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Glædelig jul
og godt nytår
Militærpolitiforeningen i Danmark
ønsker alle medlemmer samt familier en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.
Endvidere ønsker vi alle tjenestegørende MP’ere – både fra Hæren,
Søværnet og Flyvevåbnet - såvel
de der er her i landet og de der er
udstationeret i udlandet, samt alle
tidligere MP’ere en rigtig glædelig
jul og et godt og lykkebringende
nytår. Også vores militære forbindelser og alle vores venner sender
vi ønsket om en glædelig jul og et
godt nytår.
Vi ser frem til et fortsat godt kammeratskab og samarbejde i det nye
år.
Carl Bratved
Landsformand

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK

DET RØDE
BETRÆK
Østergade 28
7323 Give
 drb@militarypolice.dk
(ikke billeder og grafik)
Ansvarshavende redaktør:
Peter Jepsen
☎ 75 73 22 55
I redaktionen:
Carl Bratved
Erik Hansen
John Otto Larsen
Flemming Ørhem
Redaktionen er afsluttet
den 29. november 2002.
Artikler og stof til næste nummer
skal være redaktionen i hænde
senest den 31. december 2002.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring
☎ 98 92 05 00
Miljøcertifikat DNV ISO 14001
Forsidebillede
Ved udnævnelsen af MP-hold 2002 fra
Søværnets Grundskole den 18. november 2002 ses fra venstre oversergent
James Jensen og sergent Claus Lund,
begge SGS, i samtale med oversergent
Jesper Sander Jensen, FLS KOR, og
seniorsergent Frank Damgaard Hansen, der er MP-stationsleder på Flådestation Korsør.
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Til lykke

– fødselsdage i januar

75 år
Den 23. Carlo Hansen, KP-7
Strandvejen 11,
6000 Kolding
70 år
Den 11.

Den 11.

Den 21.

Den 15. Henning Hejberg, KP-15
Emdrupvej 11, st.th.,
2100 København Ø
Peter J. G. Schmidt, KP-19
PO Box 3259, 30200 Kitale
Kenya

Den 18. Erik Christiansen, KP-16
Tåstumvænget 20 A,
8381 Tilst
Kjeld S. Andersen, KP-21
Jagtvej 6,
4040 Jyllinge
Den 27.

Bjørn F. Johansen, KP-15
kaldenavn »Baby Face«
ukendt - muligvis Israel

Den 27.

John H. Petersen, KP-16
25 McCartney Street,
Morphett Vale 5162
South Australia

Den 5.

Ib A. Rasmussen, KP-29
Perikumvej 21, 2.tv.,
9000 Aalborg
Ejner Hansen, KP-36
Junghansvej 85,
6000 Kolding

Kurt F. Jensen, KP-30
54, 1.tv.,
2600 Glostrup

Ole Maintz, SG-26
Ørslev Kirkevej 18
Ørslev
4230 Skælskør
Den 21.

Den 27.

Den 30. Knud Brix-Andersen, KP-37
Aninevej 29,
Rantzausminde
5700 Svendborg
60 år
Den 5.

Den 5.

Jørgen B. Christensen, KP-56
Kauslundevej 20
Kauslunde
5500 Middelfart
Aksel A. Hansen, KP-56
Ertebjergvej 20
Ertebjerg
6470 Sydals
Børge Jørgensen, KP-53,
SG-20
Østerballevej 48
Hasmark
5450 Otterup

Den 10. Knud Kjærgaard, KP-54
Sandby Parkalle 6,
4171 Glumsø
Den 13. Uffe Rønnenkamp Holst, KP-52
Vorderreein 285,
Fh-5235 Rüfennach Schweiz

Kurt Kjeldgaard, SG-27
Hauser Plads 16, st.th.,
1127 København K

Den 25. Uffe Aasvang, KP-70
Allégade 30,
3000 Helsingør

Den 25. Hans Kr. Hansen, KP-29
Kirkevej 24,
5464 Brenderup

Den 18. Rolf Hansen, KP-70
Kender nogen adressen?
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Jean Louis Peronard, SG-17
Sorgenfrivænget 11,
2830 Virum

Kristian M. Nielsen, SG-13
Krebseparken 71, st.
Sædding
710 Esbjerg V

Den 23. Arvid Hansen, SG-08
Skovbakkevej 25,
2920 Charlottenlund

Den 9.

65 år
Den 1.

Den 20. Karsten Kierulf, KP-64
Frederik den VI’s Alle 9,
2000 Frederiksberg

Den 13. Vagn Budolfsen, KP-25
finlandsvej 1,
9500 Hobro

Powel E. Michaelsen, KP-16
Steinbrügckstrasse 15,
D-25524 Itzehoe Tyskland

Den 12. Lars Godtfred Kristensen,
KP-14
Kender nogen adressen?

Den 17.

John Rasmussen, KP-37
Lundevej 6,
4534 Hørve

Erling M. Hansen, KP-59
Lindevej 16,
8260 Viby J

Den 30. Ole L. Petersen, KP-55
Krog-Meyersvej 16,
6400 Sønderborg
Den 31.

50 år
Den 1.

John F. Larsen, KP-58
Tinghaven 31, Tune
4000 Roskilde
Torben B. Pedersen, SG-46
Jarlsmindevej 110
Stavtrup
8260 Viby J

Den 5.

Søren B. Andersen, SG-47
Thorsvej 7,
3300 Frederiksværk

Den 7.

Henrik B. Madsen, SG-46
Ditzelsvej 27,
8450 Hammel

Den 8.

Niels R. Humble, SG-45
Jættehøjen 9,
3600 Frederikssund
Henning Dahl, SG-47
Lyngevej 259
Storkedal
3540 Lynge

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Enkelte står med ukendt adresse, kan
DU hjælpe ?
Erik, KP-8

Hædersbevisninger
Det er altid en glæde for Militærpolitiforeningen i Danmarks hovedbestyrelse at kunne takke de af
vores medlemmer, der har gjort sig
fortjent hertil, med en hædersbevisning.
Det kan enten ske ved tildeling af
Sølvmedaljen. Den tildeles medlemmer af foreningen, der har gjort
sig fortjent hertil gennem ekstraordinært virke til gavn for foreningen
– det være sig i hovedforeningen
eller i en lokalforening.
Eller ved tildeling af Luffes Mindepokal, den kan tildeles ethvert medlem af foreningen eller militærpolitiet, der gennem aktivt arbejde for
MP/Militærpolitiforeningen skønnes at have gjort sig fortjent hertil.
Indstilling kan foretages af såvel
enkeltmedlemmer, grupper eller lokalforeninger. Indstillinger skal
være skriftlige og begrundes. Indstillinger skal være landsformanden i hænde senest den 1. februar
2003.
Carl Bratved

Den 16. Keld Stabel, KP-98
Dagmarsgade 25 D,
4100 Ringsted
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Søværnets
nye MP’ere
18 mand startede på MP-uddannelsen på
Søværnets Grundskole i foråret, og da holdet blev udnævnt til MP’ere den 18. november 2002 var der 11 mand tilbage.
Et klart tegn på, at der stilles krav til de
kommende MP’ere, og sådan skal det også være.
Det var en dag, der kaldte på paraplyerne, men stemningen og humøret fejlede ikke noget. Holdet havde fejret uddannelsens afslutning før weekenden, så alle var
friske denne mandag.
Flemming Ørhem fra MP-foreningen
var til stede fra om formiddagen, og orienterede kort om MP-foreningen og dens virke, inden de kommende MP’ere tog imod
deres pårørende ved vagten. Omkring 3040 pårørende var mødt op for at fejre dagen.
Det startede i Gymnastiksalen, hvor der
blev demonstret lidt selvforsvar og faldteknik, ligesom MP funktionsudrustning
og udstyr var lagt frem. Udendørs fortsatte
det så med demonstration af MP nye motorcykler, og opvisning i firkantkørsel, der
stiller visse krav til kørselsteknikken. Til
slut var der nogle pårørende, der fik en
bagsædetur – på de gamle motorcykler.
Det blev tid for frokost, hvorefter styrken fandt de fine uniformer, de hvide
fangsnore og de røde huebetræk frem og
linede op til parade kl. 13:00 i administrationsbygningen med de pårørende samlet
ved styrkens venstre fløj, bevæbnet med
stolthed og fotografiapparater.
Ved højre fløj så vi bl.a. Søværnets MPofficer, kaptajnløjtnant Thomas Grønlund,
MP-uddannelsens instruktør og faglærer,
repræsentanter for Søværnets Grundskole
samt ikke mindst MP-foreningens landsformand Carl Bratved.
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Leder af Søværnets MP-uddannelse, seniorsergent Arne Karsberg afleverede styrken til chefen for Søværnets Grundskole,
kommandørkaptajn Bjarne Zittan, der
holdt en hyldesttale for grundskolens
flagskib, MP-uddannelsen, inden han udleverede uddannelsesbeviser og gratulerede hver enkelt af de kommende MP’ere.
Kommandørkaptajnen overrakte Plakette fra MP-foreningen til den flittigste
elev, Marineelev Rasmus Lind Hansen og
præmie fra grundskolen til dygtigste skytte, Marineoverkonstabel Claus Gunnar
Dalsgaard.
MP-foreningens landsformand Carl
Bratved overrakte et askebæger til ”Bedste
kammerat”, kåret af holdet selv. Det blev
Marinekonstabel Thomas Bang Marcussen.
Derefter overtog Søværnets Taktik- og
Våbeninspektør, kommandør Henrik Muusfeldt, som også er Søværnets MP-inspektør, styrken. Han overrakte tjenestekort og notesbog til hver enkelt og udnævnte dermed samtidig hver enkelt af de
11 mand til MP’er.
Der var herefter reception for Søværnets 11 nye MP’ere og deres pårørende inden holdet måtte ud i regnvejret for at blive fotograferet til det traditionelle holdbillede ved ankeret.
En god dag var slut – og i dag er de 11
nye MP’ere i fuld gang på deres nye tjenestesteder på Holmen, i Frederikshavn, i
Korsør og i SOK i Århus.
Velkommen til!
- sker

Søværnets MP hold fra venstre:
Uddannelsesleder, seniorsergent A. Karsberg, Marinekonstabel Christian Neustrup, Marineelev Rasmus Lind Hansen, Marineoverkonstabel Niels Chiqmann Poulsen, Marinekonstabel
Michael Troels Thinggaard, marinekonstabel Thomas Bang Marcussen, marinekonstabel
Kristian Rindom Erlendsson, marinekonstabel Mikkel Olsen, Marineoverkonstabel Thomas
Nicolai Knudsen, Marineoverkonstabel Claus Gunar Dalsgaard, Marineoverkonstabel Allan
Røndrup, Marinekonstabel Morten Kjær Panduro, Faglærer, oversergent H. J. Jensen, instruktør, sergent C. H. Lund og Søværnets MP-officer, kaptajnløjtnant T. Grønlund.

ClausGunnarDalsgaard
Marineoverkonstabel Claus Gunnar Dalsgaard fik en udmærkelse
som »Bedste skytte«.

RasmusLindHansen
Marineelev Rasmus Lind Hansen
blev udpeget som den flittigste
elev, og fik plakette fra MP-foreningens fødselsdagsfond. Mon ikke
også Rasmus i mellemtiden er blevet udnævnt til Marinekonstabel.

Thomas Berg M.
Marinekonstabel Thomas Bang Marcussen blev af sine holdkammerater valgt
som »Bedste kammerat«, og fik en gave
med gravering overrakt af MP-foreningens landsformand.
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Grønlund, Karsberg.
Søværnets MP-officer, kaptajnløjtnant Thomas Grønlund og seniorsergent-MP Arne Karsberg kontrollerede inden paraden, at alle 11
tjenestekort og notesbøger var til stede, og at
de lå i den rigtige rækkefølge.

arm. Desuden bæres rød baret eller rødt
overtræk til kasket eller rundhue. Til specielle anledninger bæres hvidt remtøj og
evt. hvid hjelm afmærket MP. Til motorcykelkørsel bæres sort motorcykeldragt, der
foruden den ovennævnte afmærkning tillige er mærket på ryggen med teksten: ”MILITÆRPOLITI”.

Personel
MP-tjenestern er fagligt underlagt Søværnets Taktik- og våbeninspektør, som har
udpeget en Militærpolitiofficer til at forestå koordineringen, faglig rådgivning m.v.
vedr. militærpolitiet.
Hver af de 4 MP-stationer ledes af en
stationsleder, der er senior- eller chefsergent. Desuden har hver station et antal
vagtholdsledere, der tilhører sergentgruppen. De indgår i vagten som ledere af det
enkelte vagthold, og de er i stationslederens fravær dennes stedfortræder. De deltager på lige fod i vagtens afvikling og
løsning af stationens pålagte opgaver.

Fremtidsmuligheder
Efter ca. 24 måneders tilfredsstillende tjeneste er der mulighed for optagelse på sergentskole, hvor der gives en befalingsmandsuddannelse.
Endvidere vil der til egnet personel
kunne tilbydes en uddannelse til officer af
linien. Den krævende civile uddannelse til
sergent- og/eller officersuddannelserne vil
kunne erhverves under tjenesten gennem
civiluddannelseso9rdningen.
Derudover er der i MP-regi en række
stillinger i udlandet (NATO stabe), som
kan søges af personel efter tilfredsstillende
tjeneste.

Kommandørerne.
Søværnets Taktik- og Våbeninspektør, kommandør Henrik Muusfeldt, som også er
Søværnets MP-inspektør, løste på tilsyneladende fornøjelig vis verdenssituationen sammen med chefen for Søværnets Grundskole,
kommandørkaptajn Bjarne Zittan.

Søværnets Militærpoliti
Søværnets Militærpoliti er en specialenhed, der udfører militærpolititjenesten i
Søværnet, men yder ligeledes også støtte
til forsvaret generelt, herunder til Hæren i
f.m. dennes løsning af internationale operationer.
Søværnets Militærpoliti er fordelt på 4 faste tjenestesteder i Danmark:
• Flådestation Korsør
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Søværnets Operative Kommando
• Flådestation Frederikshavn
• Marinestation Holmen (København)
• Søværnets Operative Kommando
(Århus)
Personellet er under fredsmæssig MP-tjeneste let genkendelig på deres specielle og
iøjefaldende afmærkning. I den daglige
tjeneste, er MP-eren afmærket med en
hvid fløjtesnor om venstre skulder og med
et MP mærket armbind om venstre over-

Militærpolitiet ved Søværnets operative
Kommando (forkortet SOK) forretter tjeneste i henholdsvis SOK-stabsbygning,
samt i de tilknyttede bygninger, herunder
blandt andet SOK-operationscenter, hvor
søredningstjenesten og skibstrafikken i de
danske farvande samt mange andre opgaver koordineres fra. (se SOK link).
MP vagttjenesten varetages døgnet
rundt af forskellige vagthold, som forretter

kontinuerlig vagttjeneste ved et to holds
skift.
De primære opgaver for MP er at opretholde ro og orden, samt sikre at diverse
sikkerhedsregler overholdes. Dette kontrolleres bl.a. ved en grundig patruljering
på alle SOK etablissementer, ved etablering af adgangs- og opholdskontrol hele
døgnet samt iværksættelse af omfattende
kontorsikkerhedsinspektioner

Flådestation Frederikshavn
Militærpolitiet på Flådestation Frederikshavn, har ansat 30 militærpolitikonstabler
og 7 vagtholdsledere samt en stationsleder.
Arbejdet på Flådestationen er meget alsidigt. Da der er ansat ca. 2000 mennesker
kommer man i kontakt med mange forskellige i løbet af en vagt og man er aldrig
helt sikker på hvad dagen/natten bringer af
opgaver. Det er en fordel at kunne lide at
køre bil. Militærpolitiet har 2 patruljebiler
der er udstyret med horn og lamper. Patruljebilerne kører ca. 100.000 kilometer
om året og der er ofte brug for kørsel med
udrykningssignaler. Denne særlige form
for kørsel er man på kursus i hvert år.
• Militærpolitiet, der er tjenestegørende
ved Flådestation Frederikshavn, løser
følgende opgaver:
• Overvågning og betjening af alarmcentral.
• Indsats ved alarmer (tekniske-, tyveri-,
overfald og brandalarm).
• Adgangs-, opholds- og udgangskontrol
ved Flådestation Frederikshavn og hovedkvarteret for Kattegat Marinedistrikt.
• Patruljevirksonhed.
• Eskortering og trafikregulering.
• Afspærring og bevogtning ved særlige
begivenheder.
• Bodyguardvirksomhed ved VIP besøg.
• Opretholdelse af ro og orden blandt forsvarets personel, herunder tilsyn med
overholdelse af uniformsbestemmelserne.
• Tilsyn med anvendelse af forsvarets
køretøjer.
• Kontorsikkerhed.
• Destruktion af klassificeret affald.
• Kurertjeneste.
• Eftersøgning af efterlyst personel, samt
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efterforskning ved forsvundet materiel.
• Tilsyn og transport af anholdte.
• Sikkerhedsvagt ved transport af værdier
mellem Flådestationen og pengeinstitutter.
• Hundeførertjeneste.
• Fabrikation af midlertidige adgangskort
til Flådestationen

Marinestation København
Militærpolitistationen på Marinestation
København er til daglig placeret i den
gamle eskadrebygning på Nyholm.
Militærpolitistationen er døgnbemandet
hele året, hvor den primært servicerer Marinestation København, skolerne på Marinestationen, Søværnets Materielkommando, Søværnets Operative Kommando samt
Forsvarsministeriet.
Opgaverne spænder bredt fra:
• Stations/vagttjeneste
• Bemanding af alarmcentral
• Vagthavende befalingsmand
• Patruljetjeneste
• Eskortering
• Kontorsikkerhed
• Eftersøgning af materiel og personer
• EDB sikkerhed
• Særlige bevogtningsopgaver
• Assistance til Auditørkorpset
• Kontrol af forsvarets køretøjer
• Assistance til MP-elevuddannelse
• Deltagelse i diverse øvelser
MP-stationen er organiseret med en Sektionschef samt en Vagtleder, der er ansvarlig
for stationens daglige virke. Et antal vagtholdsledere, der varetager jobbet som leder af vagtstyrken, og samtidig virker som
vagthavende befalingsmand for Marinestation København.
Et antal Marinespecialister, Marineoverkonstabler og Marinekonstabler, der
udgør vagtholdene på Marinestationen og i
Forsvarsministeriet.
Udover de mangeartede opgaver skal
MP personellet jævnlig vedligeholde deres
færdigheder indenfor: Fysisk træning,
skydning, avanceret køreteknik/ udrykningskørsel, motorcykelkørsel/ eskortering, årlig ABC test samt vedligeholdende
MP-uddannelser. Personel, der er uddan-
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net som personbeskyttere, gennemgår
løbende vedligeholdende uddannelse.

Hold 1-2 fortsat
Ankomsten til Varel
Der var ingen senge til os ved ankomsten.Vi var ved at gå i panik efter 20 timers
kørsel.Ingen havde tilsyneladende lyst til
at hjælpe os.Vi var i vejen for alt og alle.
Ved to tiden ankom vi til kasernen i Varel.
Vores chef, Stationsleder Johannes Ladegård, talte styrken op og meddelte vores
ankomst. Det viste sig, at der ikke var nogen, der anede det mindst om, at der på
denne ukristelige tid af natten skulle ankomme 100 danske MP`ere. Panikken
bredte sig hos os, der havde kørt omkring
20 timer i et træk. Vi havde virkelig brug
for en seng at sove i. Der var ingen senge
til os, og der var tilsynelad- ende ingen,
som havde lyst til at hjælpe os.
Der var ingen rum, vi kunne opholde os
i, alt var en stor forvirring. De af os, som
var mest trætte, lagde sig på gangene og vi
faldt hurtigt i søvn. Andre, der var mere
friske, søgte på egen hånd, andre muligheder, og de havde heldet med sig. De fik lov
at låne vagtmandskabets senge og fik sig
nogle timers god søvn.
Trods frustrationen, var kammeratskabet stadig intakt. De friske MP`ere, der
havde fundet fidusen med vagternes senge.
Lod meget trætte kammerater få en chance
for et bedre leje.
Efter denne kaotiske nat med mange
forstyrrelser og dårlig nattesøvn, vågnede
vi op med en følelse, at vi var i vejen for
alt og alle og det værste, indtrykket af at
der var meget lidt vilje til at hjælpe os ud
af vanskelig- hederne. Heldigvis havde vi
en chef, der gjorde det klart, at vi ville have en god behandling og ordnede forhold.
Det hjalp, men dagene på Varel kaserne vil
jeg aldrig mindes med glæde.

Station 4 oprettes
Vore tjenester blev formet så tiden i Tyskland blev en spændende oplevelse.Formålet var at holde styr på Den Danske Brigade.Det viste sig der var mange andre opgaver.I lejrene med tvangsarbejdere, som

tyskerne havde brugt i våbenindustrien,
var der mange skjulte våben.
Med en uges forsinkelse kunne vi forlade
den kaserne, hvor vi aldrig havde været
velkommen. Nu flyttede vi ind på Bahnhofshotel. Hvor station 4, blev oprettet. Nu
kom alt under kontrol og vor tjeneste blev
lagt i faste rammer. Stationsleder Ladegård
og de to gruppeførere, OSG Rudkvist og
OSG Erik Verner, havde det rette greb om
tingene. De var erfarne. Her kunne vi altid
hente hjælp og støtte. De betragtede os ikke som underordnede, men som kammerater. De tre formede vores tjeneste på en
måde, så vi i tiden i Tyskland fik mange
spændende opgaver, og mange dejlige oplevelser. Formålet med, at sende MP `ere
til Tyskland var, at de skulle holde justits
blandt Den Danske Brigades soldater og
personel.
Da vi kom derned viste det sig, at der
var mange andre opgaver danske MP `ere
skulle tage sig af. For eksempel være med
til holde ro og orden i de store lejre, der
husede tvangsarbejdere, som tyskerne havde brugt i deres våbenindustri under krigen. Det krævede flere udrykninger til disse lejre, da der i disse lejre var mange
skjulte våben. Det var ikke lette opgaver,
men det viste sig, at vi kunne klare dem.
Dette ikke mindst fordi det var en godt uddannet og disciplineret MP enhed, der blev
sendt til TYSKLAND:
Trods mange trængsler og uforudsete
hændelser viste de første MP `ere i udenlandsk tjeneste, format. De banede vejen
for de næste hold. MP `ere. Jeg er sikker
på, at det gode kammeratskab og sammenhold, har været medvirkende til, at de to
første hold kunne levere en pioner indsats,
som vi kunne være bekendt.

Aurich-halvøen
Vi klarede næsten alting selv.Stationslederen var en fremragende chef, der satte
kammeratskabet i højsæde.
Alle skulle spise i samme lokale og ved
samme bord.Vi blev invieteret på kaffei
privaten Turene til ferieøen Norderney.
Vi havde gode forhold til lærere og befalingsmænd på Aurich-halvøen,. Jeg ved,
at alle de ting fortsatte på alle Militærpoli-

tiets stationer i Tyskland.
Station 4 i Varel lå lidt afsondret fra de
andre stationer. Det gjorde, at vi klarede
næsten alting selv, Stationslederen og de
to gruppefører, tog stilling til alle opgaver.
Vi på stationen arbejdede under meget frie
forhold, alt sammen under ansvar. Stationsleder Johannes Ladegård, var politiassistent fra Kolding med millitære rang af
Sekondløjtnant. Han var en fremragende
chef, der satte kammeratskab og sammenhold i højsædet, Han pointerede ofte, at vi
skulle stå sammen om at løse opgaverne,
og også få nogle gode oplevelser i den tid
vi var i Tyskland.
Ladegård bestemte, at vi alle på stationen skulle spise i samme lokale og ved
samme bord. Alle vore måltider blev indtaget i Hotellets restaurationslokale. Det
gav et godt sammenhold. Havde vi fester
eller sammenkomster på station 4, blev alle inviteret med. I dagligdagen formidlede
Ladegård en god dialog med alle på stationen, ingen blev holdt udenfor.

Ladegårds familie flytter ind.
Da Ladegård fik familien til Varel. og flyttede ind i en Villa, blev vi alle på skift, inviteret til kaffe og andet godt i deres nye
hjem. Der blev arrangeret ture for dem af
os, der havde fri. Blandt andet en tur til ferieøen Norderney, hvor vi oplevede den
vildeste luksus og et badevand, der sagde
sparto til både Rømø og Fanø. Omkring
Varel havde vi også bademuligheder. Det
benyttede vi os meget af i den varme sommer.

Afgang fra Varel
Venner for livet
Da vi forlod station 4 og Varel, var mange
kammerater blevet til venner. Nogle af
dem til venner for livet. Vi har aldrig
glemt, hvor godt vi hade det sammen i vor
MP-tjeneste i Tyskland.

Jubilæumsstævnerne
Efter hjemkomsten til Danmark kom mange af os sammen privat. Hold I og 2 har
gjort alt for at samles under MP ‘s faner,
når lejligheden har været. Vi har i mange
år mødtes. Hver 5. år til MPs jubilæumss-
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tævner. Nu møder vi op hvert år, så længe
vi kan. Ved disse jubilæumsfester får vi frisket alle de gode minder fra MP-tiden, vi
får lejlighed til at se den store udvikling;
der er sket indenfor uddannelse og materiel. Vi glæder os over de unge MP `ers succes. De er blevet meget dygtigere end vi
var, men vi var de første.
Vi, fra de første hold håber og tror på en
god fremtid for det danske Militærpoliti.
Vi håber, at vi i mange år endnu, kan møde op ved jubilæumsstævnet og følge udviklingen, se kammeratskabet og sammenholdet på de nye MP-hold.

våbensystemer ønskes begrænset. Danmark havde også kampvogne i Tuzla fra
begyndelsen af 1994 til slutningen af
1995, hvor kampvognene og deres besætninger, dengang i FN tjeneste, blev berømt
for deres sejrrige træfning med serberne i
april 1994. Dengang var danskerne placeret i Camp Gønge i udkanten af Tuzla,
mens de nu skal bo i lejren ved Tuzla Airbase. Kampvognseskadronen forventes
operativ i Tuzla i midten af januar 2003.

Farvel til Dannevirke

Erik Stokholm, forfatteren.

Store reduktioner på Balkan
Omkring ca. 16.000 soldater skal trækkes hjem fra Balkan. Danmark forlader
Doboj, og de danske kampvogne kommer under amerikansk kommando.
Baltiske enheder afløser danske i Kosovo, hvor ansvarsområdet udvides.
Når Fennec-helikopterne fra Hærens Flyvetjeneste, der siden slutningen af august
har opereret i Makedonien som en del af
Task Force Fox, i slutningen af oktober
måned vender hjem til Danmark, er det
første led i en større reduktion af det danske og internationale engagement på Balkan. Også den danske spejderdeling fra
Task Force Fox, der har været i Makedonien siden oktober 2001, trækkes hjem. Det
sker dog først til december.
Derefter bidrager Danmark ikke længere
til den internationale operation i Makedonien, hvor OSCE overvåger den spændte
situation mellem makedonerne og de etniske albanere. Der vil dog fortsat være danske soldater i Makedonien, hvor det nationale støtteelement for det danske bidrag til
KFOR fortsat vil være placeret ved lufthavnen i Skopje.
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Tilbage til Tuzla
Mens ændringerne i Makedonien berører
de forholdsvis små og forholdsvis nye
danske missioner, er der anderledes store
ændringer på vej i Bosnien, hvor Danmark
har været repræsenteret stort set siden borgerkrigens begyndelse i 1992. De nordiske
lande og Polen har besluttet at nedlægge
den fælles kampgruppe (NPBG) med udgangen af december 2002. Det betyder
blandt andet at det danske bidrag til SFOR
reduceres fra 335 soldater til ca. 150.
De tilbageblevne 150 soldater skal udgøre en kampvognseskadron med den nødvendige tilhørende logistik og kommunikation og et mindre antal stabsfunktioner,
oplyser Hærens Operative Kommando.
Kampvognseskadronen og det øvrige personel får base i den amerikanske lejr i Tuzla, hvor eskadronen skal indgå i den amerikansk ledede multinationale bataljon.
Det er planen at eskadronen får sit eget
ansvarsområde, hvor den skal operere på
samme måde som den gør i dag, og at den
i øvrigt skal indgå som en del af bataljonens pansrede reserve. Størstedelen af
danskernes daglige patruljering kommer
formentlig til at foregå med almindelige
biler (GD’er), da anvendelsen af tunge

Reduktionen af det danske styrkebidrag
medfører, at Danmark forlader de to lejre,
Camp Dannevirke og North-Pole Barracks, i udkanten af Doboj. Det nordiskpolske ansvarsområde overtages af en ny
multinational kampgruppe, der får Portugal som ledende nation, og derudover skal
bestå af polske og slovenske enheder.
Camp Dannevirke overtages af portugiserne, der muligvis også overtager lejrens elog varmeanlæg. Andet løst materiel flyttes
med til Tuzla eller sendes hjem til Danmark.

International reduktioner
Den delvise danske og nordiske tilbagetrækning fra Bosnien sker som et led i realiseringen af NATO og partnerlandenes
ønske om, at reducere i SFOR og KFOR.
I alt slankes SFOR med ca. 6.000 mand,
fra ca. 18.000 i begyndelsen af 2002 til ca.
12.000 ved årets udgang. Også kommandostrukturen i SFOR slankes. De nuværende tre divisionsstrukturer reduceres
til brigadestrukturer og hovedkvarteret,
der aktuelt har status af et korpshovedkvarter, skal reduceres til et divisionshovedkvarter.

reskadron på 87 soldater, der hidtil har
indgået i DANCON SFOR til DANCON
KFOR. Opstillingen af den baltiske eskadron skal gå på skift mellem de baltiske
lande og det bliver Estland, der stiller det
første hold i Kosovo i februar 2003. For at
kunne huse den baltiske enhed, er Camp
Olaf Rye for tiden under ombygning.

Større dansk ansvarsområde
I følge Hærens Operative Kommando
kommer styrkelsen af DANCON formentlig til at betyde, at Danmark skal overtage
dele af det område, som Frankrig i øjeblikket har ansvaret for. Styrkelsen af DANCON kommer nemlig samtidig med, at
Frankrig trækker en bataljon hjem fra Kosovo. Det sker som led i en større reduktion i omfanget af KFOR, hvor i alt omkring
10.000 soldater skal trækkes hjem, og de
nuværende fem brigader slås sammen til
tre, inden udgangen af 2004.
Det er planen, at den tyske og den italienske brigade snarest lægges sammen til
en, og en tilsvarende sammenlægning
planlægges for den franske og den britiske
brigade. Brigaden vil muligvis få en forøget nordisk deltagelsen i staben.
Anders V. Fridberg
i Nyhedsbrev fra FOV

Baltiske enheder til KFOR
Ændringerne i det danske engagement
Bosnien får direkte afsmittende virkninger
i Kosovo, hvor DANCON styrkes, men det
danske bidrag mindskes. Danmark, der
hidtil har haft omkring 500 soldater i Kosovo, reducerer sit styrkebidrag med en
panserinfanterideling og en spejdersektion, i alt ca. 45 mand. Til erstatning for
danskerne overflyttes den baltiske spejde-
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Hilsen fra

KFOR
MPhold 7
Så er Kosovo Force MP hold 7 næsten nået
halvvejs. Vores intentioner om at kunne
fortælle DRBs læserne nyt i hvert nummer,
var desværre kun en illusion. Derfor må I
dette nummer tygge jer gennem dette lidt
længere indlæg, som dækker første halvdel af vores tur.
Vi begyndte forberedelserne til udsendelsen allerede i starten af juni måned,
hvor MPO, midlertidig major O.N. Lund
kunne byde velkommen til sine ni befalingsmænd, som er: OS L.K. Simonsen,
som midlertidig blev udnævnt seniorsergent, og er stationsleder. SG G. Thorhauge
er midlertidig oversergent og næstkommanderende på MP-stationen. Desuden
består holdet af SG K. Johansen, og seks
sergenter fra sidst hjemsendte værnepligtshold; B.B. Jensen, C.H. Radil, C. Brynje,
T.B. Salling, N. Palm Hansen og L. Borrisholt.
Allerede i forberedelsesfasen havde vi
et godt samarbejde med det hold, som allerede var udsendt. Det er jo blevet nemt
med Forsvarets intranet. Hvis vi havde et
spørgsmål, så kunne vi bare sende en email til MP-stationen i Camp Olaf Rye i
Kosovo og have et svar senere samme dag.
På hold 6 havde vi en MPGRP i Kosovo, men bataljonschefen for vores hold,
OB P. Bartram mente ikke, at en major kan
være chef for en gruppe, så han tog konsekvensen og omdøbte os til et ”Militærpolitidetachement”.
Kosovo i dag ser ikke helt ud, som tidligere udsendte kan huske fra de første
hold, og vi andre kan huske fra medierne.
I en grov opdeling i faser, kan man sige, at
man er gået fra adskillelse af parterne,
over opbygning og genhusning, til genskabning af tilliden mellem de etniske parter. Senere er det så meningen, at samfundet igen skal kunne fungere selvstændigt,
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med opbygget infrastruktur, lovgivende,
udførende og dømmende magt.
Det er dog stadig OSCE og FN, som er
den primære drivkraft i opbygningen, støttet af NATO, der har til opgave at bevare
freden. NATO har stadig delt Kosovo-provinsen med fem brigader, hvor Den Danske Bataljon indgår i en fransk ledet brigade i den nordlige sektor. Vores ansvarsområde går lige omkring den etniske skillelinje, hvilket gør at vi dagligt har kontakt
til begge parter i vores to primære kommuner Zubin Potok og Zvecan, som begge
er serbiske med et albansk mindretal. Der
har lige været afholdt kommunalvalg i Kosovo, som beviste berettigelsen af de internationale organisationers tilstedeværelse,
da serberne flere steder valgte at boykotte
valget.
At forsoning er en meget skrøbelig proces, fik vi et meget klart eksempel på i
slutningen af september måned. Den berømte Bro Vest, Auzerlitzerbroen i Mitrovica, dannede rammen om et midlertidigt
opstillet multietnisk kulturcenter, der i en
fem ugers periode, skulle være med til at
binde serbere og albanere sammen. Det
gik rigtig godt i de tre første uger, hvor stedet var velbesøgt fra begge parter. En situation, hvor to unge serbiske piger blev lokket ind i en albansk bil og bortført til Pristina, i den albanske del, fik dog serberne
til at overse kulturcentret totalt i de sidste
to uger. Det viser klart, at forsoning er en
meget skrøbelig proces.
MP-detachementets opgaver spænder
vidt. I det daglige tackler vi de mange små
problemer, der opstår internt i bataljonen.
Disse er uundgåelige, når man lukker ca.
500 soldater inde i en lejr, langt væk fra familier og venner. Hidtil har vi dog undgået
de større disciplinære problemer. Et hurtigt blik i vores sagsprotokol vidner dog
også om, at vores arbejdsopgaver findes
ude i trafikken.

Færdselsuheld og hastighedskontroller udgør en stor del af sagerne. Vi går vinteren i
møde med dårlige veje og sne og is. Det
gælder dog ikke ”Bumpy Road”, som man
populært har kaldt vejen udenfor lejren.
Den har nemlig fået et nyt lag asfalt, og er
i øjeblikket en af de bedre veje i lokalområdet.
På vejene og i mange andre sammenhænge, arbejder vi sammen med United Nations Mission in Kosovo Police, eller UNMIKPOL i daglig tale, som er FNs indsatte politistyrke. UNMIKPOL skal med tiden også reduceres til et minimum, da man
er godt i gang med at uddanne et lokalt politikorps; Kosovo Police Service (KPS),
som allerede nu, især blandt albanerne er
velaccepteret.
Vi samarbejder især med UNMIKPOLstationerne i byerne Zubin Potok og Zvecan. Vi har fælles patruljer, og støtter hinanden i hastigheds- og køretøjskontroller.
Stationslederne på de to stationer er henholdsvis en russer og en amerikaner, men
ellers repræsenterer betjentene så specielle
nationer som Ghana og Fiji Øerne. Der er
i øjeblikket fire danske betjente på Zvecan
politistation
Da vi kom herned og så hvordan MPstationen så ud, og hvordan de tidligere
hold havde udbygget området, vidste vi
straks, at det ville blive svært at leve op til.
Så fik vi ideen med at lægge en ekstra fløj
på taget bag stationsbygningen, så bordtennis, som er en vigtig del af fritiden på
dette hold, kunne spilles i tørvejr. Udvidelse er i øvrigt nok det der kendetegner hold
7 mest. Lejren bliver gennemgået fra ende
til anden. Truslen for angreb er nu helt
væk, og det betyder, at ingeniørerne lagde
ud med at fjerne alt Hesco Bastion omkring bygningerne. Det betyder, at vi har
fået udsigt til bjergene bag vores FABS,
som er de containere vi bor i. MJ Lund fik
speciel god udsigt, da en gummiged skubbede hele siden ind på hans FAB.
Næste del af ombygningen gælder så
flere beboelsescontainere, da vi får tilgang
af en baltisk enhed, som er blevet i overskud i Bosnien. Lejren skal endvidere udbygges ned mod floden Ibar, og omgrænses med kasernehegn i stedet for pigtråd.

Vi får også en ny hovedvagt.
Som de tidligere hold også har oplevet,
så har vi haft en del besøg hernede, så det
vil jeg undlade at fortælle om, bortset fra
at Thorhauge næsten dagligt fiser rundt og
beskytter VIPs og i øvrigt gør et kæmpe arbejde i forbindelse med planlægningen af
dem.
Fritiden er sparsom, da vi endnu ikke kan
forlade lejren i civilt tøj, undtagen ved idrætslige aktiviteter omkring lejren. Vi har
dog muligheden for at komme ud. Bataljonen arrangerer selv diverse sportskonkurrencer, herunder DANCON-march og
løbemesterskaber. Hver enkelt af os har
endvidere mulighed for at tage på en tre
dages rekreationstur udenfor Kosovo. Turene arrangeres af KVO, og går i øjeblikket til Sofia, Bulgarien. Når sneen lægger
sig permanent, og ikke kun som sporadiske fnug og på bjergtoppene, så vil der blive arrangeret skiture.
Til slut skal lyde en hilsen til alle dem
derhjemme. Vi er ved godt mod og vi arbejder målrettet for at give vores bidrag til
at få genoprettet Kosovo, som vi nu i kraft
af vores ophold har fået et eller andet afhængighedsforhold til. Kosovo er utrolig
smukt med de træbeklædte bjerge, som
især her i efterårets rød-brune nuancer troner frem, men også et Kosovo, som skæmmes af henkastet affald og befolkningens
ligegyldighed, når man taler om bevarelse
af naturen.
Hvis I har lyst til at læse mere om vores
hverdag, så kan dette lade sig gøre på internettet, hvor Prinsens Livregiment har en
gengivelse af de nyheder vi dagligt skriver
til HOKs telefonavis. De kan læses på følgende side ved at klikke på Dagbog KFOR
hold 7: www.hok.dk/plr.
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Minder fra 6.
Militær Politi
Kompagni
Indkaldt til Odense
Det var vinter, masser af sne og kulde. På
cykelvagt uden for kasernen.
”Hvem der….hænderne op eller jeg skyder. Blev kendt/eller berygtet.
Jægersborg Kaserne, Klampenborg, i
året 1957 var begyndelsen til min transformation fra en fire månders rekruttid i
Odense til en vaskeægtig MP Korporal.........

MP korporal Ib Jørgensen.
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For at give en metafor må jeg gå tilbage til
indkaldelsen til Odense Kaserne, hærens
6. regiment i Januar kompagniet 1957. Det
var en vinter med masser af sne og kulde,
og det var en hård overgang fra at gå i
smoking hver dag som tjener, udlært på
Grand Hotel i Odense, til at ligge i fuld
feltmæssig oppakning i en snefyldt skyttegrav klamrende sig til et Garant gevær
med stivfrosne finger.
Tiden gik, og jeg kom igennem den
værste omvæltning i mit liv og blev sat på

ter den dag havde jeg gjort mig rigtig bekendt (eller berygtet). Jeg blev taget af
vagttjenesten og sendt til Officermessen
som overtjener/inspektør og senere sendt
på Korporalskole i Sønderborg.

vagttjeneste i et skillehus uden for Odense
Kaserne, to timer ad gangen. Jeg blev derefter sendt på cykelvagt patrulje uden for
kasernen sent om aftenen klokken 22 helt
alene til nogle garagebygninger en kilometer væk med skarpladt gevær og stavlygte
med ordre til at checke sikkerheden... Der
var lys i en af bygningerne, og jeg sneg
mig nærmere, åbnede døren, sænkede mit
gevær og slog sikkerhedskrogen fra. Jeg
opdagede en person under et civilt køretøj
og råbte højt og klart : “Hvem er
der...hænderne op eller jeg skyder” .
Jeg anholdte fyren og beordrede ham til
at marchere tilbage til kasernen med armene oppe foran mig og mit gevær på cyklen.
På kasernen overgav jeg ham til den vagthavende officer, som stod måbene og ikke
vidste hvad han skulle stille op, idet fangen var en civil ansat mekaniker, som han
kendte, men som ikke havde tilladelse at
opholde sig i bygningerne efter arbejdstid.
Jeg bringer kun denne episode op, fordi ef-

og interviews m.m. Kan I se, havde jeg ikke anholdt mekanikeren, havde jeg aldrig
blevet MP Korporal med ros.
Skolen på Jægersborg kasserne (hold
29) var som at komme fra asken ind i ilden, men det var efterhånden blevet forår;
det var maj, bøgen var ved at springe ud
ud, og vi havde en herlig tid i Ermelundsletten, hvor oversergent, Mugge (Mogens
Tøttrup) næsten tog livet af mig, men jeg
fik lært det hele: køre på Nimbus med sidevogn, skyde med basuga og Neuhausser
pistol til medalje, boksede og lærte jiu jutsi og pudse støvler så blanke, at de kunne
bruges som barberspejl. Det var utroligt
hvad vi skulle lære på fire måneder, inkluderet “Hold kæft- trit og retning “. Eksamen blev taget og bestået. Takket være
Mugge, han var en meget fin soldat, træner
og et rigtig mandfolk a´la John Wayne.
Det skal lige tilføjes, at min weekend
orlov blev tilbragt på dengang berømte
Bellevue Strand Hotel i Klampenborg,
hvor jeg arbejdede som tjener Lørdag og
Søndag og tjente rigtig mange penge.
Mandag morgen parade var alle mine kammerater tilbage fra provinsen med lommerne tomme, men mine var fyldte til glæde for mig selv og mine omgivelser.

Den 9. april 1940

Udvælgelsen til MP
12 kandidater skulle udvælges, over hundrede meldte sig. Fra asken i ilden. Mugge
tog næsten livet af mig. Fin soldat á la John Wayne. Mine fyldte lommer blev til
glæde for mig selv og mine kammerater.
Dagen efter ankomsten til Sønderborg
Slot, hvor skolen var, blev det bekendtgjort
til morgenparaden og 230 andre elever, at
en delegation af officer og psykologer ville ankomme fra København med det formål at tage 12 kandidater til Militærpolitiskolen i Klampenborg. Frivillige skulle
træde frem, og det gjorde jeg så sammen
med hundrede andre, og gud hjælpe mig
om ikke det endte med, at jeg blev udtaget
blandt de 12 efter en lang dag med prøver

Oles far ringede fuld beredskab. Tyskerne
overskred grænsen. Vild forvirring.
Våbnene blev nedlagt.
Inden jeg forlader Jægersborg Kasserne
vil jeg fortælle en interessant episode i
dansk historie.....Jeg lå på stue med en gæv
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Ib Jørgensens militærkarriere.

fyr, hvis navn har jeg glemt, men lad os
kalde ham Ole. Ole fortalte mig, at hans
far var Premierløjtnant i garden, som havde til huse på Jægersborg kasserne i herrens år 1940. Den 9. april var han vagthavende officer og øverst kommanderende,
idet Obersten var bortrejst på denne
skæbnens morgen.
Klokken 6 opfangede han på en kortbølgeradio nyheden, at den Tyske Nazi
Hær havde overskedet den danske grænse
i Sønderjylland, og at danske soldater i
området havde gravet sig ned og kæmpede
mod den overlegne tyske hær, som rullede
ind med panser- og kampvogne. Oles far
tog straks kommandoen ved at ringe fuld
beredskab på en kæmpestor klokke, der
hang på en galge ved indgangen til kasernen som var installeret i Christian den
Fjerdes tid til samme formå,l men aldrig
brugt før den 9. april 1940.
Der var generel forviring. Det tog en
god halv time, før alle kassernens soldater
var stillet op i gården i fuld oppakning og
våben. Der var dog det problem, at man ikke kunne finde sergenten, der havde nøglen til ammunitionshuset. Premierløjtnanten tog en rask beslutning og gav ordre til
at bryde døren ned og uddele nødvendig
ammunition til alle. Derefter kommanderede han hele styrken på omkring 150
mand til at marchere ud ad kassernen mod
Ermelunds Sletten, hvor alle gravede sig
ned og ventede på at forsvare Kongeriget.
Klokken var nu otte om morgnen.... En lille stund efter kørte et par store Mecedes
biler ind på sletten, og tyske og danske officerer steg ud. En højerestående dansk officer beordrede Premierløjtnanten til at
nedlægge og overgive alle våben til de tyske soldater, som i mellemtiden kørte ind
på sletten i nogle militære lastvogne... Ja
det var slutningen på en sørgelig historie,
men jeg respekterer Oles far for hans initiativ, en rigtig soldat.

Tilbage til nutiden
Vi nye MP Korporaler blev delt op til hhv.
Jylland og Sjælland. Min første patruljetur
til Hovedbanegården. Enkefruerne på den
anden side af gaden. Infirmeriet styret af
en kvindelig doktor. Min gamle Nimbus.
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Nå vi må tilbage til mig, sagde hunden. Efter eksamen og afslutning af skolen på
Jægersborg blev vi nye MP Korporaler
delt op; nogle blev sendt til Ålborg og resten til 6. Militær Politi Regiment i Avedøre lejren, jeg var igen heldig takket mekanikerens anholdelse. Jeg blev sendt til
Avedøre og kunne så blive i mit elskede
København, hvor jeg var født i 1938.
Advedøre var alright; vores øverstkommanderende var kaptajn Poulsen, og vi fik
fra tid til anden specielle opgaver. Jeg var
den første MP patrulje, der blev sendt til
hovedbanegården i weekenden for at holde
styr på alle de orlovssoldater, der skulle
med tog hjem til kæresten, mor og far. Jeg
blev sendt på flere manøvrer som MP patrulje i Høvældte, dragonerne i Vordingborg. Men for det meste var det... Hurry up
and wait !.
Jeg blev taget til MP vagten på hærkommandoen, Østerbrogade. Det var en
seks månders tørn med 24 timers vagt og
24 timers fri, blev fragtet frem og tilbage
til Avedøre lejren
Det var et skrivebordsjob og ret kedeligt; jeg skulle sove med støvler på og ladt
maskinpisol ved min side. Højdepunktet
var om morgenen, hvor Dannebrog skulle
hejses fra et lille tagvindue på toppen af
huset, og det skulle være nøjagtig klokken
otte. Det skete ofte, at de pæne enkefruer
på den anden side af gaden ville telefonere og klage til hærkomandoens chef, hvis
flaget ikke var hejst til tiden, idet de satte
deres ur derefter. Jeg fandt hurtigt ud af at
følge nabobygningen, som var den Canadiske Ambasade, som havde et ritual med
militærvagt og fanfare.
Et par bygninger længere nede kunne
jeg også fra tagvinduet følge den Amerikanske Ambassade med US Marine. Begge hejste deres flag nøjagtig klokken otte,
og det gjore jeg så også; der var aldrig nogen, der klagede, når jeg var på vagt på
hærkommandoen.
Et andet højdepunkt var, at alle landets
aviser blev bragt til hoveddøren midt om
natten. Døren var låst, men mit skrivebord
var lige inden for døren, og når jeg hørte
aviserne blive afleveret, åbnede jeg døren efter at have sikret mig gennem glasøjet i
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døren, at banen var fri – og tog aviserne ind
og læste dem, før de blev sendt til hærcheferne. Jeg vidste som regel før alle de andre,
hvad der skete i Danmark og verden, og resten så jeg på telexmaskiner, der kørte hele
natten med nyheder fra NATO.
Efter 6 måneder vagttjenesten var overstået
på hærkommandoen. Blev jeg fast ved 6
MP på Avedøre. Vi levede godt i befalingsmands messen. Infermariet lå lige over for
messen og var styret af en kvindelig doktor,
som holdt meget af Mperne; det var ligesom i filmen MASH, vi fik 100% alkohol i
sodavandsflasker, som vi blandede med Jolly Cola; en billig bøhmand, men hangover
for os der blev på kassernen over week-enden.
Jeg var udstyret med en gamle Nimbus
motorcykel, der var part af min udrustning.
Den var parkeret i en stor vognpark udenfor
sommer og vinter, og nogle gange var jeg
forbavset over, at den overhovedet kunne
starte. Jeg nåede at smadre den totalt ved et
uheld på Holbæk Landevej og endda i solskin og tørvej. Den var blevet for gammel
og træt; jeg var alene, der var ingen trafik,
og jeg prøvede at se hvor hurtigt den kunne
køre. Jeg var oppe på 140 kilometer i timen,
da en af cylinderne satte sig fast, så jeg måtte lægge motorcyklen ned med det resultat
at jeg blev slæbt over hundrede meter med
cyklen, som forsatte og jeg endte op i en
grøft. Takket være min militære MP motorcykel beklæding - lædervest, lange støvler,
handsker og styrthjælm - slap jeg med hud
afskrabninger.
Jeg blev stillet for en militær undersøgelseskomite på Ryvangens Kasserne og frikendt, idet jeg vidnede til, at køretøjet var
uforsvarligt at køre på.........Fik derefter udleveret en rigtig, ww2-Jeep 1941. Det var jo
bare lykken; jeg har været forelsket i Willys
Jeep lige siden, lærte at reparere den fra A
til Z. I tilfælde af krig kunne den køre på petroleum, kerosene og sågar på een cylinder.

Pågribelsen af en tyv
En bikini blev stjålet. Vi anholdte tyven.
Ved 3. Grads forhør gik han til bekendelse.
Vi fik diner som tak. Vi vil igen vinde.
Engang blev jeg og min partner sendt
ned til Næstved, hvor garderhusarerne hol-

der til huse; der var et stort militær show på
dyrskuepladsen, og vores opgave var mere
symbolsk; vi havde fået stillet en gammel
ww2 kontorvogn med udstyr til rådighed.
Under en fodpatrulje på pladsen så jeg en
uregelmenteret soldat, ingen hue, ingen
bælte. Da jeg kom nærmere, var hans trøje
bulet, og jeg bad ham om at vise mig, hvad
det var han gemte, og ud kom en dame bikini...ups! Jeg tog ham til trediegrads forhør i kontorbilen og lyste ham i hovedet
med en skarp lampe, som jeg havde set man
gjorde på kriminalilm. Efter en stund bekendte han og fortalte, at han havde stjålet
bikinien fra et hus ved stranden. Jeg beordrede ham til at vise min partner og mig stedet, og vi tog af sted i min fine Jeep
1941...med skilt foran MILITÆR POLITI.... Huset viste sig at være en restaurant
med privaten på første sal. Ejeren var en
forholdsvis ung køn dame, som var meget
glad for at få hendes bikini tilbage, men også meget imponeret over, at det danske militærpoliti havde hjulpet i sagen. Vi fik en
invitation til dinner den samme aften. Jumjum det smagte godt. Jeg har ikke set damen
siden, ej heller tyven.
Alt kommer til en ende, og jeg vil stoppe
her. Jeg har mange gode minder, men også
nogle, som var knapt så gode. Jeg tror, at
når man bliver trænet i så ung en alder til at
gå i krig og forsvare hjem og fæderland
samt givet al den autoritet, bliver man rastløs. Der skal ske noget; man forstår ikke
rigtigt på det tidspunkt at uden krig er der
fred, og al den gode militære træning og
sammenarbejdet med NATO i Europa og
Amerika har fået Berlin muren til at falde
og Soviet Unionen til at bryde sammen. Nu
skal vi arbejde på en ny fjende: Terroristerne; Igen vil vi vinde, om det tager et år, to
år eller mere, det betyder ikke noget, vi vil
vinde og skal vinde!.
Til slut jeg elsker Danmark, som jeg husker det.....Lav ikke vores kultur om, men
fri os fra det onde. God bless America too,
the land of the free and brave.
Med venlig hilsen, Ib Jørgensen
December 4, 2002
Ib Jørgensen. 1100 Pine Street, unit E.
Glenview, Illinois 60025. USA.
Ibjorgensen@msn.com

Jytte sælger
hotel
Hybylund
Da jeg i sin tid blev valgt til landsformand
for Militærpolitiforeningen i Danmark
(1990), var et af mine første gøremål at få
forbedret forholdene for årets repræsentantskabsmøde, der dengang blev afholdt
på »Den skæve kro« i Ebeltoft.
Næsten alle havde besværligheder med
at komme til stedet på grund af den noget
afsides liggende adresse. Fra Jylland skulle man, såfremt man ikke var selvtransporterende, anvende både tog og lang buskørsel og fra Sjælland færge fra Odden og efterfølgende taxa fra havnen.
Lokalet var smalt og mørkt og de traditionelle gule ærter lidt af en prøvelse – i alt
fald for mig.
Efter lidt research fandt jeg frem til
»Hotel Hybylund« i Fredericia, som jeg så
besøgte, og fik en aftale i stand med. Hertil kunne alle, der ikke var selvtransporterende komme til med tog og en kort busforbindelse, der holdt lige ved døren.
Tillige var det i mine øjne interessant, at
indehaveren var gammel MP’er, Leif Nielsen, KP-hold 19.

Det Muntre
Hjørne

På sporvognens forperron stod en lille dreng, sporvognskonduktøren og
en ældre herre. Den ældre herre henvendte sig til drengen og spurgte:«K,k,k - an du s,s,s,i ge m,m,mig,
hvad k,k,klokken er?«

Lokalerne var her store og lyse, og vi holdt
som regel møderne i »Rundellen«, hvor
der var masser af plads, og hvor vi tillige
kunne indtage vores mad, der nu blev lavet
om til stort »Tag selv-bord« med mange
forskellige lækre retter.
Det er vist sket et par gange, at lokalet
var blevet optaget, men det gav ikke den
store forskel. Det var stadigvæk hyggeligt
og betjeningen var i top. Leif (værten)
havde tillige den for os store egenskab, at
han næsten hver gang skænkede en snaps
(on the house).
Han blev desværre syg og døde, men
hans hustru Jytte videreførte hotellet og
dermed traditionen. Der var faktisk kun
een gang, det gik galt, idet det papir, hvorpå vores reservation var skrevet, var bortkommet. Alting var således optaget, men
Jytte klarede problemet ved at skaffe os lokaler på Hotel Kronprins Frederik.
Vi er mange, der beklager Jyttes beslutning om at sælge »Hybylund, men vi forstår det da godt.
Jeg vil derfor gerne på foreningens vegne ønske Jytte alt muligt godt fremover og
benytte lejligheden til at sige hende tak for
de mange gode timer, vi har tilbragt under
hendes tag på »Hybylund«.
Erik Løvenvig

Den lille dreng mælede ikke et ord.
Ved næste stoppested steg manden af
og konduktøren sagde til drengen:«Jeg ser, du har ur på, så kunne du
da godt have fortalt den ældre herre,
hvad klokken er og ikke være så
uforskammet, at du slet ikke svarer«
Den lille dreng kiggede på konduktøren og sagde så:«T,t,t,ror du,
j,j,j, jeg s,s,,ska ha’ n,n,noen p,p,å
s,s,kalden.
E.Løvenvig.
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Den københavnske side
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Juleafslutning
Den 20. november 2002 samledes sønderjyderne til deres årlige juleafslutning i
Rødding. Der var mødt ca. 27 deltagere op
til en festlig aften.
Der var samling kl. 18.00 og her bød
formanden Erik Stokholm velkommen til
en forhåbentlig hyggelig aften.
Vi startede traditionen tro med spisning,
hvor vi fik serveret Bøf, pommefrritter og
bearnaisesauce, samt det for nogle så
uundværlige salatfade. Man undres til tider over, at hare og kaninbestanden ikke er
udryddet af hungersnød for længe siden,
men det skyldes jo nok at vi er nogle der
tager hensyn og ikke vælter os i et orgie i
deres naturlige fødekæde.
Efter indtagelsen af dette festmåltid,
hvor bøffen havde en substans der nødvendiggjorde en ikke ringe kvantum diverse
drikkevarer, der sikrede en rimelig opblødning, hvorved den nemmere gled ned,
skulle der bowles.
Ole havde på forhånd, udarbejdet en lister over holdene, så det var nemt at gå til.
Vi havde fire baner til rådighed, så der gik
et par timer inden alle havde kæmpet sig
igennem til sejr eller det modsatte. Vi morede os godt, det er et utroligt godt socialt
arrangement når vi bowler.
Efter endt spilletid samledes vi igen til
kaffe og guf. Her skulle der så tælles op,
hvem der havde været den bedste, næstbedste o.s.v.. Jeg har aldrig før været ude
for så avanceret et optællingssystem, men
det virkede tilsyneladende efter hensigten.
Ole starter med at sige til en deltager: ”Giv
mig et tal mellem 1 og 10.” Syv blev der
sagt, og så begyndte han at tælle op på tavlen. Et til syv et par gange og pludselig
meddeler han: ”Nej det duer ikke, for så
kommer jeg med ind for mange gange, vi
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trækker lige to fra og tæller så forfra. Nej
det gik vist heller ikke rigtigt, så vi trækker lige lidt fra igen. Her var jeg stået af.
Det mindede lidt om de kinesiske kuglerammer, hvor kuglerne flyver frem og tilbage i flere dimensioner, men resultatet
bliver rigtigt alligevel. Lad mig skrive det
sådan ingen blev snydt. Det var utrolig fine præmier Oles kone havde indkøbt til
formålet, en stor tak til hende.
Til slut takkede formanden for samværet og også en stor tak til Ole og familien for det gode arrangement. Alle ønskedes en glædelig jul og et godt nytår, med
håbet om et godt fremmøde i det nye år.
PJE

Er du sikker på du fik så mange strikes?

Tror i hun får strike?...

Spændende
foredragsaften

statuen på Livgardens kaserne, Gothersgade. Tilmelding senest den 13. januar 2003
til Andreas Wilson, telefon 4494-4381.
Bestyrelsen

Nok en gang er det lykkedes lokalforeningens bestyrelse at foretage et virkeligt
”scoop”, idet vi har formået at få oberst
Lars Reinhardt Møller (SG-hold 47) til at
komme
onsdag den 22. januar 2003 kl. 18:55
på Livgardens kaserne og give os den sandfærdige beretning om de faktiske begivenheder i Bosnien i 1994.
Som det formodentlig er dette blads læsere bekendt var det den daværende oberstløjtnant, der dengang med sin kampvognseskadron besvarede et serbisk ildoverfald med det resultat, at eskadronen
ramte et serbisk ammunitionsdepot, hvilket
omgående bragte de stedlige kamphandlinger til ophør.
Disse blev senere betegnet og kendt under navnet ”Operation Bøllebank”.
Der er sandsynligvis også chance for, at
obersten vil komme ind på sin tjeneste som
planlægningschef ved NATOs multinationale Nordøst-korps i Stettin, Polen, ligesom en omtale af tjenesten ved Forsvarsministeriet, som lærer på Forsvarsakademiet
og nu senest som chef for 1. Sjællandske
Brigade vel næppe er en umulighed.
Når dertil kommer, at Lars R. Møller tillige er forfatter til 2 ret så omfattende og
eksakte publikationer om bl.a. efterretningsvæsenets historie må det klart erkendes, at det er en særdeles spændende og
farverig foredragsholder, vi kan se frem til
at høre.
Som tilforn afsluttes aftenen med en lettere anretning for egen regning.
ALTSÅ – mød derfor talstærkt op onsdag
den 22. januar 2003 kl. 18:55 ved Garder-

Bankospillet
Igen i år blev bankospillet afviklet med stor
deltagelse. 60 personer var mødt frem til en
god eftermiddag, startende kl.13:00, med
kaffe / kage og godt samvær med gamle og
nye MP’ere.
Selve bankospillet startede kl. 14:30
med masser af gode præmier, som igen i år
blev ulig fordelt, idet størstedelen af disse
gik til det bord, hvor lokalbestyrelsen sad.
Man kan jo undre sig om ikke der var tale
om aftalt spil?
Dagen og spillet blev styret med hård
hånd af Andreas Wilson og hans raske
svende. De herrer takkede for godt fremmøde, god ro og orden samt ønskede alle
en glædelig jul.
Med mange julehilsner fra
Jesper K. Kloe, ”Kermit”,
SG-hold 55

Skyttelauget
Vi har i resten af sæsonen planlagt skydning
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 følgende tirsdage på banerne på Østerbrogade i den kommende sæson:
28. januar 2003
25. februar 2003
25. marts 2003
15. april 2003
Vi vil prøve at kombinere skydningen med
»åbent-hus-klubaften« i MP-foreningen
København.
Kom og vær med!
Preben Larsen og Flemming Ørhem
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Efterlysning!

Bolig søges

Det drejer sig om min jakke, en sort skindjakken, som jeg havde på til bankospillet
på Kastellet den 16. November 2002. Da vi
som nogle af de sidste skulle gå var der en,
der ved en fejl havde taget min jakke, en
str. 40.
I stedet hængte der en jakke magen til
min, men i str. 44, som jeg så tog med
hjem. Så skulle nogen have fået taget min
jakke med hjem ved en fejl vil jeg blive
meget glad for at få den tilbage.
Med venlig hilsen
Gitte Kloe, Telefon 4752-2686.

Mit navn er Christian Brynje, SG-hold 108,
tjenestegørende MP-sergent i Kosovo, hold
7. Jeg skriver, da jeg har et lille problem,
som et medlem af Militærpolitiforeningen
måske kan hjælpe mig med.
Jeg søger efter en større lejlighed i hovedstadsområdet, da jeg efter endt tjeneste i
KFOR har søgt om optagelse på Hærens
Officersskole.
Min kæreste og jeg er for tiden bosiddende på Øresundskollegiet på Amager,
men kan kun blive boende her indtil hun er
færdig med sin uddannelse som farmaceut.
Med venlig hilsen
Christian Brynje
Hattemagervej 39
9300 Sæby

Til vores årlige bankospil er der sket en forbytning af jakker. Der er tale om en sort
skind jakker af mærket Auluna str. 48. Jakken er blevet forbyttet med en anden jakke
af samme mærke, men str. 38, med nogle
sorte ruskinds handsker i den ene lomme.
Skulle du have fået jakken str. 48 med
hjem, så kontakt venligst
Finn Fleron, Telefon 4492-7707.

Lokalforening Storstrømmen
orienterer:

Glædelig jul - Godt nytår
Lokalforeningen Storstrømmen ønsker alle medlemmer og andre læsere af DRB en
glædelig jul og et godt nytår.
Med tak for året 2002 ser vi frem til en
aktiv indsats i 2003 - og gerne en stor
(større!) tilslutning til lokalforeningens arrangementer. Aktivitetsprogram for første
halvår kommer i januarnummeret af bladet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i MP Storstrømmen

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Jubilæum
Chefsergent Hans Seiberg MP
Hold 52 har fejret 25 års jubilæum i forsvaret.
Hans Seiberg er tjenestegørende ved Hærens Logistikskole,
som sagsbehandler i Militærpoliti- tjeneste. Hans Seiberg
er oprindelig uddannet automekaniker og indledte efterfølgende sin militærkarriere
ved Jyske Dragonregiment i
Holstebro. Herefter påbegyndte et uafbrudt karriereforløb i
militærpolitiets tjeneste. Han
blev udnævnt til chefsergent i
1999. Hans Seiberg har siden
sin udnævnelse været den ældste nilitærpolitibefalingsmand
i hæren.

Han modtog i 2001 Militærpolitiforeningen i Danmarks
ærespris, Sølvcolten.
Han er bestyrelses medlem i
Militærpolitiets Historiske
Samling.
Nordjyske Stifttidende den
18.11.02.

Afgået til nye
stillinger
Ved skolen er MPO Kaptajn
Flemming Amdisen afgået til
ny stilling ved TRR og erstatter MPO Kaptajn Carl Christian Mørk.
Tilsvarende er oversergent Michael Gram MP hold 89 tilgået
efter sin tjeneste i Afghanistan
og har erstattet oversergent

Thomas Skøtt MP hold 95, der
er gået tilbage til 2 MPKMP.
Seniorsergent Orla Madsen er
tilgået skolen som erstatning
for seniorsergent Ole Larsen
MP hold 86, der rejser til Afghanistan i det nye år.
Ud over Ole Larsen skal seniorsergent John Quist gøre tjeneste udenlands, idet han rejser til Kosovo i det nye år.

Afsked
MPO Premiereløjtnant O. Dreyer, f.t. tjenestefri uden løn, afskediges efter ansøgning af linien pr. 30. september 2002.

KØREPLAN FOR DET RØDE BETRÆK I 2003
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj-juni
Juli-august
September
Oktober
November
December
Januar 2004

Dead line
31. december
24. januar
21. februar
21. marts
25. apri
18. juli
29. august
26. september
24. oktober
28. november
31. december

På gaden (ca.).
23. januar
20. februar
20. marts
16. april
15. maj
17. august
18. september
16. oktober
20. november
18. december

Redaktionen tager naturligvis alle mulige forbehold for force majeure til
Faglige møder i postvæsenet.
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MILITÆRPOLITIFORENINGEN
I DANMARK
SOUVENIRBOD
v/Ole Olsen, Kildetoften 26, 6780 Skærbæk.
Giro: 114 86 99, tlf.: 74 75 00 26,
e-mail: souvenir@militarypolice.dk
Nyt i souvenirboden
T-shirt, hvid m/»The Red Beret« & foreningens logo. Str. XL, L. 70,-. Klistermærke. Blåt m/MP-KMP logo (krydslagte pistoler) 10,-. Reversknap i
»guld«. Udformet som miniature rød baret m/regimentsmærke. 50,-.

Kontor:
Militærpolitiforeningen
I Danmark
Finn L. Svendsen
Kobberupvej 33
Mejrup
7500 Holstebro
9742 1635

☎

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

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen
9742 1635
Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen, Erik Hansen

☎

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen
7696 1155
Kontortid: man-fre: kl. 9-18
 kasserer@
militarypolice.dk
Girokonto: 6 07 70 64

☎

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

☎

Fanebærer:
Mogens J. Holm
3251 0364

☎

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

☎

Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26
6780 Skærbæk
7475 0026
 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
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Seiberg
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
9811 3173
 loega.gbj@get2net.dk

☎

LOKALFORENINGER

LOKALFORMÆND:
København:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde
4643 2377
Mobil: 4097 7377
Arb.: 4675 7377
 cr@ctag.dk

☎

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
97 42 16 35

☎

FYN:
Svend Pedersen
Asser Rigs Vej 8, 1.tv
5000 Odense C
66 13 98 89

☎
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NORDJYLLAND:
Hans Mathiesen
Bøgevænget 9
9430 Vadum
98 27 15 27

☎

ØSTJYLLAND:
Henning Enemærke
Søren Loftsvej 9
8260 Viby J
86 28 21 41

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Rudsvedby
58 26 31 95
 e-a.hansen@get2net.dk

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv
4700 Næstved
55 77 04 01
 nielsmoeller.tho@wanadoo.dk

☎

☎

☎

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby
6100 Haderslev
74 58 42 42

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

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

Kurt Kjeldgaard "KK" SG-hold 27
ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

Gratis tageftersyn – ring 46 75 73 77
• Tagrenovering
• Isolering
• Døre & vinduer
• Reparation
• Udskiftning af termoruder
• Vedligeholdelse • Udestuer
• Bygningsrenovering
• Vinterhaver • Carporte
• Også stråtag
• Liftudlejning
• Tilstandsrapport
• Byggeteknisk rådgivning

TRÆ & TAG

Agentur: Værktøj og maskiner

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66
Niels Riis Christensen, SG-39

ApS

Ing-arkitekt og byggefirma

Bygningsrådgivning Christer Rasmussen,
KP-hold 73, Københavnsvej 198, 4000 Roskilde.
Tlf. 46 75 73 77, Fax. 46 75 73 97
Mobil 40 97 73 77, www.ctag.dk

KP-hold 33

