
fra Militærpolitiforeningen i Danmark

JANUAR 2003 – NR. 1

w
w

w
.m

ili
ta

ry
po

lic
e.

dk



2

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

Grundlagt 1959 af Kurt Eli Hansen, KP-hold 4
Hovedvejen 64, 2600 Glostrup • Tlf. 43 96 45 00

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66
2300 København S Jørgen Pedersen, 

KP-hold 59 10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark.

Vestergaards
Nørrebro 2 · Postbox 69 · 9800 Hjørring · Telefon 9892 0500 · Telefax 9892 7262 

e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk

B O G T R Y K K E R I

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKNIN
G

541            181
Tryksag

Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning

Ledig

Advokatfirmaet Kragbak
Gabelsgade 5, 9000  Aalborg

tlf. 96318800
fax 96318808

kragbak@eurojuris.dk
www.aalborg.eurojuris.dk

Tage Kragbak, KP-hold 88

SALG - UDLEJNING & VURDERING AF ERHVERVSEJENDOMME
RING FOR MATERIALE OG BESIGTIGELSE

Henvendelse

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



3

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 31. december 2002.
Artikler og stof til næste nummer
skal være redaktionen i hænde
senest den 24. januar 2003.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring
☎ 98 92 05 00
Miljøcertifikat DNV ISO 14001

Forsidebillede
Ved udnævnelsen af MP-hold 2002
fra Flyvevåbenets Grundskole på
Flyvestation Karup den 5. decem-
ber 2002 bød skolechefen Oberst-
løjtnant Balle velkommen.

1
Januar 2003 (54. årgang)/6

Her i januar er det traditionelt tiden til at se
tilbage på året der er gået. For Militærpo-
litiforeningen i Danmark har det været et
godt år. Vores medlemstal holder sig fore-
sat stabilt og det er mit indtryk, at med-
lemmerne i stor udstrækning og med til-
fredshed har benyttet sig af de tilbud fore-
ningen har givet dem. 

Det var også året hvor foreningen for
første gang var repræsenteret ved både
Søværnets og Flyvevåbnets udnævnelses-
parader. Det var ikke kun en spændende
fornyelse af vores forening, men det vil
også give os  nye medlemmer fra de to
værn. Det har længe været et stort ønske
fra foreningens side at kunne markere, at
Militærpolitiforeningen i Danmark er til
for alle MP’ere uanset hvilket værn man
tilhører.

Militærpolitiets Historiske Samling fik
da også i årets løb indgået aftaler med bå-
de Søværnet og Flyvevåbnet om, at de bli-
ver repræsenteret på vores museum på
værdig vis.

Repræsentantskabsmødet i Odense be-
sluttede at vores forening bliver tilsluttet
Danske Soldaterforeningers Landsråd, og-
så det vil bl.a. i årene der kommer betyde,
at vi vil kunne give endnu flere tilbud til
vores medlemmer og at der også vil være
tilbud til de af vores medlemmer der bor i
områder, hvor vi endnu ikke har en lokal-
forening.

Med en sådan opbakning vi har haft i
det forgangne år, er det en stor fornøjelse
at arbejde for foreningen, og hele hoved-
bestyrelsen glæder sig til at gå i gang med
udfordringerne i det nye år.

Carl Bratved

�

Tilbageblik
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– fødselsdage i februar– fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

februar

65 år
Den  5. Per L. Bargmann, KP-28, SG-5

Poppelvej 111, Vemmedrup         
4632 Bjæverskov 

Den  7. Jørn Backhausen, KP-35
Brandsbyvej 21,           
2740 Skovlunde 

Den 10. Leif K. Hansen, KP-30
Egholm 46,           
4200 Slagelse 

Den 16. Per Andreasen, KP-25
Rosenvej 2,           
9300 Sæby  

Den 18. Børge Christiansen, KP-25
Birkevej 22,           
4951 Nørreballe 

Den 19. Knud Fick, KP-31
Anlægsgade 46, Durup           
7870 Roslev 

Hans C. Boel, KP-36
Ahornvænget 68,
Egeris           
7800 Skive 

Den 22.  Jørgen Jørgensen, KP-34
Ternevangen 4,
Snaptun           
8700 Horsens 

Den 23. Waldemar Treichler, KP-66
Gårdstedet 33, 2.th.,           
2500 Valby 

Den 26. Laurits Kjellerup, SG-16
Vestervang 4,st.-403,           
8000 Århus C 

Den 28. Hans Mathiesen, SG-10
Bøgevænget 9,           
9430 Vadum 

60 år
Den  3.  Jørgen Søby, KP-57

Anders Uhrskovsvej 4,           
3400 Hillerød 

Den  5.  Leif Carstensen, KP-56
Park Alle 321,           
2605 Brøndby 

Den  6.  Søren Christensen, KP-56
Skæring Skolevej 199,           
8250 Egå 

80 år
Den  6. Aage W. Olsen, KP-1

Solvej 2, Over-Jerstal           
6500 Vojens 

Den 16. Svend B. Jensen, KP-1
Hyldegårdsvej 11 G, st.,           
4100 Ringsted 

75 år
Den  4. Claus W. Paustian, KP-4

Howitzvej 50,B.1.tv.,           
2000 Frederiksberg 

Den  5.  Erik Hansen, KP-8
Risbjergvej 27, 
Vimmervej           
4291 Ruds-Vedby 

Den 14. Freddy Schnoor, KP-8
Egholm Færgevej 11,st. 0008,    
9000 Aalborg 

Den 18. Carlo H. Pedersen, KP-8
Spangsvej 15,           
8240 Risskov 

Arne Olsen, KP-9
Brombærvej 4,           
9000 Aalborg 

70 år
Den  1.  Gert A. Harloff, KP-15

Absalonsvej 8,           
7400 Herning 

Den  9.  Hans E. Kring, KP-17
Vestergaardsvej 61,           
6051 Almind 

Den 13. Svend Holst, KP-16
Drosselvej 35,           
6880 Tarm 

Den 22. Gert Brusen, KP-15
Fjordvej 25, 1.th.,           

4800 Nykøbing F 
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Den  7. Henning Eskildsen, KP-67
Lyngvej 15,           
7200 Grindsted 

Den  8.  Knud W. Mortensen, KP-55,
SG-19
Skolemarken 11,           
4660 Store Heddinge 

Jens O. Dahlmann, KP-60
Vinkelvej 4,           
6823 Ansager 

John E. R. Knudsen, KP-69
Valkendrupgyden 39,           
5270 Odense N 

Den 11. Svend E. Petersen, KP-58
Skåremosevej 18, Gelsted          
4160 Herlufmagle 

Den 15. Jens O. Badsberg, KP-56
Fladkærvej 36, Egen           
9370 Hals 

Henning Agerskov, KP-57
Strandvejen 232 A, 1.tv.,
Skotterup           
3070 Snekkersten 

Ole V. Rasmussen, SG-23
Solbakken 27,           
8240 Risskov 

Den 16. Kjeld Nielsen, KP-60
Rugvangen 17,           
9240 Nibe 

Den 18. Knud Johansen, KP-70
Fredensgade 9,           
9700 Brønderslev 

Den 22. Erik Jensen, KP-60
Fjordvej 13,           
4880 Nysted 

Den 24. Birger E. Thomsen, KP-53
Randkløve Alle 46,           
2770 Kastrup 

Den 26. Jørgen Agerskov, KP-63
Brønsoddevej 14,
Bredballe Strand           
7120 Vejle Øst 

Erik Grønfeldt, KP-64
Skibelundvej 32, st.th.,           
2720 Vanløse 

Henning Justesen, KP-65
Sportsvej 7, Ingstrup           
9480 Løkken 

Den 27. Henry M. Jensen, KP-56
Torshaven 109,           
4500 Nykøbing Sj. 

Erik Olsen, KP-60
Harestien 15,           
2880 Bagsværd 

Den 28. Keld Jensen, KP-55
Holstensvejen 34,           
4534 Hørve 

50 år
Den  1.  Niels K. Jepsen, KP-98

Borggade 16 B, st.,           
6300 Gråsten 

Den  7.  Alex Stender, SG-46
Fruervej 25,           
4621 Gadstrup 

Den  8.  Ole Hemmingsen, KP-99
Nordre Parkvej 6,           
3200 Helsinge 

Bjarne Christensen, SG-47
Røde Mellemvej 42,           
2300 København S 

Den 11. John K. Mikkelsen, SG-46
Mølgårdsvej 7,
Troldhede           
6920 Videbæk 

Den 12. Bjarne Christensen, SG-46
P.A. Rasmussensvej 1,           
8700 Horsens 

Den 13. Per B. Simonsen, SG-49
Bopladsen 44,           
9230 Svenstrup J 

Den 17. Bo Jonasson, SG-48
Drosselvej 13,
Ullerød           
3400 Hillerød 

Den 20. Karsten Andersen, SG-47
Nørskovvej 187,
Astrup           
9800 Hjørring 

Den 23. René J. Wejlemand, KP-97
Danshøjvej 19 B,           
2500 Valby 
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Den 25. Knud L. Karkov, KP-98
Ravnsbjerg 28,           
6000 Kolding 

Den 26. Lorenz Paulsen, KP-98
Revlingbjerg 6,           
6400 Sønderborg 

Den 27. Peter Sørensen, SG-46
Stjernevangen 6,           
2600 Glostrup 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!

Erik, KP-8

Flyvevåbenets
nye MP`ere
Den 5. december 2002 var en festdag på
Flyvestation Karup. Her skulle for første
gang udnævnes et hold Militærpolitisolda-
ter.

Der var i dagens anledning arrangeret
mange siddepladser til pårørende, militære
gæster samt det nye hold MP`ere.

Dagen startede med, at Militærpolitifor-
eningen fik en _ time til at fortælle om for-
eningens virke og betydning. 

Landsformanden Carl Bratved fortalte om
baggrunden for oprettelsen af MP forenin-
gen dens virke og betydning for forhen-
værende MP`ere  og også dem der var tje-
nestegørende endnu.

Han fortalte om de forskellige tiltag der
foregik i foreningens lokalafdelinger på
landsplan. Redaktør Peter Jepsen fortalte
om foreningens blad Det Røde Betræk, og
opfordrede til, at der blev sendt stof til
bladet.

Til slut opfordrede Landsformanden til
at alle meldte sig ind i foreningen.

Kl. 11.55 bød SSG J.K. Thomassen vel-
kommen til de pårørende og efterfølgende
ankom Militærpoliti-eleverne.

Landsformand Carl Bradtved.
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Tale ved skole-
chefen mine
damer og herrer
Hjertelig velkommen til FFOS hvor vi i
dag fejrer afslutningen på Militærpoli-
tikursus for konstabelgruppen.Velkom-
men til gæster fra enheder, pårørende
og til elever.

Det er i dag en ganske særlig begivenhed
vi fejrer, da det nemlig er det første værns-
fælles MIP-kursus for konstabelgruppen
som afsluttes. Og det må siges at vejen
hertil har været lang og trang. traditionelt
har Militærpolitifunktioner været forbe-
holdt sergentgruppen og i hæren har mili-
tærpolitiet jo lange og stolte traditioner og
enkelte konstabler er også blevet uddannet
uden at det rigtigt er kommet i gang. I fly-
vevåbnet derimod, er militærpolitiet kun
godt og vel 10 ‘ar gammelt og jeg havde
selv fornøjelsen at være til stede under ud-
nævnelsen af det første MIP-hold i FILV.
Det var en begivenhed som vakte nogen
opmærksomhed i FILV, for selv om FLV
tidligere i historien havde haft militærpoli-
ti, så var der megen skepsis overfor disse
røde baretter. Skulle vi nu alle til at forføl-
ges af disse MIP’ere og hvad skulle det

dog ikke ende med? Der gik heller ikke ret
lang tid derefter, før spørgsmålet om en
MIP-uddannelse for konstabelgruppen
blev bragt på banen af blandt andet Cen-
tralforeningen for Stampersonel. Tiden var
dog slet ikke moden til dette og i stedet
blev der etableret en efteruddannelse for
konstabler i bevogtningstjenesterne.

Som tiden gik fik vi uddannet alle befa-
lingsmænd i bevogtningstjenesterne og
FLV vænnede sig til at se folkene med de
røde baretter.   Respekten for deres arbej-
de indfandt sig ret hurtigt efterhånden som
det gik op for folk at der var tale om yderst
professionelle soldater og i takt med at
FLV blev involveret i internationale opga-
ver steg anerkendelsen af nødvendigheden
for at FLV råder over MP og af at vi har
brug for mange flere end hidtil.

Ikke mindst den internationale indsats
har bevirket at vi nu star med det første
hold MIP-konstabler og dermed indleder
et nyt kapitel i MIP-historien. Kurset var
således imødeset af mange og indholdet er
blevet til gennem et samarbejde mellem
især hæren og flyvevåbnet. Det skal siges
at det reelt også er åbent for personel fra
søværnet, men at søværnet, som jo længe
har haft MP-konstabler, har valgt at
fortsætte med deres egen uddannelse. jeg
vil i forbindelse med kursets tilbliven, ger-
ne rose de implicerede parter fra især
Hærens Logistikskole og personel her fra
skolen, for det store arbejde der ligger for-
ud for kurset, men også i selve gennem-
førelsen.

Det er ikke nogen hemmelighed at der
har været megen fokus på kurset og resul-
tatet heraf, men jeg er helt sikker i min sag
nar jeg bedømmer resultatet til at være en
ubetinget succes. Det skyldes først og
fremmest instruktørernes indsats og jeg vil
gerne fremhæve SSG Thomassens kæmpe
indsats i den forbindelse, og udtale min
anerkendelse for det resultat han har opnå
et. Men jeg vil også gerne rette en tak til
alle øvrige implicerede som jo spænder
vidt og bl.a. dækker Viborg Politi, audi-
tørerne i Karup, Hærens Logistikskole og
mange flere. Men han har ikke kunnet op-
nå de gode resultater uden en flok elever
som gennem hele forløbet har været top-

Eleverne er ankommet.
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motiverede og lige fra starten har udvist en
kolossal samarbejdsvilje, bade indbyrdes
og over for skolen.

Det er derfor yderst velfortjent at l star
her i dag og som det første hold modtager
den røde baret som et synligt bevis på den
kompetence l tillægges. l far nu en myn-
dighed og nogle beføjelser som ligger
langt over hvad andre har og det er noget
der forpligter. Det ved jeg godt at l er fuldt
ud klar over, men lad mig alligevel frem-
hæve nogle af de udfordringer l nu star
over for. Først og fremmest vil l opleve at
l bliver bragt i en situation hvor l vil ople-
ve at folk ændrer opfattelse af jer.

Uanset hvad man matte mene, så er det
en realitet at mange har en helt fejlagtig
opfattelse af militærpolitiet rolle og det
stiller derfor store krav til jer og jeres vir-
ke. Nogle opfatter militærpolitiet som le-
delsens redskab til at styre tropperne, hvil-
ket naturligvis heller ikke er helt forkert,
men man glemmer at militærpolitiets op-
gaver er mangesidede og i høj grad rum-
mer en række servicefunktioner som tjener
til at gøre enhedernes tilværelse lettere og
mere tryg.

Det vil derfor være en stor udfordring
for jer at medvirke til at fjerne disse mis-
forståelser og det gøres bedst ved at man
altid optræder korrekt og er i besiddelse af
en høj grad af situationsfornemmelse. Net-
op det at optræde korrekt i alle sammen-
hænge har altid været militærpolitiets
adelsmærke og er en af de ting der er med
til at skabe den korpsånd der hersker i mi-
litærpolitiet. Det er også derfor at der ikke
gås på kompromis med kravene i hverken
udvælgelsen af elever eller gennemførel-
sen af kurset og l kan derfor være stolte af
at være sluppet igennem nåleøjet og af de
resultater l har opnået under kurset. Jeg er
helt sikker på at l gennem jeres indsats har
været med til at sikre fremtiden for kons-
tablers uddannelse og til at sætte standar-
den for kommende elever.

Jeg glæder mig nu til at følge jeres vir-
ke og høre tilbagemeldingerne fra enhe-
derne, som sammen med jeres egne tilba-
gemeldinger vil danne grundlag for evt. ju-
steringer af uddannelsen. Jeg ser også frem
til det fremtidige samarbejde mellem vær-

nene på MIP området, idet jeg føler at det
aldrig har været bedre end lige nu, og det
tegner jo godt for tiden fremover. Der lig-
ger mange muligheder i det samarbejde og
dem skal vi søge at udnytte til fælles bed-
ste.

Herefter var der overrækkelse af uddan-
nelsesbevis og rød baret. Efterfølgende
overrækkelse af præmier ved skolechefen. 

MP foreningens formand Carl Bratved
overrakte præmie til bedste kammerat.

Carl Bratved overrækker til bedste
kammerat.
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Forreste række fra venstre:
OKS. R. Hansen, KS. P. Keller, FOKS. B.F. Bonde, FSPC. B. Nilsen, OKS. T.T.W. Jensen, OKS. B.D.
Møller.
Bagerste række fra venstre:
FOKS. M. Nielsen, FSPC. M.F. Tønder, FSPC. F.S. Petersen, KS. M.B. Jørgensen, FSPC. J. Isaksen.

Bedste kammerat
FSPC. B. Nilsen

Flidspræmie
FOKS. M. Nilsen
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Efter uddeling af præmier
holdt FOKS M. Nielsen tale
på elevernes vegne

M. Nielsen fortalte om tiden på skolen. Det
var ikke en uddannelse man kom sovende
til. Allerede på 4. dagen måtte der siges far-
vel til 2 kammerater. Tre uger før uddan-
nelsen var slut, var der yderligere en elev
der måtte forlade skolen.

Skolen er konsekvent. Det er ikke én ud-
dannelse man kommer sovende til, men det
giver også det rigtige resultat. Kommer du
igennem skolen kan du med stolthed bære
den røde baret.

Efterfølgende der var der reception,
hvor der blev serveret snitter og forskellige
drikke varer til. En rigtig god og oplevel-
sesrig dag.

PJE.
Der vil i næste nummer blive bragt mere stof
om Flyvevåbenets MP, fra ind- og udland.

Bedste i klassen
KS. P. Keller

Bedste skytte
FSPC. F.S. Petersen

Elevtale FOKS. M. Nielsen
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Rødt betræk  -
Rød baret

Når Hærens Logistikskole afholder ud-
nævnelsesceremoni for Militærpolitisko-
lens elever, er det store øjeblik for den en-
kelte nok, når han/hun får lov til at sætte
den røde baret på hovedet. Først da føler
den pågældende, at nu er han/hun MP’er.
For de(vi!) gamle MP’ere går der måske et
lille nostalgisk suk tilbage til den tid, hvor
det var det røde betræk, der blev sat på ka-
sketten.

Når de nye MP`ere
har fået baretten
Alle kan se man er MP’er. Ikke længere en
instruktør der kunne sige: Der var lige en
fejl, så vi prøver igen.

Når jeg som regimentschef modtog vo-
re nye MP’ere, brugte jeg altid en formu-
lering om, at nu går man fra nul til én. I det
øjeblik, man går ud af døren, kan alle se, at
man er MP’er. Hermed også med de for-
ventninger, andre stiller til os om vort vir-
ke. Man kan nu ikke mere skjule sig, og,
som jeg sagde: Man har ikke længere en
instruktør, der kunne sige ”ja tak, det var
meget godt. Der var lige en fejl, så vi
prøver igen…”

Er det nu godt eller skidt, at alle kan se,
hvem man er? Ja! Det kan der føres man-
ge argumenter i marken for, eller imod.
Det har jo grundlæggende altid været ide-
en med ”uniformer”, at forskelle skulle ud-
viskes, at der skulle være ensartethed (uni-
form betyder jo ensartet). 

I krig kan alle forstå, der kan være ar-
gumenter for ensartethed. Førernes våben
og radioer i gamle dage kunne meget vel
medføre, at de blev udpeget og beskudt

hurtigt, for blot at tage et enkelt eksempel.
I fred har det altid været en anden sag. Vi
har alle oplevet, at når en hær skifter uni-
formstype, går der lang tid, før alle er ik-
lædt det nye. Man ønskede blandt andet de
gamle uniformer slidt op af økonomiske
årsager. Men samtidig har der været tradi-
tion for regimentale forskelligheder, stam-
mende helt tilbage fra dengang adelsfolk
oprettede regimenter og ønskede eget sær-
præg, egne farver, og vel også at vise, at
man havde økonomi til noget smart, noget
specielt. Jo mere farverigt, jo mere strålen-
de, des bedre, hvilket ikke altid forekom li-
ge hensigtsmæssigt i felten, hvor for ek-
sempel de hvide bandoler-kryds på brystet
var et udmærket sigtepunkt for de fjendtli-
ge skytter.

Efter 2. verdenskrig
Fremsynede mænd erkendte nødvendighe-
den af et MP korps. Man lagde sig tæt op
ad det engelske system.Vi fik det røde bet-
ræk, og høje knæløftninger. MP foreningen
har bevaret disse stærke holdninger.

Efter den anden verdenskrig skulle
Danmark deltage i den allierede besættelse
af Tyskland, og fremsynede mænd erkend-
te nødvendigheden af et egentligt Militær-
politikorps. Vi kender alle historien med
oprettelsen den 8. marts 1947. 

Der var ikke voldsomme traditioner i
den danske hær for særlige afmærkninger,
men man lagde sig tæt op ad ikke mindst
det engelske system, hvorved vi fik det rø-
de betræk, og i øvrigt også delvis engelsk
eksercits, med de høje knæløftninger. Dis-
se ydre kendetegn var uden tvivl med til at
forstærke den korpsånd, og det sammen-
hold, som siden har været kendetegnende
for MP’ere. Ikke mindst MP foreningen
har bevaret disse stærke holdninger, der
blandt andet er kommet til udtryk gennem
DRB, i form af debat med ofte skarpe
holdninger til rent tjenstlige forhold. Det
ser man ikke i så mange soldaterforenings-
blade.

Udsendelserne til Tyskland standsede i
1955, og allerede på det tidspunkt var
Danmark blevet involveret i yderligere
missioner rundt omkring i verden. I mange
år skete det i FN regi. Dette medførte, at
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alle i missionerne, uanset funktion bar
FN’s blå baret. Derved vænnedes vi alle til
det, at bære baret, og der var ikke behov
for en speciel MP-baret

Med tiden udviklede særkenderne sig. I
1972 kom tilladelsen til at anvende den
hvide fløjtesnor til udgangsuniformen, og i
1982 kom den røde baret. Dette hang
blandt andet sammen med, at det nu kun
var generalsklassen, der bar kasketter.
Derved forstærkedes netop synligheden af
MP’eren til hverdag, og et eller andet sted
også dermed yderligere kravet til korrekt
optræden samt villigheden til at ”træde
på”, hvis behovet opstod, en situation, som
jeg mener alle MP’ere har levet fuldt ud op
til.

Indførelse af baretter til alle
Uniformiteten blev ikke konsekvent gen-
nemført. Har noget med identiteten at
gøre.
I mellemtiden havde hæren indført baretter
for alle. Uniformiteten blev heller ikke her
konsekvent gennemført, idet kamptropper
fik sorte baretter, mens resten af hæren, og
senere også hele hjemmeværnet fik grønne
baretter. Jægerkorpset skiftede ved den lej-
lighed fra grønne baretter, der jo hos ame-
rikanerne indikerede specielle styrker, og
til bordeaux baret, der internationalt, spe-
cielt engelsk, ”kun” indikerede fald-
skærmstropper. Dette gjorde det mindre
rart for Jægerkorpset   -   det er jo som be-
kendt et følsom område, fordi det har no-
get med identitet, at gøre.

Udviklingen med ønsket om særlige
farver på baretter til at understrege identi-
tet fortsatte. For den sags skyld er den ik-
ke forbi. Der dukker stadig ønsker op om
en særlig baret fra forskellig side. For os i
Militærpolitiet kom ændringen, som sagt, i
1982, i øvrigt i forbindelse med 35 års fød-
selsdagen. Det var blevet besluttet, at ka-
sketten (med det røde betræk) skulle udgå
som funktionsudrustning, så derfor måtte
man jo nødvendigvis finde noget andet.
Og det blev så   -   meget naturligt   - den
røde baret.

Tabet af kasketten
Kasketten symbolet gennem 35 år.
Pionererne gjorde en fantastisk indsats.
Jeg var på det tidspunkt tjenstgørende i
Forsvarskommandoen, og jeg har ingen
erindring om, at det skabte røre blandt
MP`ere. Til gengæld er jeg sikker på, at
mange gamle nok følte, at tabet af kasket-
ten i den grad fjernede en del af MP’s
identitet. Den havde trods alt i den grad
været symbolet for den enkelte MP’er i 35
år, herunder ikke mindst i de første van-
skelige år, hvor alt, lige fra generelle be-
stemmelser, til korpsånd skulle bygges, og
blev det, så flot, at opskuddet endnu ikke
er stoppet, og formentlig heller aldrig gør
det. Det var en fantastisk indsats alle gjor-
de i de pionertider. En indsats, der stadig
lever, gennem den måde dagens MP’ere er
på. På den anden side tror jeg også, at
mange glædede sig over både at kunne gå
med rødt på hovedet til hverdag og at slip-
pe for det bøvl, der altid var, med at få
plads til kasketten i bagagen, når man
skulle rejse, på øvelse etc., hvor ”rød-
hvid” kunne blive aktuelt.

Tyve år er gået
Den røde baret markerer, at her er der en
MP’er. Bæreren af baretten er højt respek-
teret overalt i hæren. Stærke holdninger og
store værdier.
Det er nu over tyve år siden, og lige siden
har billedet af hæren været præget af også
røde baretter. Til hverdag og til fest har (alt
for få!) MP`ere været med i billedet med
den karakteristiske røde ”top”. På feltøvel-
ser, ved parader, ved udstillinger, og i de
seneste 10 år ikke mindst under vore inter-
nationale missioner, har ikke kun den ran-
ke holdning, den rolige og velovervejede
fremfærd, men altså også den røde baret
markeret, at her var der en MP’er. 

Nu er det jo sådan, at vi alle ønsker os
husket for hvad vi gør, for hvad vi står for,
og ikke bare for hvordan, vi ser ud. Det har
ikke været vanskeligt for MP’ere. Vort sto-
re privilegium med den særlige udtagelse,
der gennem årene har skaffet alle de dygti-
ge MP’ere og skabt det ry, der står om
korpset, har gjort det naturligt for os alle,
at virke gennem vor gøren. Lad mig ind-
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skyde, at den nye udtagelsesmetode, hvor
udvælgelsen foregår efter en samling på
Militærpolitiskolen, frem for den tilbage-
vendende rejsevirksomhed for kommissio-
nen, hilser jeg hjerteligt velkommen, et
særdeles godt initiativ fra Logistikskolens
side, der allerede har vist sin berettigelse,
som jeg har hørt det. Men tilbage til den
røde baret. Det slid og de holdninger, der
ligger bag retten til at bære denne baret, er
højt respekteret overalt i hæren, ja i For-
svaret, ja! For den sags skyld også langt ud
i resten af samfundet. Denne anerkendelse
har jeg som regimentschef for Militærpoli-

(30-12-02) af DANBN/KFOR

Uge 52 blev den stille uge på holdet, hvor
lejren koncentrerede sig om at holde så
meget jul som muligt uden, at det fik ind-
flydelse på opgaverne. Vejret tillod des-
værre ikke bidende frost og julesne, men
mere lidt regn og kedeligt vejr. 
Så mange som muligt har holdt leave
hjemme i julen og i efteråret, så Forsy-
nings-, Bjærgnings- og Transportdelingen
har haft travlt op til julen og efter julen
med at køre glade soldater til og fra luft-
havnene i Skopje og Pristina. 

Ugen var også der, hvor vores admini-
strationsbefalingsmand SSG Henning
Bæk sammen med MP måtte ud til vores
venner fra UNMIKPOL på Zupin Potok
stationen, specielt de politifolk der kom-
mer fra Afrika og Indien og vise, hvordan
man lægger snekæder på og kører under
vanskelige forhold. 

Den 24. december tog bataljonschefen
oberst Peter Bartram og vores feltpræst
Christian Madsen på julebesøg ved først
NSE i Skopje, hvor der blev ønsket glæde-
lig jul og derefter kørte de til Camp Kron-
borg, hvor en af GRP fra PNMOTKMP 4.
deling holdt jul med udsigt udover Zve-
can-dalen. De havde pyntet flot op og
holdt en hyggelig jul med nok mad. 

tiet valgt at vise min respekt for, ved at
bære den røde baret (og mit tjenestekort)
ved så mange lejligheder, som muligt, un-
der rejser i missionsområderne, under be-
søg ved MP øvelser og ved en række af vo-
re parader ved regimentet.  At vort blad så
gennem sit navn trækker linierne tilbage til
MP’s oprindelse og tidlige historie er for
mig kun yderligere et tegn på de stærke
holdninger og de store værdier, vi alle fø-
ler, vi er en del af. 

Bjarne G. Bagge
MPO, tidligere RC

Dagbog for uge 52
hos DANBN i Kosovo

Selve juleaften blev afholdt først i cafete-
riet, hvor julemaden blev serveret og efter-
følgende i messeområdet. Inden alt det
havde først messerne holdt diverse jule-
konkurrencer om eftermiddagen og efter
det holdt Christian Feltpræst en rigtig god
julegudstjeneste, der var meget velbesøgt. 

Cafeteriet var blevet pyntet rigtigt flot op
efter alle kunsten regler af stabskompagni-
ets folk sammen med de civilt ansatte. 

Julemaden bestod af and og flæskesteg
med diverse tilbehør og efterfølgende Ris
A`lamande. Som I nok har læst på HOK
telefonavis gik et eller andet galt, Murphy
var med til bords, så der desværre ikke
blev mad nok til alle i lejren. 

Nogle fik nok, andre måske rigeligt og
dermed var der nogen der fik en meget
»let« julemiddag. Vi har forhåbentlig lært
noget om mad til Nytårsaften, hvor vi igen
skal spise sammen som bataljon i Rød Hal. 

Derefter gik alle ud på Chr. IV Plads og
dansede om det store juletræ og sang alle
de kendte danske julesange, inkl. et Barn
er født, Højt for træet grønne top og Nu er
det jul igen - en meget hyggelig dans om
juletræet, hvor der måtte tre lange kæder
til for alle kunne være der.

Efter maden var enhederne ude hver for
sig og julehygge, hvorefter de fleste mød-
tes ved 10-tiden i messerne for at ønske
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hinanden en rigtig glædelig jul. 1. juledag
og 2. juledag afholdt vi som det de er i
Danmark nemlig helligdage, så det var
med Julebrunch begge dage og søndags-
stemning, dvs. kun gennemførelse af de
nødvendigste aktiviteter. 1. juledag blev
der holdt feltgudstjeneste på Sokolica klo-
steret med efterfølgende kirkekaffe på
Camp Kronborg. 

For nogle var det jo fortsat arbejdsdag
bl.a. de folk der får lejren til at fungere på
alle tider af døgnet, ligesom vores Kosovo-
albanske arbejdere der bygger hegn mod
vest og gymnastiksal og motionsrum. 

Ellers er ugen blevet brugt til i staben at
færdiggøre diverse planer, således at vi
kan være på plads til de første byggepro-
jekter den 6. januar 2003 og til ankomsten
af den lettiske BALTSQN den 11. januar.
Der er travlt og vi vil ikke nå alt til balter-
nes ankomst, men det vil de forhåbentlig
ikke komme til at mærke. 

Den sidste del af ugen er forberedelser-
ne til Nytårs Aften kommet på plads, med
en passende bataljonsbefaling, der om-
handler alle forhold som hører sig til et mi-
litært nytår i det fremmede inkl. oplæsning
af nytårshilsner. 

HOK bemærkninger til Julebrev
fra Kosovo 
Af KFOR-julebrev oplyses det, at der ikke
var mad nok til alle juleaften. Det er er-
kendt af såvel bataljonen og Hærens Ope-
rative Kommando (HOK). Forholdet er
meget beklageligt, da netop juleaften er
noget specielt for den enkelte soldat, som
er udsendt. 

Som udsendt er højtiderne noget særligt,
idet fraværet af familie og kæreste, venner,
m.fl. opleves som et afsavn. Specielt tan-
kerne hos den enkelte forstærkes jo netop
ved disse højtider. Hærens Operative
Kommando er af nogle medier - efter hen-
vendelse fra en pårørende - blevet forelagt
følgende spørgsmål, som her besvares: 
- Kan det bekræftes, at der ikke var mad til
alle? 
- Ja, som oplyst overfor HOK, var mæng-
den af julemad utilstrækkelig. Men det kan
samtidig oplyses, at der af køkkensektio-
nen til juleaften blev tilberedt 158 kg. an-

desteg. og 120 kg. flæskesteg. Til daglig
tilberedes der 120 kg. kødret til alle i lej-
ren - uden mangler. Så når man fradrager
svind, så burde der - i princippet - have
været mad nok til alle. 
- Hvad gør man fremover for at undgå en
lignende situation? 
- Vi har naturligvis lært af det her. Så ny-
tårsaften er der mad til alle. Menuen består
bl.a. af oksemørbrad m.m. 
- Er det korrekt, at soldaterne forplejes
med feltrationer 3 gange ugentligt? 
- Nej! Det er ikke korrekt! Som led i frisk-
ning af de danske feltrationer serveres der
en varm ret fra de oplagte feltrationer 2-3
gange månedligt. (Gullasch, hjerter i flø-
desovs osv.) Dette gør vi for at udnytte den
gode varme mad, som er en del af vores
fortrinlige danske feltration. 

Resterne af feltrationerne uddeles som
nødhjælp til den lokale befolkning, i for-
bindelse med »CIMIC-patrols.« Det er bl.a
.patruljer i ensomme og øde områder, hvor
man møder mennesker, der knap har til da-
gen og vejen. De feltrationer, der anven-
des, er de samme som soldaten får udleve-
ret under øvelser, i krise og i krig, hvor an-
den forplejning ikke er mulig. 
- Er det korrekt, at udgifterne til bespis-
ning af de lokalt ansatte finansieres af de
udsendte soldaters madpenge? 
- Nej. Det er ikke korrekt. Udgifterne til
bespisning af de lokalt ansatte finansieres
af andre midler. Det beløb, der er afsat til
forplejning af de danske soldater anvendes
alene til dette formål. Bespisning af de lo-
kalt ansatte finansieres af andre konti, som
en del af ansættelsen. 

Med venlig hilsen 
Jan Brinck 

Major 
Presse-& informationsofficer



15

Spændende
foredragsaften
Nok en gang er det lykkedes lokalforenin-
gens 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 be-
givenheder i Bosnien i 1994.
Tilmelding allersnarest til Andreas Wilson,
telefon 4494-4381.

Bestyrelsen

Julefrokosten
Det var vel nok en god ide bestyrelsen i lo-
kalforening København havde fået med at
arrangere julefrokost i Kastellet, og under-
tegnede må med det samme konstatere, at
det blev en afgjort succes. 22 friske MP’e-
re havde tilmeldt sig og deltog. 

De 2 kom endog helt fra Horsens. Det
var da flot, og lad os håbe, at andre jyder
lader sig inspirere til at gøre ligeså til
næste år.

Vi var tilsagt til at møde kl. 12:00, og da
alle var kommet til tiden blev vi budt vel-
kommen af Andreas Wilson over et glas
Sherry. Klokken 12:05 gik vi til bords,
hvorefter Wilson med myndig stemme-
føring kom med forskellige oplysninger,
og så gik vi til ”den”.

Maden var virkelig god (6 kokkehuer)
og humøret var også i top. Jeg tror, at alle
morede og hyggede sig, og der blev fortalt
nogle gode historier af Anders Nielsen,
Lennart Wirenfeldt og Vagn Benn Nielsen.
En rigtig god sang blev også delt rundt.

Den københavnske side
http://www.mpkbh.dk

Der var ikke så mange, der kendte melodi-
en, men teksten var af Hans Hartvig Seed-
orf og rigtig god til ”drammen”

Men ihvad der end skal hænde, mine
venner Vil jeg bede til det forsyn, som er
mit: ”Lad mig spire i en ager nok så lille,
nok så mager – blot jeg genopstår engang
som akvavit!”

Jeg håber, vi kan gentage succesen til
næste jul. Det var bare knaldhamrende
godt! Tak til bestyrelsen, tak for god ledel-
se, Wilson.

ESL, KP-2

Apropos
julefrokost
Til de øvrige 21, der deltog i lokalforenin-
gens 1. Julefrokost den 12. December
2002 i Kastellet bringer jeg på bestyrel-
sens vegne en varm tak, både fordi I så be-
redvilligt mødte frem, men nok så meget
fordi I så positivt og helhjertet efterkom
min – måske lidt provokerende – opfor-
dring til ”at runde op til nærmeste hundre-
de”, hvilket enkelte endda ikke engang
nøjedes med.

Jeres gavmildhed tilførte lokalforenin-
gens kasse det imponerende beløb af kr.
1.279,-. TAK!

På gensyn næste år – osse til julefro-
kost.

Andreas
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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 Køben-
havn. 
Kom og vær med!

Preben Larsen og Flemming Ørhem

Det hele begyndte den 3. december, som
var sidste dag for tilmelding til julefroko-
sten. Jeg ringede til Andreas Wilson, men
traf i stedet hans (går jeg ud fra) dejlige
hustru, som gerne ville tage imod tilmel-
dingen, hvorimod hun ikke kunne svare på
mit spørgsmål, om jeg måtte tage min ko-
ne Jette med. - Det lød som »en herre-fro-
kost«, men der var godt nok også et par an-
dre, der havde spurgt. Senere på aftenen
var jeg imidlertid ikke hjemme, idet det
var den ugentlige musikaften, men Andre-
as Wilson skulle nok ringe besked, når han
var hjemme igen. Det gjorde han også - og
det var et arrangement uden damer, men
AW var naturligvis (som sædvanlig) høflig
og galant og tilføjede i samtalen med Jet-
te, at det lød da som om, det ville have
været en gevinst, hvis hun deltog i jule fro-
kosten.

Torsdag, den 12. december var dagen,
hvor julefrokosten skulle finde sted - men
det var også dagen, hvor EU havde sit me-
get omtalte topmøde i København. Så alle-
rede om morgenen i radioavisen fik vi at
vide, at al kørsel til det indre af hovedsta-
den blev frarådet p.g.a. demonstrationer,
afspærringer m.v. - og jeg skulle fra Ta-
astrup til Kastellet pr. bil. Berlingske Ti-
dende havde heldigvis et kort over Køben-
havn med de værste steder markeret. - Og

MP - julefrokost 2002
på Kastellet!

som gammel MP’er skulle man vel nok
kunne finde en farbar vej gennem byen -
og det var der: Motorvejen, Folehaven,
Kalvebod Brygge, Berstoffsgade, Ham-
merichsgade, Nørre Voldgade, Øster Vold-
gade, Grønningen, Esplanaden og endelig
nåede jeg Kastellet uden problemer. -
Men ellers var der gang i »de blå lys« på
politiets motorcykelpatruljer, 4 - 6 eller 8
betjente på motorcykler foran og bagved
store limousiner. Og det gik stærkt, skulle
jeg hilse at sige, - de 50 km/t. var for
længst passeret. Flot så det ud, og politiet
ku’ bare det der, - fuldstændig som MP vil-
le have løst opgaven.

Nå, men det var julefrokosten vi kom
fra. - Indkørslen til Kastellet ved Fri-
hedsmuseet over broen og igennem porten
er virkelig noget der vil noget. Vagten, der
var reglementeret påklædt, gjorde flot hon-
nør, som var det en »Krone 1« limousine
der holdt foran ham. Jeg fik lige sagt: »Mi-
litærpolitiet« - før han straks viste med
hånden, henne ved stenene drej til højre.
»Til højre«? Spurgte jeg - »Nej, venstre«
rettede han det hurtigt. - Og jeg spurgte
mig selv om det virkelig kan passe, at sol-
dater stadig bliver lidt nervøse selv for
sådan nogle gamle MP’er som os?

Kastellet er, som det sikkert er de fleste
bekendt, istandsat/renoveret for kort tid si-
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den - og også denne gang - hvis jeg husker
ret - har hr. Møller (Skibsrederen) haft den
store tegnebog fremme. Meget, meget flot
renoveret - og så er det oven i købet et ar-
bejdende museum. Sådan skal det gøres.

Julefrokosten, samværet med gamle
MP’er og med Wilson i spidsen fortjener
stor ros. Lokalet var perfekt til dagens ar-
rangement , man mærkede historiens vin-
gesus og da AW holdt velkomsttalen og
kort og klart fortalte, hvad menuen bestod
af, også det flydende og om hvad vi skulle
betale (og gerne afrundet til nærmeste
hundredekroner eller gerne mere) så var
stemningen slået an og de 30 - 40 tidligere
MP`ere faldt hurtig i snak med hinanden.
Der blev holdt taler og der blev fortalt hi-
storier - og maden den var perfekt.

Alt i alt alle tiders julefrokost - og som
Andreas Wilson sagde gerne måtte blive
en tradition hvert år - for det fortjener den.
Og som sidemanden til venstre for mig
sagde til mig. »Husk at sætte kryds i ka-

Med en tak for året 2002 ønsker MP-
Tissø alle et godt Nytår samtidig med at
vi bekendtgør vore arrangementer for
det kommende år.

MP-TISSØ PROGRAM 2003
Fredag d. 17.januar kl. 18.30
Forsinket Julefrokost.
Pris: 75 kr.
Risbjergvej 27, Vimmervej.
Tilmelding helst senest d. 14/1 
Jørgen 5825 0097 og Erik 5826  5195

Fredag d.  7.marts kl. 18.00
Generalforsamling hos Gitte og Jørgen,
Søvejen 33, Jerslev.
Se nærmere i indkaldelsen.

lenderen i 2003 - og det er nem at huske
for det er den 24. næste år«! - . Jeg tænkte
ved mig selv, at enten har jeg fået en snaps
for meget eller også har han. Så jeg fores-
lår at vi venter til Andreas Wilson igen
»blæser til samling«.

Til højre for mig sad i øvrigt MP’s fa-
nebærer, der var en glimrende fortæller og
som gjorde sit til at jeg, der var den eneste
fra MPKP hold 27, hurtigt følte mig hjem-
me på holdet.

Til sidst stor tak til Andreas Wilson og
hvem der ellers hjalp til med arrangemen-
tet - og tak for jule- og nytårshilsenen fra
den forhenværende og nuværende redaktør
af Det Røde Betræk. - Her er så et par ord
til bladet. Nu kan I jo se om noget af det
kan bruges. - Godt Nytår !

Venlig hilsen
Jørgen Aarestrup
MPKP Hold 27.

MP foreningen Tissø

Lørdag d. 26.april
Repræsentantskabsmøde i MP-foreningen
i Danmark.

Søndag d. 11.maj kl. 10.00
Besøg  på Arla i Slagelse.
Vi mødes ved port 3 på Karolinevej.
Mulighed for smagsprøver.
Tilmelding helst senest d. 6/1 til Jørgen
eller Erik.

Fredag-lørdag-søndag
“MP-træf-Øst” med grisefest lørdag kl. 13
d. 13.-14.-15.juni Pris for gris med kartof-
felsalat, årstidens salater og flutes samt
kaffe med hjemmebag: 90,00 kr.
Tilmelding helst senest d. 10/1
til Jørgen 5825 0097 og Erik 5826 3195
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Sidst i august
Vi cykler Tissø rundt.
Datoen bekendtgøres senere. Start og mål
hos Gitte og Jørgen, Søvejen 33 hvor vi
drikker morgenkaffen kl. 9,30.

Efter endt cykeltur spiser vi den med-
bragte mad og hygger os.   MP’ere med
damer, der ikke cykler med, er velkommen
til at spise med. Øl m.m. til vanlige priser.

Fredag d. 10.oktober
MP Tissø 11 år. Se nærmere i Det røde
Betræk.

Mandag d. 8.december
Juleskydning. Se nærmere i Det røde Be-
træk.

Bestyrelsen

Rettelse
I oktober nummeret var der desværre indsneget sig en fejl, hvor korrektionen
kommer her.
Det var Fritz Volquartz, der havde skænket faneskjoldet, der efter hans ønske blev
slået i MP Tissø’s fane ved vores 10 års fødselsdagsfest. 1.søm blev slået i af Erik
Verner, KP-1 og 2. søm af fanebærer Knud A. Pedersen, KP-43.
Redaktøren beklager fejlen.

Indkaldelse til
generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling ons-
dag den 26. marts 2003 kl. 19.30 på re-
staurant Festens Menu, Alstrup Allé 4,
8361 Hasselager med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

år samt forelæggelse af aktivitetsplan
for det kommende år.

3. Godkendelse af regnskab samt fore-
læggelse af budget for det kommende
år, herunder fastlæggelse af kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

MP foreningen Østjylland

Indkomne forslag, jf pkt. 4, skal være for-
manden i hænde senest onsdag, den 12.
marts 2003.

Forslag, der af bestyrelsen anses for
væsentlige, sendes til foreningens med-
lemmer 1 uge før mødet, jf, vedtægternes
§7.

Efter generalforsamlingen serveres gule
ærter med 1 øl og 1 snaps med tilskud til
den sædvanlige pris af kr. 99,-. Af hensyn
til spisningen, er det nødvendigt at tilmel-
de sig hos formanden på nedenstående tlf.:
nummer senest den 20. marts 2003.

MILITÆRPOLITIFORENINGEN I
DANMARK

Lokalforening Østjylland
Formand Henning Enemærke

Søren Loftsvej 9
8260 Viby J

Tlf. 8628-2141
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Så samles sønderjyderne
igen til familieskydning i
Haderslev
Onsdag den 29. januar 2003
onsdag den 26. februar 2003.
Begge dage er fra kl. 19.00.

Resultaterne bliver brugt i en kon-
kurrence mod andre MP-lokalfore-
ninger. Som de foregående år vil
der blive lavet individuelle skyd-
ninger både for børn, mænd og
kvinder. Lokalforeningen har
præmier til de bedste i deres kate-
gorier. Der serveres kaffe, the og
ostemad. Prisen er 30 kr. pr. person.
Skydningen foregår i:
Haderslev Skydecenter
Fjordagervej 44
6100 Haderslev
Husk tilmelding til Erik tlf.: 7458
4242, Carl tlf.: 7510 2107 eller Ole
tlf.: 7475 0026.

Generalforsamling
Lokalforeningen Sønderjylland afholder
ordinær generalforsamling, torsdag den
20. marts 2003 kl. 19:00, i Hjemmeværns-
gården Gredstedbro, nord for Ribe og
Gredstedbro. (I den Gl. børnehave ved
skolen, vest for landevejen).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden aflægger beretning for det
forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab samt budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det kom-
mende år.

6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand, på valg er Erik Stokholm,

(KP-1). Genopstiller ikke.
b. 1 bestyrelsesmedlem, på valg er Jørn

Engell Holm (SG-59).
c. 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er:

Niels Lampe, (SG-94), og,
Hans Heinrich Holtzmann, (KP-7).

d. 2. revisorer, på valg er:
Erling Keller, (KP-17), og, Carl Frode
Flint, (SG-49).

e. 1 revisorsuppleant, på valg er Peter Terp
Kraft, (KP-98).

f. 1 faneansvarlig, på valg er Kim Bu-
chwald Hansen, (SG-63).

g. 1 suppleant for den faneansvarlige, på
valg er Peter Jepsen (KP-62).

h. 5 repræsentantskabsmedlemmer. (De
skal deltage i repræsentantskabsmødet i
Odense, lørdag den 26. april 2003).

8. Eventuelt.
Herunder udtrækning af vinderen til to fla-
sker vin, blandt de medlemmer som har
indbetalt deres kontingent for år 2003 in-
den den 14. marts 2003. Hvis vinderen ik-
ke er tilstede, så sendes præmien. Sidste
års vinder var Henry E. Hein, Kolding,
(KP-5).

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest torsdag den 6. marts 2003.
Efter generalforsamlingen serveres der gu-
le ærter, hvortil der kan købes tilbehør. Det
planlægges p.t. at aftenen sluttes af med et
foredrag ved Erik Jacobsen fra Kruså,
(KP-42), der vil fortælle om hans oplevel-
ser som tidligere medlem af Folketinget.
Der serveres kaffe og småkager. Alle med-
lemmer af Militærpolitiforeningen i Dan-
mark er velkomne. Familierne er selv-
følgelig også indbudt. Af hensyn til maden
beder vi om tilmelding senest den 14.
marts 2003.

Vel mødt, bestyrelsen



I år 2003 er der planlagt
følgende aktiviteter:

29. januar: Familieskydning
i Haderslev

26. februar: Familieskydning
i Haderslev

26. april: Repræsentantskabsmøde
på Dannevirke i Odense

14. maj: Besøge Falcks nye
vagtcentral i Kolding

Maj/juni: Schølleskydning i
Ålborg 20-22 juni: MP
foreningen Tissø arran-
gerer MP-Træf-Øst med
grisefest lørdag kl. 13.00

15-17 august: MP Campingtræf et
sted i Jylland

6. september: Jubilarstævne
i Ålborg

20. september: Familieudflugt
til Oksbøllejren

19. november: Bøf og Bowl i Ribe
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GGooddtt  nnyyttåårr
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne
hermed, ønske alle MP’ere,  med-
lemmer, familier og venner af vores
MP-Forening, et rigtigt godt nytår.

Tak for året 2002, som ved jeres
hjælp og tilslutning fik et godt og
vellykket forløb. Et år hvor kam-
meratskab og venskab igen kom til
udtryk, ved alle vores sammen-
komster.

Jeg har af sygdomsmæssige år-
sager ikke været så aktiv i 2002, og
jeg har derfor besluttet mig for ikke
at genopstille som formand, da jeg
mener, at der nu skal nye kræfter
til. Jeg er snart 78 år.
Lokalforeningens tilblivelse har
været en spændende fødsel, og jeg
glæder mig over at den kan fejre sin
7 års fødselsdag den 16. april 2003,
i stabile forhold.

Endelig ser jeg frem til, at vi i
det nye år må få mange gensyn
samt mange gode og festlige stun-
der sammen. Der er mange spænd-
ende aktiviteter planlagt.

Ligeledes knytter jeg håb til, at
endnu flere af foreningens mange
medlemmer vil slutte op om fælles-
skabet, ved at deltage i nogle af de
mange festlige og udbytterige ar-
rangementer og sammenkomster.

Der sendes derfor også tilsva-
rende skrivelser ud til MP’ere i om-
rådet, som endnu ikke er medlem-
mer i lokalforeningen. Hvis man
har lyst til at deltage i et arrange-
ment kræver det ikke umiddelbart
medlemskab. Kom og prøv det
først.

Med kammeratlig hilsen,
Erik Stokholm

Formand, KP-1
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Civile og militære erhverver specielle
kundskaber i Aalborg

Akkurat som civile skoler er også Hærens
Logistikskole under evig udvikling. - An-
tallet af uddannede er øget med 55 procent
siden 1998, fortæller skolens chef, oberst
L. B. Christensen. De pågældende gen-
nemgår kurser af en varighed på mellem
tre dage og halvandet år.

Skolen uddanner sergenter og reserve-
officerer, og den efteruddanner konstabler
og civile. Den har 1.700 elever om året -
inklusive kursister fra Søværnet, Flyve-
våbner og Statens Bilinspektion. - Hærens
Logistikskole på Aalborg Kaserner uddan-
ner specialister af vidt forskellig karakter.
Det er alt fra uddannelse af feltpræster til
den hårde uddannelse af militærpolitifolk,
lyder oberstens beskrivelse af skolen, som
reelt er fire skoler i én: Den egentlige logi-
stikuddannelse omfatter tjeneste områder
som f eks. vedligeholdelse af materiel, sa-
nitetstjeneste og forsyning af hærens enhe-
der i krigstid. Militærpolitiskolens opgaver
fremgår af navnet.

Teknikskolen uddanner mekanikere,
som kan reparere, og instruktører som kan
undervise i betjeningen af Leks. de nye
kampvogne, som er på vej. Færdselssko-
len. tager sig af bl.a. færdselssikkerhed i
forsvaret og uddanner militære bilinspek-
tører og -assistenter, køredommer og køre-
lærere til forsvarets køreskoler, køreassi-
stenter og -inspektører til efteruddannelse
af forsvarets kørere samt sikkerhedsrådgi-
vere vedrørende farligt gods.

Endvidere uddanner Færdselsskolen
prøvesagkyndige til Statens Bilinspektion
samt prøvesagkyndige til stor bil til
Københavns Politi og til Redningsbered-
skabet. Færdselsskolen har normalt ca.
170 elever om året. Oberst L. B. Christen-
sen fortæller om en af de nyeste aktiviteter
på Hærens Logistikskole: - Vi afvikler kur-

Hærens Logistikskole på Aalborg Kaserne
Uddanner specialister af vidt forskellige karak-
ter, siger oberst L.B. Christensen.

ser i civilt-militært samarbejde om genop-
bygningsprojekter, som de kendes fra Afg-
hanistan, Bosnien og Kosovo. I Kabul og
Afghanistan har danske officerer således
medvirket ved genopbygning af skoler til
60. 000 børn.

På det seneste kursus deltog 50 mand
fra elleve nationer. Et andet internationalt
kursus er det fælles-nordiske kursus for
MP`ere til udsendelse i international tjene-
ste.

Tekst: Laust
GROVE VEJLSTRUP

Fra Militærpoliti til
feltpræster
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Udvikler
Kurt Mehlsen, SG-33, har de
seneste år arbejdet som udvik-
lingschef  (og driftssuppor-
tchef) på danmarks største og
måske Europas mest moderne
pakkecenter i Priorparken i
Brøndby.

Ridder
Politiinspektøren på Frede-
riksberg Harry Nielsen, SG-
14, er under den 30/10-2001
benådet med med ridderkorset
af Dannebrogordenen, og har
efterfølgende ladet sig pensio-
nere som 60 årig.

Nok en stjerne
Major J.M. Wallin, MPO, er
den 12/8-2002 udnævnt til
oberstløjtnant og forretter fra
samme dato tjeneste som Chef
for 2 TRBTN/DANILOG i
Vordingborg. Vi kipper med
flaget.  

Campist
Inden han i juli måned var
hjemme på en måneds ferie på
Ærø var Ib Jørgensen, KP-29,
på en 3 uger og 5000 miles
Campingtur gennem 14 vestli-
ge stater i USA. Han har man-
ge gode tip til danske MP’ere,
som har lyst til at tage turen i
telt og billigt
(Se: www.ib.qqlink.com)..

Fremtrædende
kommunal-
politiker
Den tidligere redaktør af Det
Røde Betræk fra marts 1963 til
udgangen af 1976 Laust Grove
Vejlstrup, KP-39, har siden
1997 været medlem af byrådet
i Sydthy kommune for Det
konservative Folkeparti.

Fra 2002 er han tillige med-
lem af Kommunernes Lands-
forenings bestyrelse.

Fortjenestmedalje
Chefsergent i Flyvevåbenet
O.D. Holt, Flyvestation Skryd-
strup er blevet tildelt fortjenst-
medaljen i sølv for 40 års tro
tjeneste.

Dødsfald
Følgende MP kammerater er
afgået ved døden:
Ejgild Jakobsen, KP-hold 21,
Aalborg er afgået ved døden.
Han blev 66 år.

Kaj Arthur Jensen, KP-hold
83, Vadbro 3 st.th 2860
Søborg. Han blev 55 år.   
Jørgen Henry Hansen, KP-
hold 10, 4100 Ringsted. Han
blev 79 år.

Ære være deres minde.

En mand går nede ved strandkan-
ten og sparker til stenene. En af
stenene rammer en flaske, som går
i stykker.
Ud af flasken kommer der en ånd,
som takker manden, fordi han var
kommet ud af flasken efter at have
været spærret inde i den i mere
end 1.000 år.

Så ånden siger til manden, at han
kan få et ønske opfyldt, lige meget
hvad.

Manden kunne da godt tænke
sig en vej fra Danmark til Grøn-
land.

”Det var dog et meget stort øn-
ske. Var der ikke noget andet, du
kunne tænke dig?” spurgte ånden.
”Jo,” sagde manden ”Jeg kunne
godt tænke mig en ung og smuk
kone, som ikke er urimelig!”

Ånden tænkte sig lidt om –
”Du, den vej til Grønland. Skal
den være 2- eller 4-sporet?” 

Nytårshilsen fra Anders,
Hold 1

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM

Det Muntre
Hjørne
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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 hovedbestyrelses-
medlemmer:
Ole Olsen, Erik Hansen

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
2cv@stofanet.dk

☎

�
☎

�
☎

�
☎

�
☎

☎

L O K A L F O R E N I N G E RL O K A L F O R E N I N G E R
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

NORDJYLLAND:
Hans Mathiesen
Bøgevænget 9
9430 Vadum

98 27 15 27

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Rudsvedby

58 26 31 95
e-a.hansen@-
get2net.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby
6100 Haderslev

74 58 42 42

ØSTJYLLAND:
Henning Enemærke
Søren Loftsvej 9
8260 Viby J

86 28 21 41

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv
4700 Næstved

55 77 04 01
nielsmoeller.tho@-
wanadoo.dk

☎
�

☎
�

☎

�

☎

☎

☎

☎

☎

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

☎

�
☎

�
☎

�

☎



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

Reserveret Postvæsenet

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 ApS

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

Ing-arkitekt og byggefirma

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

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

www. .dk

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

KP-hold 33

Storegade 8 - 8500 GRENAA
TLF. 86 32 12 85 - 86 30 99 55

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)


