hygge os, bl.a. med lagka-
gebingo på ”kuffen”, Guitar Hero og 
bordfodbold. Selvom vi altid er klar til 
at udføre MP-arbejde, så er vi gode til 
at koble fra og slappe af, når chancen 
byder sig

Vi har rykket os
Selvom vi ikke er færdige endnu, kan 
samtlige MP’ere skrive under på, at ti-
den i Afghanistan har rykket os, både 
på vores faglige niveau, men i særde-
leshed også på det personlige plan. Vi 
har fået nogle oplevelser og erfaringer 
med os, som vi vil kunne bruge frem-
over.
Vi ved MP er til stadighed glade og 
top-motiverede for at være en del af 
ISAF 11.

12
MP-gruppe inden patrulje i Greenzone.
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Fredag den 26.august 2011 på Blokhus Golfklub’s anlæg

Program:  1200-1210: Kort velkomst
 1230-1800: Spil af golfrunderne
 1800-1900: Spisning/præmieoverrækkelse
Deltagere:  1. Nuværende eller tidligere MP’ere (Hæren,
 Søværnet eller Flyvevåbnet)
2. Sponsorer.  (Sponsorer kan ikke vinde vandrepokalen, med
 mindre de også henhører under pkt. 1.)
3. Særlig række for ledsagere (bedre halvdel), hvis interesse.
Alle deltagere skal være medlem af en golfklub og have gyldigt DGU-kort
Handicapgrænser:  A rækken 0 - 24
 B rækken 24,1 - 48
Første start tid:  Kl. 1230
Seneste mødetid:  30 min. før starttid ved klubhuset
Matchform:  A-rækken slagspil (brutto)
 B-rækken stableford
 Ledsagerrækken stableford
Teesæt:  Gul
Greenfee:  Kr. 300,- (Special pris, men stadig ½ pris for
 medlemmer af en klub i Nordjysk ordning)
Matchfee:  Kr. 75,-
Spisning:  Kr. 125,- Efter spillet er der spisning i klubhuset.
 (Oksefilet m. flødekart/krydderkart./salat/kaffe)
 Frivilligt!! Men tilmelding forud
Bindende tilmelding: Senest fredag d. 12. august 2011 til
 Orla Norman Madsen, 26 28 04 21,
 onmadsen@gmail.com
 Hjemmeklub, DGU-medlemsnr. og handicap oplyses   
 ved tilmelding, samt ønske om spisning
Betaling mad/matchfee: Inden start.
Betaling greenfee: Inden start.
Startliste:  På www.militarypolice.dk senest den 22. august 2011
Præmier:  Vandrepokal til MP-mester i A-rækken
 (skænket af Fødselsdagsfonden)
 Afhængig af sponsorstøtte og tilmelding vil der
 minimum være præmier til: Nr. 1 og 2 i hver række

MP-GOLFMESTERSKABER 2011



14

60 års jubilæum:  KP-holdene 9 og 10.

55 års jubilæum:  KP-holdene 19 og 20.

50 års jubilæum:  KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 49 samt SG-holdene
 11,12 og 13.  
40 års jubilæum: KP-holdene 91, 92 og 93 og SG-holdene 39, 40 og 41 samt   
 SVN-hold 1971.            
25 års jubilæum:  SG-holdene 78 og 79 samt SVN-hold 1986.

45 års jubilæum: KP-holdene 74,75, 76, 77, 78 og 79 samt SG-holdene 26, og   
 28 samt SVN-hold 1966. Ifølge reglerne er 45 år ikke noget
 rundt jubilæum, men mød nu op alligevel og giv jer selv en   
 dejlig oplevelse.

Øvrige jubilarer: Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1976, 1981, 1991,   
 1996, 2001 og 2006, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15,   
 10 og 5 års jubilæum.
 Desværre kan foreningen kun udsendes direkte indbydelse til
 60, 55, 50, 40 og 25 års jubi¬larerne. Men har du lyst til at
 kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved
 henvendelse til fødselsdagsfonden ved Erling Lund Juhl,
 tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk
 
For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard, Høj-
gårdsvej 24, 8362 Hørning, have modtaget din tilmelding og indbetaling senest 
den 5.8.11 ved bustransport og overnatning ellers 19.8.11  på bank reg. nr. 
0914 konto nr. 6077064  eller check.
Prisen i år beløber sig til kr. 285,-

Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fredag/lørdag 
og lørdag/søndag. Sovepladser reserveres senest den 5.8.11.
Endvidere kan vi tilbyde gratis bustransport fra København med opsamling på 
Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Se køreplanen på næste side! 
Ønsker man bustransport, skal det opgives ved indbetalingen af deltagergebyret 
og man skal oplyse hvor man står på bussen, overhold fristen senest den 5.8.11. 

Mødetid og -sted: Vi mødes kl. 09:00 på parkeringspladsen umiddelbart 
 udenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer 
 af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være   
 til stede for at tage imod.

Program: Kl.  09:15 skal alle være mødt.
 Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret og
 foreningens faner på højre fløj efterfulgt af jubilarholdene.
 Kl.  09:45 marcherer vi til paradepladsen.
 Kl. 09:58 afleveres paraden til MP-foreningens
 landsformand Carl Bratved.
 Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Hærens Center for   
 Logistik og Militærpoliti oberst Flemming Larsen. 
 Kl. 10:25 Chefen for Hærens Center for Logistik og
 Militærpoliti hilser på jubilarerne.
 Kl. 10:35 Holdfotografering af jubilarerne. 
 Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpoli-  
 tiets Historiske Samling, MP´s nye materiel, MP-stuen m.v.    
 MP-foreningens souvenirbod vil være åben. 
 Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning. 
Menuen: 
Forret:  Hønsesalat på ananas med ristet bacon og pinjekerner.
 Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret:  Kalvesteg stegt som vildt med waldorffsalat, surt og sødt,   
 rosenkål vendt i brunet smør med hasselnøddefiletter, små   
 smørristede kartofler og vildtsauce.
Dessert: Kaffe og småkager.
 Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser. 
                 
Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle 
frase ”Ka’ du huske dengang?”.

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen.

Stort jubilarstævne:
På Aalborg Kaserner lørdag den 27. august 2011 ved Hærens Center for Logistik og Militærpoliti, MP-Skolen.

Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år sit 40. jubilarstævne for at fejre:
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Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år sit 40. jubilarstævne for at fejre:
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Afg. Glostrup Station ved Motorolabygningen fredag den 26.8. kl. 12:00
Afg. Køge, Dagli’Brugsen i Lellinge fredag den 26.8. kl. 12:40
Afg. Ringsted, afkørsel 35/P-plads      fredag den 26.8. kl. 13:00
Afg. Slagelse, Tankstation ny transportcenter   fredag den 26.8. kl. 13:20
Afg. Korsør, ny station   fredag den 26.8. kl. 13:40
Afg. Odense, tankstation Kildebjerg   fredag den 26.8. kl. 14:30
Afg. Fredericia, Taulov transport center fredag den 26.8. kl. 16:10
Afg. Aarhus, afkørsel 47/ Tilst P-plads fredag den 26.8. kl. 17:00
Ank. Aalborg Kaserner fredag den 26.8. kl. 18:20
Afg. Aalborg Kaserner     søndag den 28.8. kl. 10:00
Ank. Aarhus, afkørsel 47/ Tilst P-plads    søndag den 28.8. kl. 11:20
Ank. Fredericia, Taulov transport center søndag den 28.8. kl. 12:20  
Ank. Odense, tankstation Kildebjerg søndag den 28.8. kl. 12:50
Ank. Korsør, ny station søndag den 28.8. kl. 13:40
Ank. Slagelse, Tankstation ny transportcenter søndag den 28.8. kl. 14:00
Ank. Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag den 28.8. kl. 15:00
Ank. Køge, Dagli’Brugsen i Lellinge søndag den 28.8. kl. 15:20
Ank. Glostrup Station ved Motorolabygningen søndag den 28.8. kl. 16:00
Der er planlagt 1 times ophold på Fyn til spisning i begge retninger.

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmark’s bus:

- I Libyen har Muammar Gaddhafi 
siddet på magten i over 40 år. Midt 
i februar i år blev denne enerådige 
præsident så for meget for den liby-
ske befolkning. Dette førte til store 
uroligheder og kaotiske tilstande, 
ligesom det havde gjort kort forin-
den i dele af den nordafrikanske- og 
mellemøstlige verden. Som følge af 
de stigende uroligheder besluttede 
FN sig, natten til d. 17–03 -2011, at 
oprette et flyveforbud over Libyen.  
Et helt enigt dansk folketing stemte 
efterfølgende ja til regerings beslut-
ningsforslag om at bidrage med 6 
F-16 fly til aktion mod styret i Li-
byen. 

På under 72 timer stod det danske 
detachement klar på Sigonella Air 
Base på Sicilien til ”Operation Odys-
sey Dawn”. En sådan mission inklu-
derer naturligvis også støtte fra MP. 
Grundet den korte responstid vidste 
mange ikke ret meget ved missionens 
begyndelse. Der blev derfor, i første 
omgang, støttet med 2 MP’ere – pri-
mært som rådgivere for chefen. Den 
første tid gik med at komme ordent-
lig på plads og få udspecificeret helt 
klare opgaver for det kommende for-
løb. 

Nu er vi så henne midt i juli måned 
og krigen i Libyen, som siden er ble-

En hilsen fra Sigonella
Af SG-MP M. V. Koch.



vet omdøbt til ”Operation Unified 
Protector”, er endnu ikke afsluttet. 
MP er blevet opgraderet fra to til fire 
mand. Det er ved at være tid til endnu 
en rotation for dele af MP, og man 
kan så småt se dagen nærme sig, hvor 
nyt personel kommer og tager over. 
De skal have en præcis overlevering, 
hvorefter halvdelen af MP kan sætte 
sig i C-130 og drage mod Danmark. 

De seneste seks uger har budt på for-
skellige opgaver for MP. Vi har bl.a. 
haft utallige transporter af personel 
til og fra lufthavnen, opretholdelse 
af lov og orden, eskorteringer, liv-
vagtsopgaver m.fl. Netop det at sørge 
for at opretholde lov og orden er en 
væsentlig del af MP-tjenesten, og vi 
har derfor gennemført trafikkontrol 
hernede. I begyndelsen sås der, men 
jævne mellemrum, tilfælde af mang-
lende brug af sikkerhedssele og andre 
”simple” trafikforseelser – nøjagtig 
ligesom hjemme i Danmark. Efter 
diverse kampagner og enkelte påtaler 
ses der dog en klar forbedring. MP 
har også haft til opgave at bevogte 
flyene samt en bygning med fortro-

ligt/hemmeligt materiel og dokumen-
ter. Derfor har MP haft en mand her-
ude 24 timer i døgnet hver eneste dag 
– også når der er en såkaldt ”flyve-fri 
dag”, hvorfor der ikke er andre i om-
rådet. Som tidligere skrevet har MP 
også forrettet opgaver i forbindelse 
med livvagtstjeneste. I begyndelsen 
af juli havde det danske detachement 
nemlig fint besøg af bl.a. Forsvars-
chefen GN Knud Bartels og chef for 
HJV GM Finn Winkler. 
Nu nærmer tiden sig for dette holds 
afslutning, og to personer fra MP 
ser frem til at komme hjem til de-
res familier og nå at nyde lidt af den 
danske sommer. Grundet at MP har 
mange ”jern i ilden” for tiden, er der 
allerede nogle fra dette hold, som er 
her for anden gang. Så slutter krigen 
i Libyen ikke inden længe, er der stor 
mulighed for, at alle fra MP får sig et 
glædeligt gensyn med Sigonella Air 
Base.
Det var foreløbigt alt herfra. 

Med varme hilsner
MP ved Sigonella Air Base

Her ses det nuværende MP-detachement ved ”Operation Unified Protector”. Fra venstre: 
GF SG-MP J. Dralle, NK SG-MP M. V. Koch, MP-FLKS C. F. Jensen og MP-FLKS B. 
Sørensen
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Så er det blevet tid til en opdatering 
fra missionen i Libanon. Der har væ-
ret mange spændende begivenheder 
siden vi skrev sidst. Forsvarsmini-
ster Gitte Lillelund besøgte den 02 
til 03 MAJ den danske udsending I 
Libanon, hvorved MP havde en del 
aktier i form af VIP beskyttelse samt 
koordinering herved. MPELM var på 
dette tidspunkt kun to mand grundet 
leave, hvilket gav en del travlhed. 
Sideløbende med støtte til besøget 
skulle MPELM stadig være i stand 
til, at yde den forventede service 
overfor de danske soldater i forbin-
delse med bl.a. færdselsuheld. Opga-
ven blev dog alligevel løst på meget 
tilfredsstillende vis og MP kunne 
ånde lettet op efter to hektiske dage 
med både VIP beskyttelses opgave 
samt mindre færdselssager. 
Ved MPELM er vi nu i fuld gang 
med leave. MPO N. Olsen var den 
første til, at gennemføre sin og heref-
ter fulgte SG Mikkel Brochorst trop. 
Derfor er der som tidligere nævnt 
stressede perioder ved MPELM med 
en bemanding på kun to mand. 
Generelt har de sidste par uger været 
forholdsvis fredfyldte, med kun gan-
ske få mindre færdselssager. Derfor 
har det været muligt for MP, at kom-
me ud og udforske den sydlige del af 
Libanon lidt nærmere. Libanon er et 
utrolig smukt land og meget oplevel-
sesrigt og trusselsniveauet har tilladt, 
at man kan komme ud og se noget an-
det end kun den militære del. 
Dog ændrede situationen sig lidt, ef-
ter en italiensk UN kolonne blev ramt 

af en såkaldt IED. Heldigvis var der 
ingen dræbte, men seks italienske 
soldater blev såret, heraf dem to hårdt 
såret. Angrebet skete på en af de mest 
befærdede veje i Libanon, som bru-
ges af samtlige nationer dagligt. 
Der er nu lidt flere restriktioner på 
vores færden i Libanon og folk har 
skærpet deres opmærksomhed en del. 
Ingen har på nuværende tidspunkt ta-
get ansvar for angrebet. Samtidig er 
angrebet blevet fordømt af de fleste 
grupperinger i landet. Vi håber, at an-
grebet var en enestående episode.

Sommeren er også startet for alvor i 
Libanon. Det er ikke selve tempera-
turen der dræner folk, da denne kun 
ligger på omkring de 40 grader, men 
derimod fugtigheden. Denne ligger 
på omkring de 100 og derfor føler 
man sig fugtig og klam på kroppen 
hele tiden. Selvom lejren er placeret 
lige ud til middelhavet, og man tit fø-
ler sig fristet til, at springe i, er dette 
desværre ikke tilladt. Der bliver dog 
arbejdet på, at man igen kan åbne op 
for badning i middelhavet ud for lej-
ren. Man er på nuværende tidspunkt 
i gang med, at lave en strand ca. 300 
meter fra den danske lejr. Vi håber, 
at den når at åbne på vores hold, i så 
fald vil hold 5 få glæde af den.
Med varmen følger også krybdyr, 
som af en eller anden mærkelig grund 
elsker, at opholde sig der hvor der 
også er soldater. Den sidste store ed-
derkop (tarantel), blev fundet ved MP 
beboelse, hvilket ikke just gjorde en 
mere tryg. Derudover er der masser 

MPELM Libanon, hold 4
Af SG Martin Vad..
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af aggressive myg når mørket lægger 
sig, og man bliver nærmest nødt til, at 
barriere sig indendørs.

Udover diverse skorpioner, edder-
kopper og myg har vi som prikken 
over i’et en masse slanger. Flere af de 
danske soldater har nævnt flere gan-
ge, at de kan høre dem om natten, når 
de snor sig under deres beboelse. De 
fleste beboelser i lejren er klodset op 
ca. 30 - 40 cm over jorden så neden-
under eksistere der et vældigt frodigt 
dyreliv.

Ydermere har MPELM flittigt fået 
uddelt ”reklame” og brochure for 
UNMILPOC til vores samarbejds-
partnere i missionen. UNIMILPOC 
er et nordisk forenet kursus, med 
medlemslandene Norge, Finland, 

Sverige og Danmark. To gange årligt 
afholdes kurset i Aalborg ved Hæ-
rens Logistik Skole med deltagelse af 
mange forskellige lande. Kurset har 
bl.a. til formål, at skabe relationer og 
forståelse mellem landenes militær-
politi.  
Det bliver spændende, at se om man i 
fremtiden vil møde nogle kendte an-
sigter på kurset. 

Det var alt vi havde valgt, at berette 
denne gang. Vi håber på, at kunne nå 
og skrive en sidste gang inden vi bli-
ver afløst af hold 5.

De største hilsner fra
MPELM, Libanon hold 4 

 
Sine ira et studio.

Billedet taget på grænsen mellem Israel og Libanon. Israelsk raderstation ses ligefrem.
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18. august 2011: Foredrag Chef Frømandskorpset.
27. august 2011:       Jubilarstævne i Aalborg.
15. september 2011: Besøg DR-Koncerthuset.
20. oktober 2011: Kammeratsskabsaften med middag og
 General Hillingsø.
20. november 2011: Banko i Kastellet.
 9. december 2011: Julefrokost i Kastellet.

Kommende
arrangementer:

Det i JAN 2011 planlagte foredrag med CH/Frømandskorpset kunne på grund 
af vandskade ved Livgarden ikke gennemføres, men ved en fornyet henven-
delse gennemføres der nu TORSDAG 18. AUG 2011 kl. 19.00:
foredrag ved OK Clemens V. Hansen på Livgardens Kaserne, Gothersgade. Vi 
vil givetvis her blive orienteret om Korpsets organisation, opgaver, materiel 
m. m., så mød op og bliv klo¬gere på en af Forsvarets eliteenheder.
Tilmelding til A. Wilson senest 14. AUG 2011, tlf.44944381, tlf-svarer kan 
benyttes.

Bestyrelsen

Frømandskorpset

Som det sidste af de 4 store Kulturhuse: Det Kgl. Theater - Operaen og Skue-
spilhuset skal vi TORSDAG 15. SEP 2011 kl 17.00:
på rundvisning i Koncerthuset, Emil Holms Kanal 20. Koncert¬huset blev of-
ficielt åbnet 17. JAN 2009, har et areal på 20.000 qm i 7 plan med ca. 200 rum, 
hvoraf det største er selve koncertsalen med 1800 pladser.
Max 25 personer. Det er tilladt at fotografere - dog må ingen gæster eller 
DR-medarbejdere figurere på billederne, ligesom billederne ikke må gøres til 
genstand for kommerciel udnyttelse.
Metroen linie Ml kan benyttes til DR-byens station og derfra er der kun få mi-
nutters gang. Gæsteparkering koster 20.00 kr. i timen og P-billet er påkrævet.

DR-Koncerthuset
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Prisen for rundvisningen er kr.75.00, hvor Lokalforeningen betaler de 25.00. 
Mødested: DR-byens Reception, Emil Holms Kanal 20.
Under forudsætning af den fornødne tilmelding vil bestyrelsen forsøge at ar-
rangere spisning i DR-byens café: DAB in.
Tilmelding til A. Wilson senest 8. SEP 2011, tlf. 44944381, tlf-svarer kan 
benyttes. Husk at oplyse, om spisning ønskes.

Bestyrelsen

Den 11. maj 2011 mødte 20 spørgelyste deltagere op på Livgardens Kaserne i 
Gothersgade for at høre om Medecins sans Frontieres, hvilket på dansk er ble-
vet til Læger uden Grænser. Overlæge Jens Hillingsø indledte sit inspirerende 
foredrag med at oplyse forsamlingen om, at han havde været rekrut ved Liv-
garden. Her havde han en god soldaterkammerat, AB-Jensen, som dog ”kon-
verterede” til MP-gerningen. Hillingsø havde mødt ham 20 år senere, hvor AB 
nu gemte sig bag en bilrude ved en observationsopgave som politiansat i PET. 
Vores kasserer kunne straks konstatere, at AB desværre ikke var medlem af 
MP-København endnu.
Foreningen Medecins sans Frontieres blev stiftet i Paris i 1971, mens den dan-
ske organisation opstod i 1993. Jens Hillingsø blev i december 1992 kontaktet 
af en god ven, Camilla Bredholdt, og ved deres medvirken opstod Læger uden 
Grænser. Jens Hillingsø var kort tid forinden nyuddannet læge og indtrådte 
ved stiftelsen som bestyrelsesmedlem. Ideen var at hjælpe ved en hurtig ind-
sats på tværs af grænserne, da sygdom og naturkatastrofer ikke kender græn-
ser. Indsatsen skulle være med en løn, der svarede til omkostningerne, men 
foreningen arbejdede meget på, at deltagelsen skulle tælle med i lægens videre 
uddannelse. Foreningen lagde fra begyndelsen vægt på, at så mange læger 
som muligt blev udsendt, så erfaringerne kunne indgå i den videre lægeger-

ning i Danmark. Udsendelserne 
var derfor som hovedregel kun på 
6 måneder. Efter endt uddannelse 
som læge varer den videre uddan-
nelse ca. 4 år, inden man kan blive 
speciallæge.
Jens Hillingsø var selv udsendt i 
1993 til Etiopien og Mozambique, 
og han blev i 1994 formand for 
Læger uden Grænser. 

I 1994 havde der i Rwanda været et folkedrab i en strid mellem hutuer og 
tutsier. I løbet af ca. 3 måneder blev ca. 1 million mennesker dræbt ud af en be-

Læger uden Grænser/
Medecins sans Frontieres
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folkning på 7-8 millioner. Folkedrabene førte 
til store flygtningestrømme ind til nabolan-
dene f.eks. Congo. Her opstod der FN flygt-
ningelejre. I 1997 var Jens Hillingsø udsendt 
til en af disse flygtningelejre, hvor han havde 
det lægelige ansvar for ca. 10.000 flygtninge. 
Lægegerningen gav lidt andre udfordringer end i Danmark, da blandingen af 
regntiden, de sanitære forhold og dårlig ernæring gav sygdomme som kolera. 
Indsatsen gik derfor på vaccinationer, behandling og vitaminer. Ca. 20-40 % af 
flygtningene havde endvidere pådraget sig HIV-smitte. Flygtningelejrens ”sy-
gehus” (se foto) havde ca. 100 børn indlagte, hvilket med familie og forældre 
reelt betød ca. 500. Han havde desuden ansvaret for den medicinske afdeling 
på det lokale sygehus i landets næststørste by. Sygdommene her bestod også 
af kræft og mavesår. Selve lægegerningen skulle udføres ligeså professionelt 
som i Danmark. F.eks. behandlede Jens Hillingsø en dreng med malaria, og 
drengen fulgte ham trofast. Efterfølgende har det vist sig, at drengen er nevø 
til en læge i Aalborg.

Den danske indsats foregår ved, at Læger uden Grænser deltager i internatio-
nale fællesprojekter. I øjeblikket er der f.eks. 64 forskellige projekter.  Ved 
indsamlinger indbringer naturkatastrofer mest her og nu, men 25 % af indsat-
sen sker ved akut nødhjælp f.eks. ved jordskælv. Den langsigtede indsats er 
mere krævende og kan f.eks. være at overbevise befolkningen i Etiopien om, 
at man ikke bør have begravelsespladser i området med drikkevand. Lægeger-
ningen foregår i dag f.eks. også ved telekommunikation, hvor man her og nu 
kan forelægge og fremvise lægefaglige udfordringer for lægelige eksperter på 
tværs af landegrænser. 
I dag er Jens Hillingsø overlæge og klinikchef på Rigshospitalet med speciale 
i leverkirurgi og levertransplantation. Efternavnet Hillingsø lyder nok også 
bekendt i militære kredse, og Jens Hillingsø kan f.eks. også ses på gæstelisten 
sammen med generalløjtnant G.K H. Hillingsø ved HM Dronning Margrethe 
IIs 70 års fødselsdag sidste år.
Efter et spændende foredrag med interessante billeder blev indtrykkene fordø-
jet over nogle stykker smørrebrød med tilbehør med vanlig præcision arrange-
ret af Andreas Wilson. Både Hillingsø og Wilson kunne således føje endnu et 
vellykket arrangement til rækken.

Kaj Verner Larsen, SG-53

Scenen var sat: Stedet var pladsen foran pantomime-teatret i København, tiden 
var onsdag den 8. juni sen eftermiddag, vejret var næsten tropisk, personerne 
var en flok på godt 15 MP-ere og næsten lige så mange kvinder i smukke som-
merklæder, stemningen var forventningsfuld.

Et kik ind i pantomimeteatrets verden
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Handlingen: En mand stiller sig op foran vores gruppe og præsenterer sig: 
Henrik, dramatur: han skal sørge for, at de praktiske ting bag scenen fungerer 
således, at de understøtter handlingsforløbet i forestillingerne.
Nu vil han vise os hvordan teatret fungerer, men først fortælle lidt historie: 
Gennem århundreder har magthavere fra tid til anden truet teaterfolk til at 
lukke munden om ubehagelige sandheder, men hen ad vejen fik de alligevel 
deres budskaber igennem til befolkningen ved i stedet at udvikle mimik, ge-
bærder og dans til formålet. Den måde kaldes pantomime. 
Pantomimer udviklede sig tidligt i Italien. Deres fælles kerne blev en tradi-
tion med drama mellem og omkring figurerne Colombine, Harlekin, Pjerrot og 
Columbines far. Traditionen levede videre 
i England og kom endelig til Danmark 
omkring 1800-tallet. I vore dage opføres 
pantomimer på Påfugleteatret i Køben-
havns Tivoli i respekt for den gamle tra-
dition, men arrangeret så der også indgår 
klassisk ballet. Den indeværende sæsons 
repertoire forventes at blive på 16 forskel-
lige pantomimer. 

Den nuværende teaterbygning er i ki-
nesisk stil med rige farver og symbolik. 
F.eks. beskytter dragerne på taget teatret 
mod ildebrand. Over scenen står skrevet 
”Glæde i fællesskab med folket” på kinesisk, hvilket harmonerer med et for-
mål for Tivoli om, at her skal alle høj såvel som lav i samfundet føle sig lige-
værdige som mennesker. 

Henrik førte os indenfor og ned i teatrets kælder lige under scenen. Ved første 
øjekast var det svært at finde hoved og hale i inventaret, men Henrik forklare-
de, at det var maskineri: Herfra hæver og sænker teknikkerne den berømte på-
fugl som gør det ud for scenens fortæppe, og herfra betjenes scenen ved hjælp 
af små elevatorer, der kan bringe remedier og personer op og ned gennem 
scenegulvet. Alt er håndbetjent og ved nærmere øjesyn forbavsende enkelt 
og billigt og holdbart og reparationsvenligt. Til gengæld for disse sympatiske 
egenskaber kræves dog 5 teknikere til at betjene alle maskiner.
Fra kælderen kan de 16 musikere komme ud i deres orkestergrav. Vores gruppe 
blev ledt op ad trapper til selve scenen.
Scenegulvet skråner med en halv meter fra bagvæg til scenens forkant. De 
20 dansere, som skal bevæge sig elegant og sikkert på dette gulv, træner ad-
skillige timer hver af ugens 6 arbejdsdage. Alle de kulisser, loftafdækning og 
tæpper, som er synlige for publikum er også skæve som gulvet og på sådanne 
måder, at publikum opfatter scenen i et perspektiv, der er langt dybere end 
scenen reelt er.
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Fra scenen kunne vi se op til siderne mellem kulisserne helt op til gangbroer 
øverst oppe. Her oppe arbejder 4 mand med at skifte tæpper og kulisser under 
forestillingerne. Det var gerne sømænd i gamle dage, for det kræver samar-
bejde med store mængder tovværk. De var vant til at koordinere deres gensi-
dige opgaver ved brug af fløjtesignaler, og præcision var vigtigt, for hvis en af 
dem gjorde noget på et forkert tidspunkt i forhold til de andre, kunne det blive 
farligt for dem nede på scenegulvet. Det siger sig selv at det var forbudt alle 
andre at fløjte på teatret.

I det hele taget er samarbejdet på teatret me-
get komplekst. Og disciplinen må være me-
get stram, for der er tusind detaljer, der er så 
vigtige, at hvis blot én af dem svigter, kan det 
ødelægge en forestilling. Husk på at det hele 
sker i den skinbarlige virkelighed foran tilsku-
ernes øjne, så enhver ting de gør, står i samme 
øjeblik ikke til at ændre i modsætning til f. eks. 
filmoptagelser, der kan laves om inden de vises 
for publikum.

En anden fare for en mislykket forestilling kunne være sygdom blandt de op-
trædende. Dette er løst ved, at mange af dem kan træde i stedet for hinanden, 
og specielt er der blandt hovedpersonerne nogle, som kan adskillige af de an-
dres roller på rygraden og har kostumer parat til at skifte på et øjeblik.
Også udadtil har pantomimeteatret et intimt samarbejdet. Det gælder f. eks. 
musikkerne, der også optræder på en anden scene i Tivoli i løbet af dagen, 
og nogle dansere der veksler mellem Det Kongelige Teater og Påfugleteatret. 
Efter en time måtte Henrik slutte, og vi takkede ham for den engagerede rund-
visning. En halv time senere skulle der være forestilling, og så er der ikke 
plads til så mange fremmede i dette 
ret lille teater.

Vi kunne så stille os op foran tea-
tret som tilskuere, men der var 
allerede dækket op til os på den 
nærliggende restaurant ”Grøften”. 
Altså gik vi alle derind og indtog et 
rart aftensmåltid. Herefter spredtes 
gruppen, nogle i Tivoli andre for 
hjemadgående. Det var en god dag.

Med venlig hilsen
Vagner Vinther, KP-38
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Den 18 juni var en lille trofast ska-
re samlet i Verup til den årlige gris-
sefest, der var både steg og masser 
af grønt, Margit havde foldet sig 
ud med de lækreste kager til kaf-
fen, det blev til nogle gode timer 
sammen, det er helt utroligt at der 
stadig kan være kød på de histori-
er, jeg tror vi alle har hørt dem før.
Nu kan vi så bare vente og glæde 
os til d. 4. August så mødes vi igen 
i Gitte og Jørgens sommerhus.

Erik M. 

Grisefest

I slutningen af Maj var Tissøs medemmer en tur i Roskilde vi sejlede med 
Sagafjord, en turbåd der sejler på fjorden, det blev til et par timer med god 

mad drikke og hyggeligt samvær, 
vi mønstrede 17 personer, turen 
gik forbi øen Elleore et lille kon-
gerige i fjorden, det var på denne 
Ø filmmanden Ole Olsen til stor 
forargelse skød en Løve, manden 
blev efter sin død gravsat i en stor 
høj ved Høve Stræde, tror i ikke på 
det må i selv tag derop og se efter.
Da sejlturen var slut blev det til en 
stille afskedspils på P Pladsen der-
efter sluttede vi efter en god tur.

Erik M. 

Sejltur
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Grillparty samt fugleskydning fredag den 5 august kl. 1400, på skydebanen 
Rødskebølle, Bodøvej 22 Svendborg.

Vi vil arrangere en menu, hvor Einar kommer med grill, prisen vil være ca. 
100,00 kr. medbring selv drikkevare, det vil være muligt at købe øl og vand.
Tilmelding telefon 20448887.

Sejltur med MHV på Svendborgsund tirsdag den16 august. Afgang fra Frede-
riksøen kl 1830.

Efterårsudfugten til Dybøl der var planlagt til den 10 september er på grund 
af DSL’s 75 jubilæum samme dag og samme sted flyttet til lørdag den 24. 
september.

Jens Chr. Pedersen

Lokalforeningen FYN har følgende
arrangementer i august og september:



Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro
% 9826 8599
Hovedbestyrelse:
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 Westergaard
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
% 8692 1803
) kasserer@

 militarypolice.dk
Sekretær:
Jesper Brøndum Larsen
Th. Kingosvej 20
9000 Aalborg
% 4025 2124
) sekretar@

militarypolice.dk

Bank:
Kontingent til: Danske Bank
reg.nr. 0914
kontonr. 6077064
Hovedbest.medlem
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgens Park 63, st.tv.
4700 Næstved
% 3086 0401
) nielsmoeller.tho@

live.dk
Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
% 9725 00 93
) m_k_nielsen@

hotmail.com 
Hovedbest.medlem
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
9575 Terndrup
% 2682 5110
) hirdsmand@gmail.com
Fanebærer:
Mogens J. Holm
% 3251 0364
) fanen@militarypolice.dk
IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
% 6617 5720
) webmaster@

militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erling Lund Juhl
Høgevej 12C, 6600 Vejen
% 2348 1180
) fodselsdagsfond@

militarypolice.dk
Bank: 1551 4225834067

Souvenirbod:
Ole Olsen
Fredensvej 4
5500 Middelfart
% 6080 2869
) souvenir@

militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby
Formand:
Carl Bratved
I bestyrelsen:
Frants Dalby
Gert B. Jensen
Carsten Sørensen
Ole Larsen
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
% 2074 2443
) 2cv@stofanet.dk

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:
Jens Chr. Pedersen
Hvidkløvervej 54
5700 Svendborg
% 6222 0680
) J.C.Pedersen@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
9575 Terndrup
% 2682 5110
) hirdsmand@gmail.com
TISSØ:
Oluf Sørensen
Leandersvej 7, 4293 Dianalund
% 5824 1611
) ombs@pc.dk

SØNDERJYLLAND:
Karl Petersen
Pile Allé 4, Hjartbro
6541 Bevtoft
% 5764 2437
) else-karl@mail.tele.dk

ØSTJYLLAND:
Ole Pedersen
Odinsvej 9,
8653 Them
% 3061 6082
) pedersen.obi@gmail.com

STORSTRØMMEN:
Lars Hallberg
Svanevænget 13
4760 Vordingborg
% 5538 2763
) mr_hallberg@yahoo.com

LOKALFORENINGER

27



M
A

G
A

S
IN

P
O

S
T

M
ili

tæ
rp

o
lit

ifo
re

ni
ng

en
 i 

D
an

m
ar

k,
 E

lb
æ

kv
ej

 1
5,

 B
ie

rs
te

d
, 9

44
0 

A
ab

yb
ro

E
fte

rs
en

de
s 

ik
ke

 v
ed

 v
ed

va
re

nd
e 

ad
re

ss
ef

or
an

dr
in

g,
 m

en
 ti

lb
ag

es
en

de
s 

m
ed

 o
pl

ys
ni

ng
 o

m
 d

en
 n

ye
 a

dr
es

se
.

ID
 nr.

47731

- En god oplevelse
Østerbro 12, 9000 Aalborg, tlf. 9813 3075

Torben, Kai & Jeppe, KP-hold 2

Give Afdeling
Torvegade 5-7
7323 Give
Telefon 45 12 16 20

Østergade 3-5 - 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 - Fax 75 73 23 46

E-mail: gb@give-avis.dk

Vi har også idéen
til din tryksag


