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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

Hybylund
Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
Fax. 75 91 15 81
www.hotelhybylund.dk
hybylund@post3.tele.dk

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

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

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

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
541 181
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G

Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning

Ledig

Ledig

Advokatfirmaet Kragbak
Gabelsgade 5, 9000  Aalborg

tlf. 96318800
fax 96318808

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

Tage Kragbak, KP-hold 88
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Forsidebillede:

Forsvarsministerens bil i godt sel-
skab under ministerens besøg hos
Hærens Logistikskole og Trænregi-
mentet i slutningen af januar 2002
(Her på Hvorup kaserne).
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Marts 2002 (53. årgang)/253.

NYHEDSBREV
NR. 3 (8. marts 2002) 

DANCON/ISAF - International 
Security Assisstance Force

Kære pårørende 
Vejret er slået om hernede. I går var det sol-
skin og varmt, i dag blæser en iskold vind
ned fra Hindu Kush udløberen af Det Cen-
tralasiatiske Bjergmassiv. En vind, der skæ-
rer gennem marv og ben, som var vi ganske
nøgne. Og sådan føler vi os også, for en an-
den iskold vind har ramt os ved at fem af
Den Tyske Kampgruppes EOD-soldater er
døde og yderligere seks såret ved en eksplo-
sion i går. Af disse elleve kammerater er tre
af de døde, som I ved, danske soldater, og
der er ligeledes tre sårede danske soldater. 

Men lige så magtesløse vi føler os, er vi
dog ikke uden hjælp. Danske myndigheder
ikke mindst Forsvaret var allerede fra i går,
ganske kort efter at ulykken indtraf, i gang
med at støtte og hjælpe os. Vore tre sårede
soldater er i skrivende stund på vej hjem til
behandling i Danmark og til deres kære. 

Vore afdøde kammerater flyves hjem i
morgen, og en plan for, hvem af de øvrige 16
soldater der skal ledsage, er under udarbej-
delse; forhåbentlig sammen med de sårede
kammerater efter at de er blevet undersøgt
og behandlet. Herude kommer der to psyko-
loger i morgen med samme fly, samt en
kommission, der forhåbentlig vil være i
stand til at klarlægge årsagen til eksplosio-
nen. Og siden den 7. marts kl. 14 har Kamp-
gruppens soldater stået i kø for på kondolen-
celister at give udtryk for deres sorg og med-
følelse med de dræbte kammeraters familier. 

Vist er vinden kold, går gennem marv og
ben, men vi er ikke forsvarsløse, og vi har få-
et beviser for at mange er i gang for at hjæl-
pe os, ligesom der er mange, der tænker på
os. 

Vi vil sammen komme igennem også det-
te og komme hjem til jer, når vores opgave
hernede er fuldført. Det glæder vi os til, lige-
som jer. I er sammen med vore kammeraters
kære meget i vore tanker, ligesom vi ved og
får styrke ved at vide at I har os i tankerne. 

De bedste hilsner fra alle på 
DANCON/ISAF, med venlig hilsen 

Lasse Harkjær – CH/DANCON/ISAF

�
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75 år     
Den  9. Knud H. Hansen, KP-6

Chr. Winthersvej 9,           
5230 Odense M 

70 år
Den  1. Terry Rasmussen, KP-15

Spentrup Alle 20,           
2770 Kastrup 

Den  5. John Elmstrøm, KP-15
Solnavej 2, st.th.,           
2860 Søborg 

Den 10. Jørn P. Houlberg, KP-16
Studsgade 40, 4,           
8000 Århus C 

Den 12. Henrik Lenthe, KP-12
Rønnebærvej 138,           
2840 Holte 

Edvard Bundgaard, KP-14
Trudslevvej 108, Ingstrup           
9480 Løkken 

Den 19. Tage Laursen, KP-13
Bülowsvej 33, Tved           
5700 Svendborg 

Den 20. Børge Q. Mogensen, KP-14
Frijsenborgvej 19,           
8900 Randers 

Den 28. Ejnar Dalberg, KP-13
Plantagevej 19,           
4300 Holbæk 

Niels Leegaard, KP-13
Birkhøjen 8 A,           
8382 Hinnerup 

65 år
Den  1. Ole Gregersen, KP-32

Skovhegnet 11,           
3460 Birkerød 

Den  9. Gunnar D. Pedersen, KP-22
Ramsvej 129,           
9800 Hjørring 

Den 10. Bent Flyvholm, SG-6
Hyldemorvej 35, Dall           
9230 Svenstrup J 

Den 14. Keijo T. Leppänen, KP-40
Skovvejen 79, 3.tv.,           
4200 Slagelse 

Den 17. Verner Ottosen, KP-22
St. Strandstræde 3,           
3250 Gilleleje 

Den 19. Erik Mortensen, KP-21
Parkvej 1,           
4800 Nykøbing F 

Den 20. Hans J. Olsen, KP-24
Strandhuse 97,           
5700 Svendborg       

Den 27. Axel E. H. Schäfer, KP-21
Søndergade 32 A, st.,           
4100 Ringsted 

Den 27. Mogens W. Andersen, KP-51
Hvejselsvej 69, Hvejsel           
7300 Jelling 

60 år
Den  1. Hans Bjergegaard, KP-45

Savværksvej 1 A,           
5620 Glamsbjerg 

Flemming P. Johansen, KP-58
Måløvgårdsvej 10,           
2750 Ballerup 

Den  5. Jens Nielsen, KP-52
Gudenåvej 5,           
7400 Herning 

Den  6. Gert Jensen, KP-49
Benediktevej 1,           
3550 Slangerup 

Niels Clausen, KP-56
Haslevgade 35,           
7400 Herning 

Den  7. Knud A. Christensen, KP-76
Gøgeurten 18, Mejrup           
7500 Holstebro 

Den  9. Dan Strodtmann, KP-66
Buddinge Hovedgade 244,           
2880 Bagsværd 

Til lykke
– fødselsdage i april – fødselsdage i april
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Den 14. Ole V. Nielsen, KP-66
Violvej 36,           
8240 Risskov 

Den 15. Palle E. Sørensen, KP-51
Banegårdspladsen 1,           
1570 København V 

Den 15. Helmuth Andersen, KP-60
Miovænget 34, Søhus           
5270 Odense N         

Den 18. Mogens D. Hyllested, KP-52
Kong Christians Alle 55,           
9000 Aalborg 

Aage Nielsen, KP-64
Gemalvej 8, Kirkeby           
5771 Stenstrup 

Den 28. Ole Pedersen, SG-23
Lundmosevej 4, Hinge           
8620 Kjellerup 

Den 29. Claus Fog-Petersen, KP-53
Gudumvej 8, Gudum           
4200 Slagelse 

50 år
Den  2. Leif Pedersen, KP-98

Skolegade 17,           
4780 Stege 

Den  6. Jørgen Krogsgaard, KP-97
Leharsvej 14,           
7500 Holstebro 

Den  7. Svend E. Kristensen, KP-99
Lindestien 57,           
2650 Hvidovre 

Den 11. Peter Andersen, SG-46
Tøtmosen 38,           
9800 Hjørring 

Den 12. Per Forman, KP-93
Kærsangervej 10,           
4450 Jyderup 

Den 16. John E. Jensen, KP-95
Børupvej 209 C,           
8310 Tranbjerg J 

Den 25. Preben Madsen, KP-92
Lyngbakken 1, Termestrup           
8544 Mørke 

Den 30. Flemming Larsen, MPO
Sportsvænget 2, Biersted          
9440 Åbybro 

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

Erik, KP-8

Udnævnelse af SG-hold 109
Fredag den 1. februar 2002 blev 18 ser-
gentelever fra militærpolitiholdet på
Hærens Logistikskole udnævnt til Militær-
politisergenter.

Denne glædens dag startede med, at de
vordende militærpolitisergenter hentede
deres pårørende i hovedvagten. Mange
pårørende (godt 100) havde valgt at tage
turen til Aalborg, og var således med til at
gøre dagen endnu mere festlig.

Traditionen tro havde de pårørende mu-
lighed for at se nogle af de ting, de kom-
mende militærpolitisergenter havde lavet
de forgangne 8 måneder.

Yngste militærpolitisergentelevhold
havde nemlig sat forskellige stande op, så
man kunne se resultatet af uddannelsen i
boksning, selvforsvar, militærpolitistati-
onstjeneste og våbenbrug. Desuden var det

under uddannelsen anvendte materiel og
de anvendte køretøjer opstillet. Der var så-
ledes mulighed for at prøve en laserhastig-
hedsmåler, få foretaget alco-test, prøve
den nye karabin og den ”gamle” pistol
samt smage feltration. Ligesom ”lillebror”
kunne komme op og sidde i de opstillede
militære køretøjer.

I dagens anledning var der desuden op-
stillet to af de nye vejmotorcykler til ud-
rykningskørsel.

Ved titiden begyndte de første pårøren-
de at gå over i gymnastiksalen, hvor selve
udnævnelsesparaden skulle foregå. 

Klokken 10:40 marcherede eleverne ind
i gymnastiksalen og tog opstilling til para-
de.

Kaptajn F.Amdisen (kursusleder) meld-
te paraden af til major O.B.Kristensen
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(Sektionschef for kursussektion militær-
politi), der gennemførte idrætspræmieo-
verrækkelse sammen med skolens idræts-
befalingsmand oversergent J.Starke.

Her blev de dygtigste hædret indenfor
skydning, boksning og militærpolitifem-
kamp. Desuden fik den mest engagerede
og aktive elev i idræt en plakette fra Dansk
Militær Idrætsforbund.

Selve udnævnelsen blev foretaget af
chefen for Hærens Logistikskole, oberst
L.B.Christensen, der efter sin tale kunne
udnævne militærpolitisergent P.Hansen,
som en flot nummer 1 på holdet. Derefter
blev de resterende 17 elever udnævnt.

Præsident for Rotary Nørresundby til-
delte holdets nummer 1 P.Hansen ”skæg-
øksen” (kopi af gammel flinteøkse), som
det synlige bevis på en meget dygtig og
engageret indsats.  

Skolechefen overrakte efterfølgende en
flidspræmie til den elev på holdet, der gen-
nem hele uddannelsesforløbet havde ydet
den største indsats og havde haft den stør-
ste faglige fremgang. Prisen gik til mili-
tærpolitisergent N.C.B. Bjerre.  

Den bedste kammerat i delingen blev
også hyldet og fik af repræsentant for mi-
litærpolitiforening Nordjylland Frants
Dalby overrakt en erkendtlighed. Prisen
gik til militærpolitisergent J.Finnemann
Viuff.

Herefter holdt chefen for Trænregimen-
tet, oberst F.Larsen en tale, hvori han bød
de nye militærpolitisergenter velkommen
til deres nye arbejde ved regimentet.

Den vellykkede dag sluttede af med fo-
tografering af holdet og efterfølgende re-
ception for de nye militærpolitisergenter,
deres pårørende og berørt personel ved
Hærens Logistikskole.

F. Amdisen

Nr. 1 på SG-hold 109: P. Hansen. Flidspræmie: N. C. B. Bjerre.

Bedste kammerat: J. Finnemann Viuff.
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Nyt uddannelseshold 2002
Mandag den 15. april starter 16 elever på
MP-uddannelsen ved Søværnets Grund-
skole i Auderød, og efter 8 måneders ud-
dannelse modtager den nyudnævnte MP’er
sit tjenestekort, der i øvrigt nu bliver pro-
duceret i værnsfælles lay-out. 

Herefter sendes han eller hun til tjeneste
ved en af MP-stationerne i Frederikshavn,
Århus, Korsør eller København – som re-
gel efter eget valg.

Mange muligheder i tjenesten
Tjenesten på manuelt niveau i søværnets
militærpoliti giver den enkelte en bred vif-
te af muligheder – enten til personlig og
faglig udvikling eller til at skabe ro og kon-
tinuitet i en hverdag, hvor der også skal
være plads til familie eller andre krævende
(og givende) aktiviteter.

I den daglige stationstjeneste indgår
blandt andet sikring, adgangs- og opholds-
kontrol, alarmmonitering og udrykning til
alarmer (350 udrykningskørsler årligt), op-
retholdelse af orden og disciplin, afhent-
ning af absentanter og deltagelse i cere-
monielle handlinger.

Øvelser og udlandstjeneste
Endvidere gennemfører grupper bestående
af 1 MP-leder i bil og 4 MP-motorcyklister
eskortering og sikring af søværnets mobile
baser (MLOG og MOBA) under øvelser –
i 2002 ca. 145 øvelsesdøgn. Disse øvelser,
der bringer MP’eren rundt i Danmark, til
Skotland, Tyskland og Nordnorge, gen-
nemføres koordineret af personel fra alle 4
MP-stationer.

I skrivende stund er en MP-gruppe til-
knyttet Søværnets Logistiske Base i Nord-
norge ligesom en MP-sergent er tilkom-
manderet Hangarskibet USS Mount Whit-
ney til støtte for den danske stab ombord
under øvelse Strong Resolve. 

Søværnets MP deltog også i udskibning
af grej og enheder fra Fredericia og Ka-
lundborg.

For den, der har lyst og evne, er der mu-
lighed for at specialisere sig ved efterud-
dannelse som hundefører, udrykningskører

i motorcykelgruppen, personbeskytter,
skibspatrulje samt en særlig efterforsk-
ningsuddannelse, der pt. er på tegnebrættet.

Og endelig besætter søværnets militær-
politi MP-poster ved stabe i Brunsum (2),
Heidelberg (5), Geilenkirschen (2), SHA-
PE (1), Zagreb (1) og Kosovo (1).

Karriere
Sergentuddannelsen ved Søværnets Ser-
gent- og Reserveofficersskole i Frederiks-
havn er en standard sømilitær sergentud-
dannelse, som gennemføres af personel fra
alle søværnets tjenestegrene - og meget of-
te af personel med 6-8 års manuel tjeneste
bag sig. Det betyder, at gennemsnitsalde-
ren på et sergenthold typisk ligger sidst i
tyverne, og denne relativt høje alder må vel
i en eller anden udstrækning være udtryk
for, at tjenesten på manuelt niveau generelt
er afvekslende og interessant, såvel i skibe,
på skoler som i MP-korpset.

Men det betyder også, at befalings-
mandsgruppen er aldersmæssigt moden, og
dette forhold benyttes blandt andet i MP-
korpset, hvor den enkelte vagtholdsleder
ved flere stationer i myndighedsområdet
enten fungerer som vagthavende officer el-
ler som dennes assistent. Med det store an-
svar en sådan funktion medfører.

Efter udnævnelse får sergenten ”sø-ben”
på et 2-3 måneders togt med inspektions-
skib til  Færøerne eller Grønland og heref-
ter fungerer han eller hun som delingsin-
struktør ved både værnepligtsuddannelse
og MP uddannelsen ved Søværnets Grund-
skole.

Og herefter tiltrædes tjeneste som vagt-
holdsleder ved en MP-station.

Ud af søværnets 140 tjenstgørende
MP’ere er ca. 30 befalingsmænd.

Umiddelbart før jul blev MP’erne M.
Jensen, C. Lund og TL. Nielsen udnævnt
til sergenter og MP-sergenterne Fage Sø-
rensen, Timmers, Hartmann og BB Jørgen-
sen blev udnævnt til oversergenter.

Tillykke - og velkommen tilbage. 
Thomas Grønlund

Kaptajnløjtnant
Søværnets Militærpolitiofficer

Nyt fra Søværnets MP
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Så er der nyt fra hold 13 i Bosnien
Vi startede resterende samt missionsorien-
teret uddannelse den 3. december 2001.

Her fik vi en masse uddannelse i håndte-
ring af færdselsuheld, riot control, mine a-
wareness etc. Disse ting var temmelig nyt
for de fleste af os (På nær missionsbumsen
P.C. Blankensteiner), da det hele foregik på
engelsk, og i visse sammenhænge foregår
på lidt anderledes præmisser end hjemme i
Aalborg.

Som noget nyt for uddannelsen var der
lagt en uges øvelse i Hevring på program-
met. Denne øvelse foregik sammen med
den Litauiske opklaringsenhed Delta-SQN.
Hevring lejren blev i den periode omdannet
til North-Pole Barracks, hvor vi løste en
masse opgaver (primært færdselsuheld) i en
atmosfære, der lignede den vi er i nu.

I løbet af uddannelsen fik vi også tilgang
af tre Litauiske MP’ere. Deres engelsk er
ikke ligefrem som man er vant til, hvilket vi
lige skulle vænne os til. 

Vi roterede til Bosnien over 3 omgange. 
Den 12. februar 2002 tog kaptajn Orup,

seniorsergent Blankensteiner og overser-
gent P. Sørensen herned sammen med de tre
Litauere.

Den 14. februar tilgik undertegnede og
sergent Baggesen (Til jer, der kender Bag-
gesen kan jeg fortælle, at han ikke blev
stoppet i lufthavnen p.g.a. overvægt, hvilket
vi alle havde frygtet).

Den 18. februar blev vores danske hold
fuldendt, da sergenterne Hou og Stilling
sluttede sig til os.

En generel ting, man kan sige om vores
første to uger i Bosnien er at vejret har væ-
ret meget skiftende. Da vi den 18. februar
kørte afsted for at hente Hou og Stilling i
Zagreb havde vi korte ærmer, og da vi kør-
te mod North-Pole Barracks igen var der
snestorm, hvorefter vi dagen efter kunne
spille beach-volley.

Der var allerede to danskere hernede da
vi ankom, sergent Luther og oversergent

Wheler, hvilket fik det danske antal op på ni
mand.

Derudover er der otte polakker (er ikke
blevet et skældsord endnu), de tre litauere
og en svensker. Vi har også tilgang af en
amerikansk MP’er, der i det daglige har sin
gang i IPTF bygningen i Doboj.

De første 2 uger har vi faktisk haft lidt
travlt.

Der har været 6 færdselsuheld allerede,
og en del claims fra den grådige civilbe-
folkning. Færdselsuheldene er vi endog
overordentligt pinlige over, da vi selv står
for to af dem, signeret Luther og en af pol-
akkerne, sergent Uselis.

Men dette forhold kan der dog trods alt
rodes bod på i Marshallen (Vores »MP-
Stue«). Der har også været en lidt uheldig
dansker, der havde glemt sit bundstykke på
et hotel i Pecs. Uha, da, da.

Oveni disse sager er vi netop røget i for-
højet beredskab, eftersom amerikanerne har
forsøgt at anholde Radovan Karadicz i om-
rådet omkring Sarejevo. Dette betyder, at vi
kun må forlade lejren på de obligatoriske
patruljer.

Civilbefolkningens generelle gode for-
hold til SFOR ser dog ikke ud til at være
forværret i Doboj området.

Der har da også været god tid til at slap-
pe lidt af, og i takt med at vejret bliver bed-
re og bedre har vi da også fået tid til at spil-
le volleyball.

Alt i alt har vi det godt hernede, selvom
kapt. Orup og Blankensteiner prøver at gøre
alt for at ødelægge det. Man kan stort set ik-
ke se dem i øjnene uden der bliver råbt »Pin-
ky« efter os, efterfulgt af et åndsvagt grin. 

Vores senge er også blevet vendt bedst
som vi lå og sov, af en seniorsergent i me-
get godt humør…men hævnen kommer.

Det var alt fra os for denne gang.
Håber alle MP’ere har det godt, uanset

hvor i verden i befinder jer.
Troels Dekker  SG-Hold 107

MPCOY/SFOR hold 13

Nyhedsbrev fra
MP’erne i Doboj – Hold 13
Doboj 03.03.02
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Dansk MP 
i Kirgisistan
Den 24. februar 2002 ankom et dansk C-
130 Hercules transportfly fra Eskadrille
721 til Manas-flybasen i den tidligere sov-
jetrepublik Kirgisistan. Flyet og dens be-
sætning skal sammen med det norske og
hollandske flyvevåben yde støtte til ameri-
kanerne i krigen  i Afghanistan under nav-
net Operation Enduring Freedom. Den
overordnede opgave er at flyve personel
og materiel ind og ud af Afghanistan.

I alt skal 74 mand m/k fra flyvevåbnet
udgøre Royal Danish Air Force Detache-
ment Manas. Blandt det udsendte jordper-
sonel er 3 MP’ere, nemlig en MPO og 2
MP-BM. Alle med fast tjenestested på
Flyvestation Værløse.

Danmark skal således stille den koordi-
nerende MPO for EPAF, som er betegnel-
sen for den dansk-norsk-hollandske styr-
ke. Danskerne har som de først ankomne i
EPAF-styrken oprettet en MP-station, fra
hvilken der blandt andet køres MP-kombi-
patruljer med amerikansk MP. Indkvarte-
ringen for det udsendte personel vil være
en teltlejr i et lukket område, hvilket vil
være en stor kontrast til den komfort, som
flyvevåbnets personel normalt nyder til
daglig. Til gengæld er rotationerne rimelig
korte, nemlig helt ned til ca. 6 uger, set i
forhold til hærens traditionelt halvårlige
skift. 

Med venlig hilsen
Eyvind Vang Jensen

OS-R, SG-69

Det Muntre Hjørne
En mand har lige købt sig en ny el-bil. Flot var den.
Han var lige kommet på gaden med den, da han møder en bekendt.
”Det er en flot vogn, du har fået der. Hvad koster den?”
Ejeren svarer: ”55.000 kr.”
”Det var billigt” sagde den bekendte.
”Ja,” sagde ejeren, ”men så måtte jeg også købe 20 k. forlængerledning!”

Stor hilsen fra Anders, Hold 1

I forsættelse af Dekkers indlæg vil jeg
lige give mit besyv med.

Det danske bidrag til MPCOY/NPBG/-
SFOR, hold 13, er i skrivende stund vel
ankommet til Doboj og er efter ca. 3 uger
i området begyndt at komme godt ind i ru-
tinerne m.h.t. såvel arbejde som dagligda-
gen generelt. Men som Dekker beskriver,
så er fire af danskere hernede jo ”Pinky’-
ere”, hvilket, for de udenfor stående, bety-
der, at man er helt ny i missionsområdet,
og det har vi da indtil nu haft meget sjov
og mange sjove episoder ud af.

Vi har selvfølgelig også de to erfarne
folk fra sidste hold; oversergent Wheler og
Luther hernede (…men derfor kan man
stadig blive overrasket over hvordan de lo-
kale kører!), der har været en stor hjælp
med at vise ”Pinky’erne” på plads.

MPCOY har gennemgået en udskiftning
i personel, således at der ud af de 21 mand
nu kun er seks tilbage fra det gamle hold,
heriblandt har vi fået ny en polsk chef,
hvilket har været en positiv oplevelse.

Moralen er høj blandt danskerne og i
kompagniet generelt, men der har også
været rigeligt at se til indtil nu, syv færd-
selsuheld, diverse besøg, alskens forskelli-
ge småsager og så er der selvfølgelig også
rutinerende uddannelse i missionsområdet.
Men hvor der er soldater er der jo arbejde
for Militærpolitiet, så tiden hernede går
hurtigt for alle. 

Afslutningsvist vil jeg give vores mail-
adresse hernede, så hvis der er nogle
spørgsmål eller andet er man altid velkom-
men til at skrive på: MPCOY@doboj.net

Michael Orup Petersen
kaptajn 2iC/MPCOY
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Slobodan Milosevic på valgturné

– og lidt om hvad der fulgte!

- En historie fra den virkelige verden!

Da jeg forleden på Tv-avisen så billeder
fra eftersøgningen af Radovan Karadic, og
arkivbilleder, hvor han var sammen med
Slobodan Milosevic, slog det mig, hvor
hurtigt en situation kan ændre sig, og hvor
let det er at påvirke folks mening om dette
eller hint – især når man får det hele ser-
veret via TV og andre medier.

Efter mere end to år som EU-monitor i
Montenegro er der selvfølgelig mange op-
levelser, som har sat sig fast på nethinden,
og arbejdet som monitor giver i mange
tilfælde mulighed for at komme meget tæt
på de personer, der i medierne skaber hi-
storie. I relation til FRY – Former Repub-
lics of Yugoslavia – har Montenegro spillet
en central rolle, ikke på grund af størrel-
sen, men fordi FRY består af Serbien og
Montenegro, og dermed i visse sammen-
hænge udgør halvdelen af det, der er tilba-
ge af det gamle Jugoslavien. 

Montenegros regering under ledelse af
præsident Milo Djukanovic valgte allerede
i 1998 at gå i opposition til Slobodan Mi-
losevic regime, og blev dermed allieret
med den vestlige verden i forbindelse med
Kosovo-krisen, og kunne betragtes som et
brohoved i kampen mod Slobodan Milose-
vic. Det var selvfølgelig ikke en ufarlig
politik for en republik med 650.000 ind-
byggere, og med en hær der var kontrolle-
ret fra Beograd (Serbien), men til gengæld
var den vestlige støtte massiv.

ECMM, som EUMM (European Union
Monitor Mission) kaldtes på det tidspunkt,
evakuerede monitorerne fra Montenegro
under NATOs bombardement i Kosovo, og
returnerede først i slutningen af august
1999. Jeg ankom til kontoret i september
1999, og fratrådte som Head of Regional
Office pr. 31 december 2001.

Tilbage til Milosevic 
og overskriften
Efter NATOs bombardement var Slobo-

dan Milosevic synligt svækket, og ifølge
forfatningen skulle der udskrives valg i
løbet af år 2000. Den serbiske opposition
havde, godt hjulpet af ”venner udefra” lug-
tet lunten, og set lys for enden af tunnelen!

I foråret var der således flere møder
mellem ledende repræsentanter fra Mon-
tenegro og den serbiske opposition samlet
i DOS (Democratic Opposition Serbia). Vi
var flere gange inviteret til at være med, og
mødtes blandt andet med den nuværende
FRY præsident Vojislav Kostunica, som
ret hurtigt tegnede sig som den eneste kan-
didat, de 18 partier i DOS nogenlunde
kunne acceptere til at udfordre Milosevic
som præsidentkandidat. Møderne i Mon-
tenegro med den serbiske opposition førte
dog ikke til nogle konkrete resultater udo-
ver at man kunne enes om at udråbe Slo-
bodan Milosevic som ”Enemy number
one”.

Da det hele var ved at krakelere, benyt-
tede Milosevic lejligheden til at gennem-
føre nogle forfatningsændringer, der bl.a.
skulle sikre, at han kunne genvælges som
præsident for federationen. Her skal det li-
ge bemærkes, at kommer præsidenten fra
Serbien, så skal premierministeren komme
fra søsterrepublikken Montenegro. Det var
ikke noget problem, for her havde han en
loyal allieret i oppositionslederen Momir
Bulatovic.

Forfatningsændringerne blev gennem-
ført fra dag til dag i august 2000, og valget
skulle så gennemføres i september 2000.
Det montenegrinske parlament reagerede
prompte, og besluttede at boykotte valget,
da det var forfatningsstridigt.
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Milosevic kommer!
Det var en noget speciel oplevelse at skul-
le rapportere om valgkampen, der udeluk-
kende blev ført af oppositionen, der ufor-
trødent bakkede op om Slobodan Milose-
vic, og modtage klager fra oppositionspar-
tierne om obstruktioner fra regeringsparti-
erne, politi og andre autoriteter.

På et tidspunkt opstod der rygter om, at
Milosevic ville besøge det nordlige Mon-
tenegro - for første gang i over tre år.

Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg
ikke troede meget på rygterne, men da vo-
res team i området kontinuerligt rapporte-
rede om planlægningen måtte der jo være
noget om sagen, og naturligvis forberedte
vi os på ”besøget” med deployering af fle-
re monitorer i området.

Da dagen oprandt var de første indikati-
oner, at der var militære kolonner, der kom
ind i Montenegro fra Serbien. Dernæst
fulgte ca. 130 busser med Milosevic lige-
ledes fra Serbien.

Slobodan Milosevic ankom i helikopter,
holdt en animerende tale omkranset af
bl.a. Momir Bulatovic og andre prominen-
te lokale støtter (der jo i Montenegro er i
opposition).

Det er anslået, at ca. 30.000 mennesker
deltog i ”valgmødet”. De pro-Milosevic
medier talte om 100.000, og de statskon-
trollerede montenegrinske medier tøvede
ikke med at vise billeder, der var kopieret
og klippet sammen for at nå op på det an-
tal, og betegnede det som propaganda og
svindel.

Da valgdagen oprandt kunne vi konsta-
tere at ca. 120.000 montenegrinere stemte
(jeg bruger ca. tal, for det var mildt sagt ik-
ke de mest optimale forhold for gennem-
førelse af et ”demokratisk” valg) og heraf
var der ca. 98 % støtte til Slobodan Milo-
sevic.

Exit Milosevic!
Uanset diverse krumspring endte valget
som bekendt med at Milosevic blev afsat,
og DOS tog magten med Vojislav Kostuni-
ca som præsident, i øvrigt med baggrund i

de forfatningsændringer som Slobodan
Milosevic gennemførte, og derfor ifølge
den montenegrinske ledelse på et forfat-
ningsstridigt grundlag. 

Nu sidder så Slobodan Milosevic i
Haag, Kostunica er præsident for FRY og
premierministeren kommer stadig fra den
montenegrinske opposition, og Zoran
Djindic, fra DOS, er premierminister i Ser-
bien, så alt skulle jo være ideel lykke, men,
men! 

Er du forvirret 
– så læs videre her!
FRY består af republikkerne Serbien (in-
klusiv provinsen Vojvodina) og Montene-
gro.

Kosovo er også en provins i Serbien,
men er nu under FN adminstration (Alba-
neren Ibrahim Rugova er netop indsat som
præsident, men det er stadig FN (UNMIK)
der har den overordnede kontrol med Ko-
sovo).

FRY er internationalt anerkendt, med
Vojislav Kostunica som præsident. Han re-
gerer på den forfatning, som i 2000 blev
ændret af  Slobodan Milosevic. Heri hed-
der det bl.a.: Når præsidenten er fra den
ene republik (i dette tilfælde Serbien) bør
premierministeren komme fra den anden
republik (Montenegro). Montenegros re-
gering anerkender ikke forfatningen, men
det gør den montenegrinske opposition
(der tidligere var loyale mod Milosevic) og
derfor stiller de - oppositionspartiet SNP -
med premierministeren i FRY (som med
99% garanti stemte for Milosevic som
præsident ved valget i 2000).

Slobodan Milosevic er udleveret til
krigsforbrydertribunalet i Haag af den Ser-
biske regering (premierminister Zoran
Djindic), som til gengæld fik markant øko-
nomisk støtte til genopbygning af områ-
det, medens der blev protesteret mod udle-
veringen af FRY præsident Vojislav Kostu-
nica. 

Ja, Balkan er Balkan, og den historie er
vi helt sikkert ikke færdige med endnu!.    

Søren Marinus Dieckmann
SG-hold 59  
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Sommeren 1948. Den danske Brigade i
Tyskland. På MP-station nr. 3 i Oldenburg
var klokken omkring midnat, da det lød gen-
nem villaen i Gartenstrasse, hvor vi både
havde indkvartering og MP-station; Alarm –
alle bortset fra vagthavende gruppe stiller i
tjenesteuniform i gården klar til udrykning.

Det var noget nyt, men det var bare med
at komme ud af kanen, på med uniformen
og så ned i gården. Her stod stationslederen,
oversergent L.G. Petersen. Han befalede vo-
re køretøjer startet, og kort efter kørte vi i
kolonne rask gennem de næsten menneske-
tomme gader ud nordpå gennem byen, først
ad hovedgaden, senere ad mindre sideveje
indtil vi efter 10-15 min. Kørsel gjorde holdt
på en stille villavej, og her fik vi af overser-
genten orientering om vor opgave.

Vi fik udpeget en lidt tilbagetrukken villa
som værende Oldenburgs bordel – og da det
var forbudt for allieret personel at komme
der, skulle vi nu foretage kontrolbesøg.

Der blev udstillet poster omkring villaen
– lidt dramatisk – og nogle få af os blev ud-
peget til at følge med oversergenten ind i
villaen. Jeg var en af de udpegede (måske
fordi jeg var tjenestgørende i kriminalafde-
lingen, men er det kriminelt at være på bor-
del?). Efter at have betjent klokken ved for-
døren blev denne lukket op på klem, og en
lille, sirlig dame på ca. 40 år spurgte om vort
ærinde. Dette forklarede oversergenten, han
talte ret godt tysk, og efter at damen havde
beklaget at en sådan kontrol var nødvendig,
blev vi lukket ind. Hun var åbenbart stedets
bordelmutter.

Og jeg blev overrasket. Det viste sig at
være en nydelig indrettet villa med smukke
møbler, malerier på væggene og tæpper på
gulvet- alt rent og smagfuldt indrettet – som
var det en velhaverbolig vi var kommet ind
i. Der må være penge i det fag.

Det må her bemærkes, at der i sommeren
1948 stadig opretholdtes et såkaldt fraterni-
seringsforbud, som bl.a. medførte, at det var
os forbudt at komme i tyske huse, endsige
på tyske restauranter etc. I forbindelse med
afhøring og evt. ransagning hos tyskere,

som var beskæfti-
get på kasernen
eller på brigadens
centralhospital og
mistænkt for ty-
veri af dansk ejen-
dom, havde bl.a.
jeg set flere tyske
boliger indefra –
men ingen så vel-
holdt og nydelig
som denne. Oldenburg var bortset fra bom-
beskader på banegården og kasernen stort
set kommet gennem krigen uden skader,
men byen var overfyldt med flygtninge og
tvangsforflyttede personer fra østområder-
ne, og indkvarteringen af disse havde med-
ført boligforhold som grænsede til det
umenneskelige. Mange flygtninge mangle-
de selv de mest elementære ting; at mange
forsøgte at klare dagen og vejen ved rapseri
og småtyveri (man organisierte) er for-
ståelig.

Her sås noget helt andet. Sammen med
oversergent Petersen gik bordelmutter op på
1. Salen. Jeg skulle følge med, og vi fik ud-
peget et værelse, hvor en af pigerne havde
besøg. Der blev banket på, bordelmutter for-
klarede vort ærinde – og lidt efter åbnede
bordelmutter døren til værelset. Sammen
gik vi ind, og i sengen lå en mand, en ung
kvinde var stået ud af sengen og fandt fra et
par benklæder et ”Ausweiss” hvoraf det
fremgik, at der var tale om en tysk landsper-
son. Vi kunne herefter forlade værelset, som
var spartansk udstyret, men hvor alt duftede
af renhed og orden.

Hvorledes kontrollen i øvrigt forløb,
erindrer jeg ikke, men der blev ikke antruf-
fet allieret personel i huset, så vi kunne kort
efter returnere til MP-stationen i Garten-
strasse.

Jeg håber, at det af ovenstående er frem-
gået, at jeg fik det allerbedste indtryk at det-
te mit første besøg på et bordel. Alligevel
kom jeg der aldrig mere – ej heller på andre
etablissementer med tilsvarende aktivitet.

Og nu er det for sent.

Et bordelbesøg
Af Leif Nielsen, hold 3 m.fl.

Oversergent 
L. G. Petersen,

Hold 1 m.fl.
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Jensby på besøg
MP-kompagnierne havde sammen med re-
sten af Trænregimentet besøg af den nye
Forsvarsminister i slutningen af januar.

I den sammenhæng fik han en oriente-
ring om MP virke samt så en mindre de-
monstration af MP  materiel.

Ved besøget samme formiddag på HLS
var han blevet vist en Riot Control demon-
stration.

Forsvarsministe-
ren beundrer
MP’s nye motor-
cykler sammen
med regi-
mentschefen,
oberst Flemming
Larsen og MP-
kompagnichefer-
ne, majorerne
P.G. Kristensen
og Søren Nør-
gaard samt
MP’ere og ad-
judanter.

MP-stationsle-
der, kaptajn
O.N. Lund ori-
enterer forsvars-
ministeren.
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Bryggeribesøg
Så mødes sønderjyderne igen; denne gang til en
spændende aften

torsdag den 11. april kl. 18:45
på  Bryggeriet S. C. Fuglsang A/S Ribe Lan-

devej 12 6100 Haderslev.
Der er rundvisning fra kl. 19:00-22:00.
Bryggeriet er vært ved et lettere traktement.

De laver bl.a. Lys fugl, mørkt hvidtøl, Fuglsang
Pilsner, Hertug Hans Pilsner, Fadøl, Golden
Bird, Bockøl og julebryg.

Gå ikke glip af denne spændende aften og det
gode samvær vi altid har.

Vigtigt: Den der kommer først til mølle!!  Der
er kun plads til 30 deltagere, så skynd dig og
meld dig til Erik Stokholm, tlf. 7458-4242, eller
Carl Bratved, tlf. 7510-2107.

Skydning i Haderslev
Mod håndbolden kæmper selv MP-Foreningen
forgæves. Vi var dog en lille - men udsøgt flok,
der havde fundet vej til skydebanerne i Haderslev
onsdag den 31, januar, hvor vi  havde en rigtig
hyggelig aften sammen.

Vi skulle øve os i at skyde til den afgørende
runde den 27. februar.

Vi mødtes kl. 19:00 med koner og børn. 
Efter velkomsten blev der udleveret rifler og

ammunition.
Der var dog lige lidt specialundervisning til et

par damer, hvilket selvfølgelig resulterede i, at
de placerede sig på 1. Pladsen.

Alt for grundig instruktion, som Jens Christi-
an (13 år) sagde: ”Øv morfar, hvorfor var Inge
med. Havde hun ikke været det, var jeg blevet
nummer 1. Nu blev jeg kun nummer 2”.

Selve skydningen forløb som den plejer roligt
og dybt koncentreret, som det fremgår af bille-
derne. En enkelt person beklagede sig dog over
riflen, at den var indstillet helt forkert. Den skød
næsten ved siden af skiven. Og så findes der jo
ikke en mere hjælpsom og beredvillig person end
vores kære brandmajor. Straks overtog Ole rif-
len, lagde den på et treben og skød lige i plet.

Der kom ikke yderligere kommentarer, en-
hver skytte passede efterfølgende sin riffel.

Efter ”dysten” blev der serveret den obligato-

riske kaffe/the og ostemad. Det er sådan et hyg-
geligt samlingspunkt, hvor vi bare snakker og
hygger os, og selvfølgelig skulle Ole jo hygge os
alle sammen med historien om riflen, der skød
skævt og trebenet m.v.

Så er det bare jeg siger, hvorfor i alverden gå
ud og lede efter nogle fjender, når man har
sådanne venner.

Til slut var foreningen vært med en øl eller
sodavand, alt efter alder og lyst. Vi kørte hvert til
sit, med et stort ønske om at mødes igen den 27.
februar, hvor det tæller.

Da vi var kommet i bilen, sagde Kim og Jens
Christian: ”Hvor har det været sjovt morfar. Men
det bedste af det hele er nu alligevel, når de an-
dre mopper dig”.

Jeg overvejer endnu, om de skal med igen.
Men på den anden side, det har de været nu i tre
år, så jeg nænner vel ikke at lade dem blive hjem-
me. De har godt af at lære, at vi voksne kan sam-
les i et godt og hyggeligt selskab, hvor der er
plads til drillerierne. Det er med til at forskønne
livet.

–  –  –
Den 27. februar samledes vi så igen i Haderslev.
Denne gang var det lykkedes at samle 17 delta-
gere. Det blev som sædvanligt en rigtig hyggeaf-
ten.

Denne gang gjaldt det om at få den bedste
placering, så du kunne gå videre til landsskyd-
ningen.

Der blev skudt livligt og omhyggeligt, men
det var jo ikke alle der kunne blive nr. et, selv om
der blev kæmpet bravt om pladsen.

Det viste sig bl.a., at et par af pigerne var så
dovne, at de ikke gad ryste på hånden.

Til slut skulle vores overdommer kontrollere
sammentællingerne. Lad mig skrive det sådan –
han er streng, men retfærdig.

Aftenen sluttede med kaffe og ostemad og en
enkelt øl eller sodavand alt efter behov og lyst.
Endnu en aften, som man kan glæde sig over
længe.

Så lad mig til slut komme med en kraftig op-
fordring:

”SLUT OP OM VORE ARRANGEMEN-
TER”!

Du vil ikke fortryde det. Jeps-
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Den københavnske side
http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/3900

Stor aften med Hofmarskallen
Lokalforeningen havde d. 20. Februar be-
søg af Søren Haslund-Christensen til - som
der stod i indbydelsen - at »spinde en ende«
over emnet: Soldaten, Globetrotteren, Hof-
marskallen.

Andreas Wilson bød velkommen til de
30 fremmødte og beklagede samtidigt, at 9
ellers tilmeldte havde ringet afbud fra Tis-
sø, Gilleleje m.v. pga. snestormen.

Forståeligt, men synd for dem, for det
blev EN STOR AFTEN!

Vi fik først en varm og interessant gen-
nemgang af faderens liv og opdagelsesrej-
ser og blev derefter ført gennem generalens
egen barndom i Sverige og de dramatiske
krigsår i Danmark (fra 1943). Han fik med-
delelse om faderens død i Kabul (Afghani-
stan) via  lysavisen på Rådhuspladsen; det
har ikke været sjovt. Søren Haslund blev
student fra Herlufsholm i 1951 og valgte ef-
ter værnepligtstiden officersuddannelsen.

Senere blev han selv chef for Hærens
Officersskole; men fra tiden forinden fik vi
spændende beretninger om mødet med
kammerater på generalstabskursus i USA
og om tiden som uddannelsesofficer i Oks-
bøl.

De sidste år i forsvaret var Søren Ha-
slund-Christensen divisionsgeneral i Fre-
dericia.

På dette tidspunkt blev foredragsholde-
ren indtrængende og alvorlig, da han gen-
nemgik befolkningens og officerskorpsets
indstilling i trængselstider som 1801, 1848-
50, 1864 og 1940. Det var vigtigt for pæda-
gogen og generalen her at slå fast, at ledel-
sesansvaret og den kommando, der var for-
bundet dermed, skulle anvendes til at be-
skytte dem, der var svagere. Ledere, der lod
sig bruge af magthaverne for at fastholde et
system eller en regering og ikke turde sige
nej eller ikke ville benytte deres kommando
til at få de yngre medarbejdere til at sige fra,

var simpelthen ikke egnet til at være ledere. 
Divisionsgeneralen fra Fredericia blev

kaldt til Marselisborg og spurgt, om han
ville påtage sig hvervet som hofmarskal.
Han havde ikke anelse om, hvad det inde-
bar, men ….. ingen siger nej til Majestæten,
og den udfordring, der her blev taget op, var
da også blevet et dejligt og rigt arbejdsliv,
som han fortsat glædede sig over. 

Vi fik så også morsomme beretninger
om hofmarskallens ekspedition til Mongo-
liet med den unge kronprins. Fornemmede
vi ikke i talen lidt stolthed over at have
været med til at præge kronprinsens udvik-
ling så positivt? Jeg tror det!

Til slut en bemærkning, der viste, at
Hofmarskallen, Generalen, Kammerherren
fortsat har begge ben på jorden: »En hof-
marskal - ved I, hvad det betyder oprinde-
ligt? Slet og ret: Hestepasser!«

Det var en spændende aften.
Synd, at vejret forhindrede flere i at del-

tage. -hof

Kommende aktiviteter
Lørdag den 20. april kl. 10:00
deltager vi i repræsentantskabsmødet i
Odense (Bemærk ændringen fra Fredericia).

Torsdag den 25. april kl. 19:00
Voldtur på Kastellet Store Bededagsaften.
Vi mødes ved Kongeporten og efter en for-
friskende travetur rundt på voldene nyder
vi theen og de varme hveder i cafeteriet.

Søndag den 26. maj
Havne- og kanalrundfart i Københavns
havn.

Onsdag den 29. maj kl. 19:30
Kammeratskabsaften på MP-Stuen i Vor-
dingborg med aktuel orientering om For-
svarets engagement i udlandet m.v. 



17

Repræsentantskabsmøde
Militærpolitiforeningen i Danmark
indvarsler herved til ordinært repræs-
entantskabsmøde 
Lørdag den 20. april 2002 kl. 11:00

På soldaterhjemmet ”Danevirke” i
Odense.

Dagsorden iflg. Lovene således:
Valg af dirigent.
Hovedbestyrelsen aflægger beret-

ning for det forløbne år.
Uddeling af Luffes Mindepokal.
Hovedbestyrelsen forelægger det re-

viderede regnskab samt budget for det
kommende år.

Hver lokalforening afgiver en kort
beretning om lokalforeningens virke
for det forløbne år samt orienterer om
det kommende års planer.

Fastsættelse af kontingent for det
kommende år. 

Behandling af indkomne forslag.
Valg af:

a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På
valg er Frants Dalby, Bent Erik
Truelsegaard og Helge V. Thom-
sen).

b. 2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På
valg er Knud Anker Petersen og
Niels Møller Thomsen).

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

d. 1 revisorsuppleant. (På valg er Jør-
gen Egelund Jensen).

Fastsættelse af dato og sted for
næste års jubilarstævne.

Fastsættelse af dato og sted for
næste års ordinære møde i repræsen-
tantskabet.

Eventuelt.
Forslag til dagsordenens punkt 7

fremsendes til landsformanden senest
1. april, for at kunne blive behandlet.

Repræsentantskabsmødet den 28.
April 2001 besluttede at dette års re-
præsentantskabsmøde skulle finde sted
den 20. april 2002 på Hotel Hybylund
i Fredericia. Desværre kunne vi ikke få
lokaler  denne dato på Hotel Hyby-
lund, hvorfor hovedbestyrelsen beslut-
tede at datoen var vigtigere end stedet
og flyttede mødet til Odense.

–  –  –
Militærpolitiforeningen i Danmark

byder på morgenmad fra kl. 10:00 til
mødets start kl. 11:00.

Vi glæder os til at se dig.
Carl Bratved

Efterlysning
Militærpolitiets Historiske Samling efterlyser også gruppebilleder, der er taget i for-
bindelse med en International mission.

Ligger du inde med et sådant billede vil vi meget gerne have det.
For at det kan bruges til noget skal vi have oplyst fra hvilken mission/hold det er,

og gerne navnene på de viste MP’ere. Du kan enten sende det som .JPEG-fil til
carl.bratved@get2net.dk eller pr. brev.

Sender du det pr. brev, vil det efter ønske blive returneret efter endt indscanning.
På forhånd tak.

Carl Bratved
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Ridder
Fra den 2. februar 2002 er ma-
jor John-Erik Bjørklund,
MPO, benådet med ridderkor-
set af Dannebrogordenen.
Bjørklund er p.t. tjenestgøren-
de ved DANILOG i Vording-
borg.

Vil i regionsrådet
Johnny Dalgaard, SG-72, er
blandt kandidaterne, når det
forenede Bornholm senere skal
vælge sit første regionsråd, der
skal erstatte øens amtsråd og
kommunalbestyrelser.

Johnnys kampagne kan af
eventuelt interesserede følges
på hans hjemmeside
www.mi3.biz/test/forside.htm

Havnerundfart
MP-lokalforeningerne Tissø,
Storstrømmen og København
indbyder til havnerundfart i
Københavns kanaler søndag
den 26. maj. Se næste nummer
af DRB.

Schølleskydning
Den årlige Schølleskydning
mellem MP-skolen, MP-tjene-
stestederne og MP-lokalfore-
ningerne afholdes i år lørdag
den 25. maj. Yderligere infor-
mation om tilmelding m.v. vil
fremgå af  næste nummer af
DRB.

I regionen
Erik Hove, KP-83, har taget tu-
ren fra Jylland til Sjælland. Er
i dag politikommissær i Regi-
on V i Slagelse. Privaten er for-
lagt til Korsør.

Kammerats-
kabsaften
MP-foreningen Storstrømmen
indbyder til Kammeratskabsaf-
ten på MP-stuen i Vordingborg
med aktuel orientering om
Forsvarets engagement i ud-
landet m.v. onsdag den 29.
maj. Se næste nummer af
DRB.

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Forsølvet
Under 2. februar 2002 er vagt-
betjent ved Hærens Parkområ-
de Ib Andreassen, SG-14, til-
delt fortjenstmedaljen i sølv.

Superitaliener
Ved det nyligt afholdte vinter-
OL vandt Daniella Ceccarelli
fra Italien overraskende guld i
kvindernes super-G. Det frem-
går, at hun forretter tjeneste i
det italienske MP, så hvor
overrasket behøver man at
være?!

Fyldte rundt 
i det fremmede
Jimmy Dan Persson, KS-1,
rundede den 31. januar sin 30
års fødselsdag i det fremmede.
Er p.t. ansat som MP’er (Cpl.)
ved RHQ AFNORTH.

MP-hold 
til Nijmegen
Vi forsøger igen i år at lave et rent MP-hold 
til årets Nijmegenmarch.

Indtil nu er vi 8 MP’ere fra følgende stationer:
Frederikshavn, Aalborg, Korsør og København.
Vi planlægger at køre fra Danmark lørdag den 13. juli om afte-

nen, og forventer at være tilbage i Danmark lørdag den 20. juli om formiddagen.
Vi vil selvfølgelig gerne være flere.
Så hvis du er tjenestegørende MP’er fra Flyvevåbnet, Hæren eller Søværnet, så

kontakt mig hurtigst muligt.
Hans H. Frederiksen, OS-MP

Marinestation København
Henrik Gerners Plads 1

1439 København K. 
Tlf. 3266-4203 – Mobil 2976-7434
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
www.militarypolice.dk
Girokonto: 6 07 70 64

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming

75 10 21 07
carl.bratved@get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

98 26 85 99
fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard

66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
bet.matt@get2net.dk

☎

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby

58 26 31 95

Girokonto: 6 53 92 97

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Erik P. Løvenvig

49 70 05 55
loevenvig@get2net.dk

Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Kustode:
Gert B. Jensen

98 11 31 73
loega.gbj@get2net.dk

☎

☎

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen

97 42 16 35

Øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen

74 75 00 26

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C

66 12 49 37
Erik Hansen

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

☎

☎

☎

☎

☎

☎ Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

74 75 00 26
os.olsen@post.tele.dk

Girokonto: 1 14 86 99

☎

INDMELDELSESKUPON

✂

Navn:

Adresse:

Postnr./-distrikt

Stam-/CPR-nr.

KP-/SG-hold nr. MPS/HTMS årg.

Adresseændring meldes til det lokale postkontor.

■■ anmoder herved om optagelse i Militærpolitiforeningen

■■ samt om optagelse i lokalforening

■■ straks ■■ pr. den 1.

den / 20

(Underskrift)

Sendes til Militærpolitiforeningen i Danmark, Finn L. Svendsen, Kobberupvej 33, Mejrup, 7500 Holstebro

Fanebærer:
Mogens J. Holm

32 51 03 64☎
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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

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39

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

Agentur: Værktøj og maskiner

Ledig

www. .dk

Ledig


