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Fremtidens
værnepligt
Regeringspartierne lægger op til, at
værnepligten skal sættes ned til 3 måneder.
I den periode skal der gennemføres en
grundlæggende totalforsvarsuddannelse, omfattende bl.a. førstehjælp, brandbekæmpelse, ABC-tjeneste og betjening af håndvåben.
Udover at uddanne et antal værnepligtige i en række færdigheder af stor værdi
for totalforsvaret, skal 3-måneders uddannelsen også udgøre et rekrutteringsgrundlag for soldater til en efterfølgende frivillig ni måneders uddannelse.
Efter gennemførelse af denne rigtige soldateruddannelse på ni måneders varighed, har man mulighed for at blive udsendt i en international mission, hjemsendt med en rådighedskontrakt eller
fastansat.
Der forlyder endnu ikke noget om antallet af værnepligtige, der forventes indkaldt til en eventuel ny 3-måneders totalforsvarsuddannelse.
Det er derfor heller ikke muligt at komme med et gæt på, hvor mange der eventuelt vil fortsætte frivilligt yderligere ni
måneder.
Der er heller ikke taget stilling til, hvor i
uddannelsesforløbet man vil rekruttere
elever til befalingsmandsuddannelsen
og hermed også til MP-uddannelsen.
Forhandlingerne er lige startet, det skal
blive spændende at se det færdige resultat.
Carl Bratved
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Carl Bratved
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I redaktionen:
Erling Juhl
Erik Hansen
Flemming Ørhem
Redaktionen er afsluttet
den 14. februar 2004.
Artikler og stof til næste nummer skal være redaktionen i
hænde senest den 11. marts
2004.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Tryk: Give Bogtrykkeri A/S
Vestergade 7E, 7323 Give
Tlf. 7573 2200.
Forsidebillede: Under forsvarschefen,
general Hans Jesper Helsøs besøg i Irak
19.-21. januar, blev generalen bevogtet
af MP, når han opholdt sig uden for lejren, f.eks. under en patrulje til Al Medinah, den største by i det danske ansvarsområde. På billedet demonstrerer og forklarer Morten Hjortshøj , SG-110, MP's
40 mm gasgevær for forsvarschefen medens Dennis Gammelmark Christensen,
SG-105, overvåger, at alt går rigtigt til..
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Den 21. Poul H. Jensen, KP-17
Rådyrløkken 93, Korup
5210 Odense NV
Erik Berghard, KP-20
Hjortekærbakken 40,
2800 Lyngby
Den 26. Jørn de Florie, KP-17
Højåsen 36, 4230 Skælskør
65 år
Den 4. Jørn K. Hansen, KP-32
Sdr. Alle 61, 3700 Rønne

- fødseldage i april

Den 6. Esben Odbjerg, KP-33
Egebjergvej 183,
4500 Nykøbing Sj.

80 år
Den 2. Palle Beyer, KP-1
ukendt adresse
2820 Gentofte

Den 8. Bruno S. Mariegaard, KP-63
Hovedgaden 46, 4140 Borup

Den 3. Kurt M. Nielsen, KP-1
Tinghøjparken 35, st.tv,
2860 Søborg
75 år
Den 23. Harry Würtz, KP-7
Grønnegade 11, 2.th.,
8800 Viborg

Den 14. Peter Prahl, KP-60
Prins Valdemarsvej 24,
2820 Gentofte
Den 16. Kai H. Petersen, KP-42
Tranebærvej 3, 8800 Viborg

Den 29. Ole Simonsen, menig
Sdr Ringgade 65.1.,
8000 Århus C
70 år
Den 5. Bent R. Villadsen, KP-18
Nørreskovvang 46,
3500 Værløse
Bent Nielsen, KP-20
Jegstrupvej Vest 102,
8800 Viborg
Den 10. Kaj J. Christensen, KP-17
Køgevej 200, 2635 Ishøj
Den 11. Erik Larsen, KP-17
Lyngparken 43,
2800 Lyngby
Den 12. Herluf Engemann, KP-15
Lundevej 3. st.128, 8300 Odder
Den 19. Ebbe Jæchel, KP-17
Kongebakken 26, 1.tv.,
4000 Roskilde
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Den 11. Ole P. Johansen, KP-50
Rugvænget 1, 4440 Mørkøv

Den 18. Eigil V. Pedersen, KP-42
Trelleborgvej 7, 3650 Ølstykke
Ole K. Jensen, KP-45
Ramsingsvej 20, st.mf.2.,
2500 Valby
Den 20. Hans E. Rasmussen, KP-37
Søndergade 12,
4863 Eskildstrup
Den 22. Per Bonde, SG-11
Bakkevej 60 B,
3460 Birkerød
Den 24. Svend E. Hansen, KP-38
Bovvej 13, st.th.,
6330 Padborg
Den 28. Ole Chr. Jensen, KP-38
Søstræde 6, Anisse,
3200 Helsinge
Den 30. Søren Krogh, MPO
Kometvej 11, 4040 Jyllinge
60 år
Den 1. Frode Egekvist, KP-58
Birkevej 54, Hornum, 9600 Års

Den 2. Knud O. Wieth-Knudsen
Thieme, KP-71
Nærumhusvej 9, 2850 Nærum

Leo Børgart, SG-26
Hvilestedet 9, Busemark
4791 Borre

Den 4. Steen Hansen, KP-64
Solbakken 56,
4400 Kalundborg

Den 22. Kurt Dreyer, KP-77
Klaregade 27, 1.tv.,
5000 Odense C

Den 5. Gunnar Christensen, KP-62
Vojensvej 55, 2610 Rødovre

Den 23. Peter Jepsen, KP-62
Hyldevang 155,
7323 Give

Bjarne Chr. Jørgensen, KP-75
Brovandevej 32,
9990 Skagen
Den 6. Jørgen Pedersen, KP-59
Pilegårds Vænge 175,
2635 Ishøj
Den 8. Per Grønkjær, KP-75
Skovvænget 16 A,
3100 Hornbæk
Den 15. Olav Petersen, KP-71
Fyrrevej 53, Vemmedrup
4632 Bjæverskov
Den 16. Willy Andersen, KP-73
Rytterbakken 14,
3650 Ølstykke
Den 17. Viktor Sørensen, KP-63
Glentehøj 12,
8410 Rønde
Benny R. Olsen, KP-66
Egernvej 8,
3650 Ølstykke
Torben Christensen, SG-28
Holmevænget 5,
5970 Ærøskøbing
Den 18. Flemming Ahrenkiel, KP-75
Holmevænget 5,
2970 Hørsholm
Den 19. Bo Eriksen, KP-63
Svejgårdsvej 26,
2900 Hellerup
Kaj L. Hansen, KP-68
Tradsborgvej 62, Tradsborg
6731 Tjæreborg

Den 25. Claus Dahl, KP-71
Odshøjvej 32, 2.th.,
8800 Viborg
50 år
Den 1. Uffe S. Brink, SG-49
Sigynsvej 8,
3700 Rønne
Den 3. Flemming Rukjær, SG-52
Offerlunden 67,
9230 Svenstrup J
Den 6. Henrik Jørgensen, SG-50
Lannerparken 16,
9200 Aalborg SV
Den 10. Ole Danielsen, SG-46
Nebs Møllevej 65,
Skovly Camping
4100 Ringsted
Den 10. Preben Bundgaard, SG-51
Annavej 5,
9280 Storvorde
Den 11. Lars B. Olsen, MPO
Ved Stampedammen 44,
2970 Hørsholm
Den 16. Hans Chr. Tonnesen, SG-48
Godsparken 58,
2670 Greve
Den 18. Frantz Nørgreen, SG-53
Morgenvej 3,
9220 Aalborg Ø
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Den 20. Jørgen J. Nielsen, KP-61
Krogsagervej 8, Nordrup
4200 Slagelse
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Repræsentantskabsmøde
Militærpolitiforeningen i Danmark indvarsler herved til
ordinært repræsentantskabsmøde
lørdag den 24. april 2004 kl. 11:00
På soldaterhjemmet »Danevirke« i Odense.
Dagsorden iflg. Lovene således:
1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Uddeling af Luffes Mindepokal.
4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt
budget for det kommende år.
5. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om
lokalforeningens virke for det forløbne år samt orienterer om
det kommende års planer.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er Frants Dalby,
Erling Lund Juhl og Bent Erik Truelsegaard).
b. 2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er Vagn Benn
Nielsen og Svend Petersen).
c. 2 revisorer. (På valg er Birger Beck-Rasmussen og Erik
Rasmussen).
d. 1 revisorsuppleant. (På valg er Jørgen Egelund Jensen).
9. Fastsættelse af dato og sted for næste års jubilarstævne.
10. Fastsættelse af dato og sted for næste års ordinære møde i
repræsentantskabet.
11. Offentliggørelse af skyderesultater og uddeling af
skydepræmier.
12. Eventuelt.
Forslag til dagsordenens punkt 7 fremsendes til landsformanden senest 1.
april, for at kunne blive behandlet.
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
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Fredag d. 30. januar 2004 var der atter
udnævnelse af et SG-hold ved MPSkolen i Aalborg. Denne gang var det
Hold 2003-1 (SG-113), der kunne forlade skolen som nyudnævnte SG-MP.
Kun 21 elever var denne gang nået igennem hele forløbet, men på trods af, at
der var tale om et forholdsvis lille hold,
så var der alligevel et stort fremmøde af
familie og pårørende til denne festlige
dag.
I modsætning til tidligere var der ændret
en smule i programmet, og dagen startede derfor med morgenappel under ledelse af uddannelsesbefalingsmanden,
seniorsergent L. Mørk (SG-82). Derefter overtog chefen for MP-Skolen, major O.B. Kristensen (MPO) styrken og
bød velkommen til de mange pårørende, hvorpå der var overrækkelse af diverse idrætspræmier.
Som sædvanlig havde de pårørende derefter mulighed for at få et indtryk af elevernes dagligdag gennem de sidste 8 måneder gennem en række udstillinger,
ligesom der var mulighed for at lune sig
på en varm kop kaffe i elevernes opholdsstue, Lundtoftestuen.
Sidst på formiddagen var det så tid til
selve udnævnelsesparaden. Paraden
foregik i gymnastiksalen, hvor Prinsens
Livregiments Musikkorps underholdt
de ca. 140 fremmødte gæster og
pårørende, mens de ventede på det store
øjeblik. Kursuslederen, kaptajn C.C.
Mørk (MPO) bød derefter velkommen
til de mange gæster og takkede for det
flotte fremmøde, hvorefter han indledte
den formelle del af paraden. Herefter
var der indmarch med først Hold Høed
(yngste hold) og derefter hold 2003-1,
der var iført de sædvanlige hvide hjelme. Skolens kvartermærke blev ført ind
sammen med Lokalforening Nordjyllands fane, der som sædvanlig var med

ved paraden og med stor rutine blev ført
af lokalforeningens næstformand, Gert
Bøjer Jensen (KP-89). Derefter overtog
major O.B. Kristensen paraden og meldte styrken af til chefen for Hærens Logistikskole, oberst L.B. Christensen,
der ankom sammen med chefen for
Trænregimentet, oberst F. Larsen.
I chefens tale kom han blandt andet ind
på militærpolitiets store indsats som en
del af Danmarks internationale engagement og den store ros og anerkendelse,
som MP nyder overalt i verden, hvor vi
er indsat. Desuden lagde obersten stor

Bedste elev. Sergent Mads Wørmer
blev bedste elev på Hold 2003-1 (SG113) med et flot gennemsnit på 10,0.
Han fik således overrakt det traditionelle hædersbevis fra Nørresundby Rotary Klub i form af ”skægøksen”, der er
en kopi i halv størrelse af en økse fra vikingetiden, der er fundet under udgravningerne på Lindholm Høje i Nørresundby.
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Hold 2003-1 (SG-113) Siddende fra venstre: R.H. Rolighed, M. Skogstad, M. Wørmer, E.H.H. Pedersen, B.F. Liengaard, S.
Egelund, M. Lund. Stående fra venstre: Kaptajn C.C. Mørk (MPO), Premierløjtnant C.E. Brønnum (SG-99 & MPO), F. Bach,
H.E. Sletskov, L. Søndergaard, T.K. Laursen, M. Tidemann, C. Bonderup, C. Schløtel og Oversergent P. Vestergaard (SG-90).
Bagerst fra venstre: M.K. Jensen, D. Brødbæk, M. Lundø-Nielsen, D.B. Kristensen, K.V. Søbjerg, M. Deveci, K.N. Sørensen.
Foto: UMAK/HLS

vægt på det store sammenhold og kammeratskab, der er hersker ved MP, og
som også har været meget karakteristisk
for Hold 2003-1.
Efter den formelle udnævnelse og udlevering af eksamensbeviser, tjenestekort
og de røde baretter, kunne præsidenten
for Nørresundby Rotary Klub overrække ”Skægøksen”, som er en anerkendelse til bedste elev på holdet. Herefter var
der overrækkelse af Fødselsdagsfondens flidspræmie, og derefter uddelte
repræsentanten for Militærpolitiforeningen i Danmark, Frants Dalby

Bedste kammerat. Sergent Benjamin F.
Liengaard modtog erkendtligheden fra
Militærpolitiforeningen i Danmark
som ”bedste kammerat” på holdet, idet
det i kammeraternes egen indstilling
bl.a. lød: Benjamin er altid i godt humør, og han er vellidt af alle. Han har aldrig været tilbageholdende med at hjælpe sine kammerater – også når det har
betydet, at hans egne ting måtte vente –
og han har altid været fast deltager i de
sociale arrangementer”.

(KP-73), en erkendtlighed til den ”bedste kammerat” på holdet.
Chefen for Trænregimentet holdt derefter sin gæstetale, hvori han gratulerede
de nyudnævnte sergenter og forsikrede
dem om, at de ville få rigeligt at lave ved
deres nye tjenestested ved Trænregimentet.
Efter den officielle del af paraden var
der reception for de nyudnævnte sergenter og deres familier, og lærerne fik
her mulighed for en uformel sludder
med de nye kolleger, ligesom bl.a. de
eksterne lærere fra politiet kunne lykønske de nye sergenter.
Holdet skal i de kommende 10 måneder
forrette tjeneste ved 4. MP-detachement, hvorefter der for de flestes vedkommende sandsynligvis vil være mulighed for at gøre tjeneste i enten Kosovo, Afghanistan eller Irak.
/cc

Flidspræmien. Sergent Dennis B. Kristensen modtog Fødselsdagsfondens
flidspræmie, idet det i motiveringen
bl.a. hed: ”Han har gennem hele uddannelsen ydet en betydelig arbejdsindsats. Han har altid været velforberedt til de teoretiske lektioner, og han
står altid i forreste række, når der skal
løses praktiske opgaver”.
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Konsekvenser af
portostøttens bortfald
Som det vil være de fleste bekendt gennem medierne, bortfalder portostøtten til
blade pr. 1. marts 2004.
Til dato har vi betalt kr. 1,57 pr blad, der er
blevet udsendt. Fra 1. marts vil det koste
ca. kr. 5,00 pr. blad der udsendes.
I følge Militærpolitiforeningen i Danmarks love, skal vi udgive 10 numre af
Det røde Betræk årligt. Fastholdes dette
vil det betyde en kontingentforhøjelse på
ca. kr. 35,00 pr. år pr. medlem.
Et alternativ kunne være, at ændre lovene
og i stedet udsende 8 blade pr. år, den besparelse der herved kan opnås, dels ved
mindre trykudgifter dels ved portobesparelsen ville betyde, at man kan nøjes
med en kontingentforhøjelse på kr. 10,00
pr. år pr. medlem.
Da vi anser dette spørgsmål for meget vigtigt, og vi ved at ikke alle kan være tilstede
på vores repræsentantskabsmøde den 24.
april 2004 i Odense, beder vi jer pr. email, post eller telefonisk give jeres mening tilkende, overfor enten jeres lokalforening eller et medlem af hovedbestyrelsen.

Carl Bratved
Landsformand

Redaktørskifte
Peter Jepsen, KP-62, der har varetaget
hvervet som redaktør siden juli 2002
har besluttet at stoppe dette interessante
job med udgangen af 2003.
Når Peter Jepsen har taget dette skridt,
skyldes det en kombination af arbejdsmæssige og helbredsmæssige hensyn.
Peter gik op i jobbet som redaktør med
liv og sjæl og det er med megen vemod,
at han måtte konstatere, at det var uforeneligt med hans nuværende situation. I
første halvdel af 2004 forventes Peter at
skulle gennemgå en større operation.
Hovedbestyrelsen respekterer den beslutning Peter har truffet og ønsker her
at takke ham mange gange for det store
arbejde han har lagt i bladet. Vi ønsker
for ham, at både hans arbejdsmæssige
og helbredsmæssige situation vil udvikle sig til hans tilfredshed..
Det røde Betræk har i skrivende stund
endnu ikke fundet en ny redaktør, så
længe det er tilfældet vil bladet blive videreført af en redaktionsgruppe fra
hovedbestyrelsen med landsformanden
i spidsen.
Skulle der blandt læserne findes en person, der har lyst til at kaste sig over jobbet som redaktør af Det røde Betræk,
hører vi meget gerne fra ham/hende.

Militærpolitiets
Historiske Samling
EFTERLYSNING
Militærpolitiets Historiske Samling efterlyser gruppebilleder, der er taget i forbindelse med en International mission. Ligger du inde med et sådant billede, vil vi meget
gerne have/låne det. For at det kan bruges, 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 formand@militarypolice.dk eller pr. brev. Sender du
det pr. brev, vil det blive returneret efter endt skanning. På forhånd tak.
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I januarudgaven af Det røde Betræk
kunne man læse om de delvis
gennemførte organisationsændringer
incl. ændrede opgavefordelinger på
Militærpolitiskolen. Det var spændende
og interessant læsning, som jeg vil
ønske tillykke med i overbevisning om,
at det bliver til gavn og glæde for
militærpolitiet som helhed!
Uden at have den store kontakt til mit tidligere, mangeårige tjenesteområde, er
det dog med glæde og interesse, at jeg
søger at følge med i, hvad der sker rent
MP-fagligt, hjemme såvel som i forbindelse med tjeneste i udlandet.
I disse år, hvor danske soldater udstationeres i mere eller mindre alvorlige
kampzoner – selvfølgelig i en organisation, hvori der indgår dansk militærpoliti – er det nærliggende for en lidt aldersstegen MP´er at tænke tilbage til første halvdel af halvtredserne, f.eks. til
Det danske Kommando i Tyskland eller
til de første år UNEF I – 1956-58, hvor
organisationen - i hvilken vi indgik – også havde en kriminalpolitiafdeling. I
sidstnævnte tilfælde bestod denne af garvede canadiere, der med støtte af os andre var uddannet til at tage sig af alvorlige hændelser, ofte med døden til følge,
og ved Kommandoet havde vi en særlig
Kriposektion, hvori indgik en kriminalbetjent (vistnok den daværende betegnelse), som allerede havde - eller måske
fik tildelt - en militær grad. Udover vedkommende fra kriminalpolitiet bestod
sektionen af et mindre antal værnepligtige MP´ere.
I disse år, hvor militærpoliti udsendes til
f.eks. Irak, er det en nærliggende tanke
at stille spørgsmål om, hvorfor en kriminalpolitisektion/-afdeling ikke
etableres og indgår i enheden. Via dagspressen har man kunnet læse om den seneste tids alvorlige hændelser i Irak, i

området hvor det danske kontingent har
ansvaret. I den forbindelse har der
været, eller er der flere gange udsendt
personel fra Auditørkorpset for at
gennemføre politimæssige undersøgelser. Situationen fulgtes formentlig op af
korpsets repræsentanter med indstilling
til foresatte myndigheder om evt. strafansvar eller bortfald af samme.
Det var vist nogenlunde det samme, der
skete i Afghanistan i forbindelse med
det triste sprængningsuheld, uden at jeg
dog skal påberåbe mig kendskab til situationen.
At forsvaret skal udsende specielt personel fra Auditørkorpset hver gang der
opstår disse alvorlige hændelser, som vi
læser om i dagspressen, sker formentlig
ikke uden rimelig store økonomiske omkostninger. Men der var måske endda
penge at spare, såfremt man havde støtten på stedet – når sådanne situationer
opstår. I dag går der vel endda et betragteligt antal dage, inden en repræsentant
for auditørkorpset ankommer – og så
drejer det sig måske ikke blot om én af
dem, nej, der indsættes vel flere på samme sag. Ting tar´ tid, og det er nok ikke
helt urealistisk at påpege, at øjemedet
måske forspildes før auditørens personel ankommer til åstedet! Kommunikation og endelige beslutninger fra fjerne
lande til DK er vel heller ikke så ligetil selv i vores moderne tidsalder!
Når noget sådan sker – dvs. at der udsendes særligt personel for at gennemføre politimæssige undersøgelser – kan
man godt undre sig lidt over, hvorfor der
ikke i stedet for indgår auditørpersonel
– eller kriminalpolitiuddannet personel
- i den eller de udstationerede enheder.
Da jeg i en rimelig lang årrække har
været tjenestegørende inden for forsvaret, er jeg selvfølgelig vidende om,
at der er sket reduktion i antallet af auditørfuldmægtige, ligesom der er redu-
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ceret så mange andre steder i forsvaret
af dags dato. Da man imidlertid har indtryk af, at der med fremtidens danske
forsvar skal satses væsentlig mere på
international indsættelse, så ville det måske være yderst formålstjenligt at øge
antallet af auditørfuldmægtige, og dermed lade dem indgå i organisationsskemaerne for MP-enheder. Man kunne måske endog indføre specielle kurser for
militærpolitipersonel, der i så fald kunne indgå i en ”kriminalpolitisektion”.
For år tilbage – det er næsten en menneskealder siden – var vi et par MPofficerer, der blev sendt til England,
hvor vi frekventerede et ”SIB-kursus”
ved det britiske militærpoliti. Senere
blev kursus for mit vedkommende fulgt
op af ”on the job training” ved en britisk
militærpolitienhed i Tyskland. Det var
berigende, selvom det absolut kan diskuteres, hvad dansk MP fik ud af det.
I dag ville det dog ikke være så ringe
endda (jeg er vist lidt præget af det nordjyske), såfremt man kunne få et antal ru-

tinerede MP´ere – med solid erfaring fra
tjeneste i udlandet - til at indtræde på
vores hjemlige (civile) politikurser for
personel, der er i færd med at overgå fra
ordenspolitiet til kriminalpolititjeneste.
Måske kunne det endog udvirkes, at disse MP´ere - efter kursusdeltagelse, over
en periode fik lejlighed til at følge arbejdet ved kriminalpolitiet i f.eks. Aalborg.
Efter gennemført uddannelse indgår de
i en ”kriminalpolitisektion” ved enheder, der er forudbestemt til tjeneste ved
danske styrker i udlandet. Denne sektion kunne være under ledelse af en auditørfuldmægtig.
Samarbejde mellem politi og forsvar
sker jo på andre fronter – så hvorfor ikke
også mellem MP og politiet!
Vel – man kan selvfølgelig tænke sig til
meget, men når forsvaret nu er i færd
med større omlægninger, var det måske
ingen dårlig idé, hvis man tænkte tanker
som ovenfor anført!
Med MP-hilsen
Allan Christensen
Hold 16…….og en del flere!

Seniorsergent i Militærpolitiet Michael
Kruse Nielsen ( dagligt kaldt MK ) kunne den
17. januar 2004 fejre 25 års jubilæum i
søværnet.
MK bestrider for tiden stillingen, som fungerende Chef for Bevogtningssektionen foruden at være vagtleder ved Søværnets Militærpoliti på Marinestation København.
Af de 25 års tjeneste, har MK været ved Søværnets Militærpoliti siden 1984 (20 år), med
varierende MP-tjeneste i både ind- og udland.
MK har ligeledes gennemgået Hærens Militær- politiuddannelse i 1988.
Dagen blev markeret ved en reception på
Marinestation København, hvor der var mødt
MP- kollegaer op fra nær og fjern.
På billedet ses MK foran Marinestationens galionsfigur.
Hans Hartmann Frederiksen,
Oversergent i Militærpolitiet Seniorsergent-MP M. K. Nielsen
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Nu syntes vi fra Irak hold 2, at det var
på tide, at I også fik lidt af vide om,
hvad det er vi går og laver her nede i
syden.
Halvdelen af os (11 mand), kom allerede herned i slutningen af juli, som forstærkning til hold 1. Dette gjorde, at vi
faktisk blev det største danske MPdetachement, udsendt til én mission siden deployeringen i Tyskland i 1947.
Dette var da også noget, som vores Chef
ikke var bange for at oplyse alle om,
hvis muligheden bød sig.
Vi havde alle fået
af vide hjemmefra at varmen, dernede næsten var
ulidelig, og at det
bedst kunne beskrives med, at
man tog en hårtørrer, skruede
den op på max og
holdt op foran
ens hoved. Hvis
man så ikke syntes, at det var noget specielt, så
kunne man jo prøve at blande lidt
sand i også. Vi tænkte, hvor slemt kunne
det være, vi havde jo alle prøvet at være
på charterferie et eller andet sted sydpå.
Selvfølgelig ville det blive varmt, men
så slemt kunne det vel ikke blive. Dengang vi kom ud af Kuwait International
Airport, ramte varmen os som en hammer. Det var nøjagtigt, som de andre
havde beskrevet det, man svedte konstant og ens uniform var altid gennemblødt af sved. Bare sådan en ting, som
hvis man stikker hånden ud af vinduet
ved 100 km/t derhjemme om sommeren, bliver det hurtigt koldt om fingrene, selvom der er 30 grader varmt
udenfor. Gjorde vi det hernede, da der
var 60 grader, brændte det simpelthen
så meget om fingrene, at man var nød til

at hive dem indenbords igen.
I starten døjede vi som sagt meget med
varmen. De første 3 uger kunne vi ikke
arbejde mere end 2-3 timer i middagsperioden, før man var nød til søge skygge, så var det jo dejligt, at vi kunne gå
ned i vores telt med aircondition. Heldigvis er varmen, taget meget af siden vi
kom herned, og nu ligger temperaturen
på en 20-25 grader om dagen og 5-10
grader om natten. Det er også begyndt at
regne, og der er i løbet af den sidste måneds tid, blevet til et par rigtige store
regnskyl ,hvor
jeg nok vil skyde på, at der
faldt omkring
10 cm regn i løbet af bare 10 timer. Dette har
da også bevirket, at her ikke
er så støvet
mere, og landskabet bliver
grønnere og
grønnere for
hver dag der
går. Det må siges at være en
kæmpe forandring, fra den ørken vi
kom ned til i august.
I starten af oktober roterede hold 1 så
hjem og hold 2 kom på banen. Det må siges at det var en stor fordel at halvdelen
af os kendte området, fordi det bevirkede, at vi hurtig kom ind i de daglige rutiner, og dermed kunne komme videre
med at samle og uddanne det lokale politi.
De første 2 måneder af hold 2 gik med at
udruste og registre alle politifolkene i
vores område, dette lyder jo som en
overkommelig opgave. Jeg tror ikke, at
jeg gør mig uvenner med nogen, hvis
jeg siger, at arbejdet til tider godt kunne
give nogle ekstra grå hår til samlingen,
når de lokale betjente ikke overholdt de
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aftalte tidspunkter. Fra begyndelsen af
januar har briterne overtaget alt administration af det lokale politi, og det har
gjort, at vi nu har mere tid til at koncentrere os om det, vi nu engang er bedst til,
nemlig at hjælpe det lokale politi med at
efterforske sager og evt. hjælpe med arrestationer. Dette har også givet os luft
til, at vi har kunnet sende fire mand til
Az Zubayr på Politi Akademiet, som instruktører på et tre ugers kursus for de lokale politifolk.
I det hele taget har dette været en utrolig
spændende mission for os ved MP, da
det er os, der står for alt hvad, der har
med husundersøgelser eller anholdelse
af farlige gerningsmænd at gøre. Da alle
de operationer bataljonen hernede sætter i værk, omhandler en af de overstående ting, medfører det faktisk, at der ikke er gået en uge, hvor vi ikke har været

på operation. Dette har da også bevirket, at vi har beslaglagt omkring 1300
våben af forskellige slags, siden de danske styrker ankom til Irak.
I det hele taget, har vi haft en utrolig
spændene tid hernede, som jeg tror ingen af os, nogen sinde vil glemme. Vi
har oplevet så mange ting hernede, og
det har gjort, at vi har fået et virkeligt
godt kammeratskab, som jeg tror og håber, vil vare ved.
SG-MP C. Holm

I fødselsdagslisten i DRB manglede brigadegeneral Karl Erik Nielsen, MPO,
der fyldte 60 år lørdag den 24. januar
2004 og med udgangen af måneden gik
på pension efter næsten 40 års tjeneste i
Forsvaret.
Det var sådan set ikke en forglemmelse,
at K.E. ikke var nævnt i DRB, men vi
var ganske enkelt ikke i besiddelse af
hans fødselsdato. Det er vi så nu - efter
at have set den i Jyllands-Posten. K.E.
Nielsen var chef for tjenestegrensspecialet (herunder faggruppe-MP) på
Hærens Træn- og Militærpolitiskole fra
den 1. november 1988 til den 31. december 1990.
Fra den 1. januar 1991 til den 30. juni
1993 var han som oberstløjtnant første
chef for den selvstændige HTMS, og fra
den 1. april 1996 til den 15. februar
1998 var han som oberst første chef for
Hærens Logistikskole.
Den 16. februar 1998 fik han midlertidig grad af brigadegeneral, og forrettede tjeneste ved NATO-hovedkvarteret i

Karup, indtil han for tre år siden blev
stabschef ved Multinationalt Korps
Nord-Øst i Stettin, Polen.
Et forsinket til lykke med den runde fødselsdag ønsker Militærpolitiforeningen
i Danmark.
-sker
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Af hensyn til de af vores læsere, der er
historisk interesseret, skal det her bemærkes, at i hvert fald de første 3 hold
på Cypern ( 1964 – 1965 ) bestod af 40
danske MP’ere, så Irak hermed er blevet
det 2. største kontingent siden deployeringen i Tyskland.
/red.

Dødsfald
Bent Tørnberg (tidl. Andersen), KPhold 94, er pludselig gået bort den
10. januar 2004, 53 år gammel.
Typograf Hans Ove Lind, KP-hold
7, Viby, er død den 17. januar 2004,
76 år gammel.
Ejendomsmægler Erik Bergholdt,
KP-hold 39, Tranbjerg J, er død den
18. januar 2004, 64 år gammel. Erik
var MP-veteran fra Congo.
Gårdejer Ejgil Søren Flink Madsen,
KP-hold 40, Yding, er død den 4. februar 2004, 64 år gammel. Ejgil var
MP-veteran fra 2 hold i Congo.
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Den københavnske side

Generalforsamling
MP-København indkalder herved til ordinær generalforsamling
torsdag den 11. marts 2004
i Kastellet, Nordre Magasin, klokken
19:00 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
1. Kasserer
2. Et bestyrelsesmedlem (Andreas
Wilson er på valg - Han er villig til
genvalg)
3. Et bestyrelsesmedlem
4. To bestyrelsessuppleanter
5. To revisorer
6. En revisorsuppleant
7. To repræsentantskabsmedlemmer
8. En repræsentantskabsmedlemssuppleant
9. En Skydeleder (Flemming Ørhem er på valg - Han er villig til
genvalg)
10. En Skydelederassistent (Preben
Larsen er på valg - Han er villig til
genvalg)
11. En Fanebærer (Mogens J. Holm
er på valg - Han er villig til genvalg)
6. Eventuelt
På nuværende tidspunkt er der indkommet et forslag til punkt 4. Det er et forslag om anskaffelse af en fane til lokalforeningen.

.dk
http://www.mpkbh
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest den 3/3-2004.
I år vil Lokalforeningen servere et par
stk. smørrebrød og en ostemad efter generalforsamlingen,
med en øl eller vand til samt kaffe eller
the til ostemadden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tur til Christiansborg
Så er chancen for at se/opleve Christiansborg for alle de, der ikke var med i
marts 2001, eller gense, for de, der var
med, nu til stede i rigt mål.
Vi indleder denne aften med spisning i
Snapstinget kl. 18:00 – ca. 18:45 – månedens egnsbestemte menu til små
100,- kr., hvorefter major (pens.) Helge
Adam Møller, MF (Kons.) vil tage over,
og føre os rundt i lokaliteterne, inden
der afsluttes med orientering/foredrag
om tilværelsen som folketingsmedlem
og muligvis også om tiden som jægersoldat.
Derfor mød talrigt op til dette interessante arrangement torsdag den 25.
marts 2004, kl. 17:45 idet vi mødes ved
trappen i Rigsdagsgården i god tid inden spisningen.
Tilmelding som vanligt til Andreas Wilson, telefon 4494-4381 – senest den 18.
marts 2004.
Bestyrelsen
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Øvrige arrangementer i 2004
29. april: Chefen for Hærens Logistikskole (MP-skolen), oberst L.B. Christensen (Livgardens kaserne i Gothersgade kl. 19:00)
6. maj: St. Bededags aften på Volden
(Kastellet kl. 19:00)
Bestyrelsen

Skyttelauget
Vi har i forårssæsonen planlagt skydning tirsdagene den 16. marts 2004 og
den 6. april 2004 fra kl. 18:00 længst
til kl. 21:00 på banerne på Østerbrogade.
Der er samtidig lagt op til kammeratligt
samvær – og måske et spil kort!
Preben Larsen og Flemming Ørhem

Alle »MP golfere«
reserver
den 27. august
Dagen før Jubilarstævnet.
Vi forsøger at lave MP mesterskaber i golf den dag.
Program kommer i næste nr. af
DrB.
Vi søger beredevillige sponsorer
til præmier, så hvis du vil støtte os
bedes du henvende dig til en af
arrangørerne.
Mikael Gam:
(mikael_gam@hotmail.com),
Leif Skov:
(hjortshoejskov@mail.dk),
Søren Rand:
(soren.rand@mail1.stofanet.dk).
Med venlig hilsen
Søren Rand
15
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MP foreningen
Nordjylland

Schølleskydning 2004
I januar og februar numrene af Det røde
Betræk, blev der nævnt 2 forskellige datoer for afviklingen af Schølleskydningen. Den første dato der blev nævnt i januar nummeret kunne ikke bruges, på
grund af at skydebanerne er lukket, så
den rigtige dato er lørdag den 15. Maj
2004.

Nytårsgudstjeneste
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Igennem mange år har alle militære enheder og soldaterforeninger i Aalborg
været inviteret til nytårsgudstjeneste i
Budolfi kirke. Også i år deltog Nordjylland med fanen.
Der deltog ca. 45 faner og 250 personer,
et meget flot arrangement. Efter arrangementet var der mulighed for lidt hygge i kirkens krypt, og for fane-bærerne
og vagterne et mindre traktement på Aalborg Kloster. Sluttelig mødtes mange
tjenstgørende og medlemmer fra solda-

TISSØ

terforeningerne fra Aalborg Kaserner
på Duus Vinkælder. Et godt arrangement hvor alle er velkomne.

Socialt samvær
på Aalborg Kaserner
På den sidste onsdag i måneden, vil man
frem til og med maj og igen fra september, kunne mødes til hygge og socialt
samvær på Aalborg kaserner. Møderne
vil blive holdt på Nørre Uttrup, bygning
8 på FN`stuen. Møderne vil blive holdt i
tiden fra kl. 14:00 til 17:00. Der kan spilles billard, kort og meget andet. Man vil
på de første møder, høre de deltagende
om interessen for eksempelvis virksomhedsbesøg eller foredrag. Har du ønsker om andet, hører vi gerne fra dig.
Ideen kommer fra Viborg, hvor man har
kørt denne type arrangementer i længere tid.
Alle er velkomne.
Gert. ( Tlf.: 98113173 )

MP foreningen
Tissø

Forsinket Julefrokost
afholdtes den 23. januar med 17 deltagere. Formanden fra Storstrømmen
Niels med fru Jytte var at se i blandt de
fremmødte (dejligt at man kan mødes
over foreningsgrænserne).
Når det tages i betragtning at bl.a. også

arbejdsmarkedet skal passes var fremmødet tilfredsstillende.
Frokosten var helt i top, som den skal
være med sylte, æbleflæsk m.m. og
stemningen var fin, fin.
Næste arrangement er generalforsamling den 19. marts.
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Husk følgende
aktiviteter i marts
og april 2004
Onsdag den 17. marts 2004 kl. 19:00 afholdes der generalforsamling i Hjemmeværnsgården, Kongeåvej 17, Gredstedbro. Kriminalinspektør Lorenz Matzen, der er ansat ved Ribe Politi, vil deltage i generalforsamlingen, og fortælle
om forskellige oplevelser fra hans hverdag. Husk tilmelding af hensyn til ”de
gule ærter” senest en uge før arrangementet.

Lørdag den 24. april 2004 kl. 10:00 afholdes der repræsentantskabsmøde i
Odense. Se indkaldelse andetsteds i bladet.
Skydeaftenen i januar blev gennemført
med moderat tilslutning. Det pludselige
snevejr var årsag til, at mange valgte at
springe skydeaftenen over. Arrangørerne håber at, vi til den gældende skydning, som er overstået når dette blad læses, igen kunne mønstre en så stor tilslutning, og at alle havde skudt lige så
godt, som vi plejer, så vi igen kan hente
begge pokaler.

MP foreningen
Storstrømmen
Husk venligst
den forestående
generalforsamling
Onsdag den 10. marts 2004 kl. 19:00 i
MP-stuen - se dagsorden og officiel indkaldelse i DRB fra februar. Læg i øvrigt
mærke til, at vi ikke som tidligere afholder generalforsamlingen en søndag ,
men nu en onsdag aften - det fremmer
forhåbentlig fremmødet !!
Bestyrelsen har i øvrigt besluttet, at sende brev til hvert enkelt medlem, med opfordring til at slutte op om generalforsamlingen og andre arrangementer.
Bestyrelsen opfordrer også til at se på
andre lokalforeningers arrangementer,
f.eks. København den 25. marts (besøg i

18

Folketinget), København den 6. maj
(St. Bededag på Volden) og Tissø den
15. maj (besøg hos tusindkunstner).
Johs. Lind Johansen (54861515)

Guldbryllup
Eve & Mogens Tøttrup (Mugge), KPhold 12, Gadekæret 13. Møgeltønder,
62 70 Tønder, kan fejre guldbryllup den
17. april 2004. Festadresse: Rudbøl
Grænsekro.

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
7510 2107
formand@
militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
9826 8599
nastformand@
militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155
kasserer@
militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
sekretar@
militarypolice.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde
4643 2377
mobil: 4818 1409
Arb.: 4675 7377
cr@ctag.dk
VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
9742 6182

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk
www.militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
souvenir@
militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
5826 3195
fodselsdagsfond@
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

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
6613 9889
NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Rantzausgade 47, st.th.
9000 Aalborg
9816 1548
lillepludder@hotmail.com
TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
5826 3195
e-a.hansen@mail.dk

Souvenirbod:
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
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 Selberg
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
9811 3173
2cv@stofanet.dk

SØNDERJYLLAND:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155
ej@v-e-c.dk
ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
8652 5199
ccc32938@vip.cybercity.dk
STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
nielsmoeller.tho@
wanadoo.dk
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Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25,
6600 Vejen

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.
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Dannevirke
Odense

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

Tlf. 6611 3054
Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

- Her får alle råd til den
- møre bøf...
-Giv manden en tur i byen!
Kai & Jeppe, KP-hold 2

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 • 1127 KØBENHAVN K • TLF. 33 14 44 76
Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

1 stk. Super Baseball Cap.

70.-

»Low profile«.
Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

