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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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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
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Hæren og Søværnets MP. har ind-
købt nye motorcykler.

7
September 2002 (53. årgang)/2

Flere MP`ere
Efter en periode med forholdsvis små
hold, der er afgået fra Hærens Logistiks-
kole (Militærpolitiskolen) som færdigt ud-
dannede MP-sergenter i Hæren, ser det nu
ud som om denne udvikling er ved at ven-
de.

Fremover tilstræbes det, at skolen kan
udnævne 50 nye MP-sergenter pr. hold.
Dette dog uden at svække på den meget
høje standart skolen altid har haft når det
drejede sig om uddannelsen til MP`ere.

De stadigt flere missioner i udlandet,
hvor danske soldater deltager – og dermed
naturligvis også danske MP’er – gør, at
denne udvikling i snart lang tid har været
ønskelig.

Dertil kommer, at der også i den perio-
de der er tale om, vil være et større antal
værnepligtige, blandt hvilke de bedste kan
udtages til MP-uddannelsen, uden at det
svækker de øvrige enheder i Hæren for
meget.

Militærpolitiforeningen i Danmark hil-
ser naturligvis denne udvikling velkom-
men.

Carl Bratved

�
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75 år
Den 4. Arne T. Nielsen, KP-5

Teglkåsvej 1, 2.th.,
2770 Kastrup 

Den 7. Frank Pedersen, KP-4
Malling Bjergvej 30,
8340 Malling 

Den 15. Poul J. Møller, KP-5
Guldvej 7,
3060 Espergærde 

Den 16. Olaf Schmidt, KP-6
Gramslykke 6,
6200 Aabenraa 

Den 23. Torben Caspersen, KP-7
Solnavej 10, 2.th.,
2860 Søborg 

70 år
Den 2. Niels R. Jensen, KP-15

Østerbrogade 43, 4.tv.,
2100 København Ø 

Den 20. Johannes Skansehøj, KP-16
Slimvej 23,
8680 Ry 

Ove Damgaard Pedersen, KP-16
Enghavevej 16,
3230 Græsted

65 år
Den 1. John Nielsen, KP-24

Engblommevej 6,
4600 Køge 

Den 11. Erik Moldt, KP-48
Lindevej 10,
6330 Padborg 

Den 12. Jakob Jakobsen, KP-25
Oustrupvej 51, V. Oustrup 
9600 Års 

Den 14. Bent A. Jensen, KP-28
Frejasvej 18,
4873 Væggerløse 

– fødselsdage i oktober – fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

oktober

Den 16. Bent R. Nielsen, KP-27
Falkonervænget 15, 1.tv.,
1952 Frederiksberg C 

Den 25. Seppo J. Timmermann, KP-34
Roald Amundsensvej 3,
9900 Frederikshavn 

60 år
Den 2. Holger Sander, KP-54

Bavnehøjen 21,
6933 Kibæk

Den 3. Klaus J. Stentebjerg-Olesen,
KP-58, Gl.Holebyvej 12, Kruse-
gård
4960 Holeby

Niels J. Fibiger-Erlandsen,
KP-71, Rørmoseparken 6,
3450 Allerød 

Den 4. Bent Andersen, KP-64
Skagensvej 408,
9981 Jerup 

Den 7. Elo R. Reib, KP-54
Albechs 6 A,
5700 Svendborg 

Ole Junker, KP-65
Argosvej 6, Hårup
8530 Hjortshøj 

Den 8. Carl-Erik Rudolph, KP-55
Grønlandsvej 3,
6100 Haderslev 

Den 10. Jonny Olsen, KP-53
Paradisvej 4, Havnsø
4591 Føllenslev 

Den 15. Kurt Ejbjerg, KP-60
Dalvænget 131,
4340 Tølløse

Den 18. Anthon J. Jensen, KP-72
Bjergbygade 80,
4200 Slagelse 

Den 24. Per Nielsen, KP-70
Store Rørbækvej 17,
3600 Frederikssund 

Max Renard, KP-72
Engvej 28, Vallensbæk Gl. By
2625 Vallensbæk 

Den 25. Poul Hamp, SG-21
Tørvelodsvej 6, Asserbo
3360 Liseleje 
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Den 29. Jørn Andersen, KP-71
Sølystvej 81,
8600 Silkeborg 

50 år
Den 18. Jens J. Fiskbæk, SG-49

Vasegården 25,
2680 Solrød Strand 

Den 19. Knud Kr. Albertsen, KP-98
Blommehaven 28,
7480 Vildbjerg 

Den 24. Bent E. Christensen, SG-49
Højdevej 11, Jersie
2680 Solrød Strand 

Den 27. Rolf Lund Jensen, SG-47
Taastrup Have 25, 2.th.,
2630 Taastrup 

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

Erik, KP-8

NYE MPO´ere
Følgende er blevet udnævnt til Pre-
mierløjtnanter af linien ved MP
Kompagniet.

Premiereløjtnant Claus Erik Brønnum 
Premiereløjtnant Michael Frandsen 
Premiereløjtnant Poul H. Nielsen

Alle tre er fra MPO-hold 2002

Fra venstre P.H. Nielsen, Claus E. Brønnum
og Michael Frandsen

Premiereløjtnant Claus Erik Brønnum
er tjenestegørende som næstkomman-
derende ved 5. MPDET/DIB6.MPKMP
pr. 1. juni.
Premiereløjtnant Michael Frandsen gør
tjeneste som næstkommanderende ved
1 MPDET. Premiereløjtnant Poul H.
Nielsen som næstkommanderende ved
4 MPDET.

Der ud over kommer der to nye kapta-
jner til 2 MPKMP.
Kaptajn A. C. Jørgensen
Kaptajn J. Thygesen.
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Så blev der tid til endnu en lille hilsen fra
Kosovo. Vi er nu nået mere end halvvejs
med vores mission, og tiden bare flyver af
sted. Efter at våbenamnestien er afsluttet,
og der ikke længere er frit lejde for afleve-
ring af ulovlige våben, er der blevet plan-
lagt og gennemført en række større opera-
tioner. Den første blev gennemført d. 30.
april, hvor vi lavede en fuldstændig under-
søgelse af samtlige huse i en større pro-
vinsby med knap 3.500 indbyggere.

Operationen blev gennemført af Den
Danske Bataljon med støtte fra bl.a. fran-
ske ingeniørenheder, hundepatruljer og
Gendarmeri samt civilt FN-politi og helik-
optere m.v. I alt deltog der omkring 700
soldater i operationen, der medførte be-
slaglæggelse af en del ulovlige våben, am-
munition og håndgranater. MP havde folk
»på jorden« til at støtte med færdselsregu-
lering samt registrering og dokumentation
af de beslaglagte våben, og MPO var til-
knyttet den fremskudte kommandostation,
hvor han åndede bataljonschefen i nakken
og løbende koordinerede indsættelsen.
Desuden var vi forberedt til indsættelse,
såfremt der skulle opstå civile, uroligheder
under operationen. Selv om byen er kendt
for at have en del »hardlinere« forløb alt
dog meget fredeligt, hvilket nok skyldtes
den massive militære tilstedeværelse.

Vi har også for nylig haft besøg af che-
fen for Trænregimentet, oberst F. Larsen.
Han kom ned for at hilse på personellet,
her hvor vi var godt halvvejs. Imidlertid
blev der i samme periode gennemført end-
nu en større operation, så hans program
blev lidt ændret, så han bl.a. blev sendt op
i en helikopter, så han kunne følge vores
indsættelse fra luften. Han var dog meget
tilfreds med besøget, og vi sluttede af med
en hyggelig middag med ham og batal-
jonschefen, hvor der for en enkelt gangs
skyld endda var vin til maden.
Vi har i den sidste tid lidt travlt på grund af

Nyhedsbrev fra 
MP’erne i Mitrovica - Hold 6

en del færdselsuheld. Det er lige før, at vi
skal til at uddele  »dumme- bøder«. Solda-
terne er virkelig begyndt at køre med »ho-
vedet under armen«. Det har resulteret i, at
vi nu gennemfører en større færdselssik-
kerhedskampagne. Ud over at oplyse med
billeder fra uheld og opsætte hastigheds-
skilte m.v., betyder det også, at vi skal ud
og lave køretøjs-, hastighedskontrol. Imid-
lertid er vores hastighedsmåler blevet
sendt hjem til kalibrering I Danmark, hvil-
ket hurtigt er spredt som et rygte i lejren,
og soldaterne tror derfor, at de er sikre.
Men vi har dog stadig vores stopure, og
det kan være, at den gode gamle »stopurs-

metode«, som vi alle har lært på MP-sko-
len, bliver taget i brug igen.

Der er høj moral blandt folkene herne-
de. Tjenesten er afvekslende, og ind imel-
lem er der også til at stresse lidt af. Vi har
haft et par folk på en forlænget weekend
(R&R) til Grækenland et par gange i løbet
af perioden. Jeg selv har også haft en af
disse, ture, da jeg havde været hernede i to
måneder. Det havde ind til da været hårdt
arbejde og meget lidt fritid, så jeg ansøgte
om at komme med på en R&R for at kom-

Sergent J. Sørensen registrerer et beslaglagt
maskingevær sammen med en fransk soldat
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me lidt væk fra missionen. Ikke mindst
fordi jeg trængte til at få lidt vådt til ganen.
Man havde jo vænnet sig til at få slukket
tørsten hjemme på MP-Stuen under den
indledende uddannelse hjemme i Danmark
inden udsendelsen, og pludselig var der ik-
ke længere mulighed for den slags.

Turen til Grækenland er kun et lille
»smut« på 400 km. Efter vi var ankommet,
gik det hurtigt med de våde varer, og vi
endte på diskotek om aftenen, og efter et
par timer på diskoteket var alle de tilstede-
værende piger pludselig »i orden«. Barten-
deren viste os et trick, hvor han hældte no-
get væske ud på baren og tændte ild til det.
Vi troede, at det var Sambuka (likør), så vi
sugede det op med sugerør. Dagen efter
havde vi alle ondt i maven, og vi fandt se-

NIJMEGEN MARCHEN

nere ud af, at væsken vi havde drukket var
rensebenzin.
Afslutningsvis vil jeg sige, at tjenesten
hernede er blevet mere og mere rutine-
præget. Det skyldes naturligvis, at vi efter-
hånden har fået en del erfaring og rutine i
løsning af opgaverne. Man kan vel sige, at
vi er blevet professio- nelle«, men tiden
går nu stadigvæk hurtigt, og før vi får set
os om, er vi nået til slutningen af august,
og vi vender atter næsen hjemad. Oven i
købet skal vi afvikle holdet i Aalborg 29.-
30. august, så mon ikke et par af os bliver
på kasernen og også deltager i årets store
jubilarstævne.

»Jusse« (SG J. Sørensen.
Militærpolitiet – Den Danske Bataljon,

Camp Olaf Rye, Kosovo.

Fra venstre: Blondie, Nolle, F. Sørensen, Fraenkel, C. B. Hansen, H. H. Frederiksen, Klin-
genberg, D. Rønholdt, J. Haldgaard, A. Christensen, B. S. A. Terkildsen og T. Holmfjord.

22000022MP var i år stærkt repræsenteret ved
Nijmegen marchen. Der blev i år fulgt
op på succen fra år 2000 med det blan-
det MP hold fra søværnet og hæren.
Det var igen i år OS Hans H. Frederik-
sen fra Marinestation Holmen som stod
for arrangementet. Desuden deltog to
elever fra MP-skolen på dette hold.

Derudover stillede MP-skolen deres
eget hold for første gang. Holdet bestod
udelukkende af sergentelever fra HLS

GSU-MP. Med som cykel ordonnans
var OS P. H. Jepsen fra MP-stationen.

Medaljerne blev overrakt af Gene-
ralmajor Ulf Scheibye CH/HJV.

Klingenberg, sergent.
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ENDURING FREEDOM
Når man tager i betragtning, at der er så
mange forskellige lande på samme sted,
og de samtidig skal overholde de samme
regler, og at disse regler for nogle lande
virker mindre hensigtsmæssige, fungerer
sikkerheden upåklageligt. Amerikanernes
stramme alkoholpolitik har sikkert også
været medvirkende til, at der så at sige ik-
ke har været et eneste slagsmål.

Vi ser denne mission som en kærkom-
men mulighed for, at Flyvevåbnets Mili-
tærpoliti kan drage nogle helt uvurderlige
erfaringer fra en skarp mission. Man kan
jo heller ikke se bort fra det faktum, at vi i
Flyvevåbnet i fremtiden også kan komme
til at gøre tjeneste i udlandet i samme om-
fang som Hærens Militærpoliti. Vi kan for
hold 11’s (2002/04/24 - 2002-06-15) ved-
kommende konstatere, at vores tilstede-
værelse har været en succes, og håber, at
de følgende hold vil forvalte tjenesten på
en måde, som gør Flyvevåbnets MP ære.

KN H. Jacobsen (MPO),
OS E. Lange (FLV 94-1),
OS T.C. Knudsen (FL

I forbindelse med den danske deltagelse i
operation ENDURING FREEDOM
(OEF), i Kirgisistan, hvor Flyvevåbnet
deltager med et stk. C130 samt diverse
støttefunktioner, er der udstationeret en
MPO og to MP befalingsmænd fra flyve-
våbnets Militærpoliti. Det forholdsvis lille
detachement kører en turnus på ca. 7 ugers
udstationering med personel udelukkende
fra Flyvestation Værløses Militærpoliti.

Der er ca. 70 danske soldater, der er ud-
stationeret i Kirgisistan, og vores indsats
begrænser sig til MP-opgaver overfor det
danske personel, da der ikke arbejdes efter
STANAG 2085, men efter en aftale truffet
mellem Norge, Holland og Danmark. De
tre lande har en meget forskellig opfattelse
af, hvordan vi løser MP- opgaverne, og vi
har bl.a. derfor valgt at operere med et se-
parat militærpolitidetachement for hvert
land. Det bør også nævnes, at der ud over
de førnævnte lande også er repræsenteret
soldater fra Korea, Frankrig, Spanien, Au-
stralien, og USA. Amerikanerne, som le-
der operationen, har udarbejdet et regel-
sæt, General Orders, som alle lande for-
søger at efterleve. De har også det sikker-
hedsmæssige ansvar for Basen, og har en
yderst effektiv patruljering, som foretages
af Base Security.

Ovennævnte faktum har gjort, at vi har
haft frie hænder til at præge vores egne op-
gaver og forretningsgange (indenfor de
givne bestemmelser, selvfølgelig). Vi ser
det som vores opgave at servicere det dan-
ske personel forstået på den måde, at vi er
deres garanti for en ordentlig rettergang
ved eventuelle »sammenstød« med host
nations lokale politi/ myndigheder eller
amerikanernes Base Security. Derudover
er vi selvfølgelig også »behjælpelige« med
at huske danskerne på de generelle be-
stemmelse (påklædning osv.), og de ameri-
kanske Generel Orders. Sidstnævnte er no-
get specielle set med vores øjne, idet det
bla. omfatter regler for civilpåklædning og
fratermiserig med det andet køn på tværs
af personelkategorier.
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Klargøring
I slutningen af marts måned i år fik Træn-
regimentet i Ålborg besked på at stille med
navnene på tre MP`er, som skulle være
klar til at tage ned og afløse de MP`er på
hold 1a, der på dette tidspunkt havde været
i Kabul i tre måneder helt fra starten af
ISAF missionen.

Der var fra MPKMP mange om budet
og beslutningen skulle tages rimeligt hur-
tigt, da der var en del vaccinationer og lig-
nende der skulle overstås, inden afgangen
i starten af april måned. De tre heldige
blev OS M. Gam som stationsleder, og
som patruljefolk blev det sergenterne J.
Andersen og undertegnede. N.E. Eriksen.
Ud over disse personer fik vi tilgang af en
trænsoldat mere, nemlig konstabel Jens
Peter Ramsager, som skulle sammen med
os herud som forsyningshjælper i DAN-
CON/ISAF.

Vi er alle tre MP`er fastansat ved MPK-
MP og har alle tre været ude i missioner
før og kender hinanden godt, hvilket gjor-
de det en del nemmere i forbindelse med
bl.a. gennemførelsen af den missionsori-
enterede uddannelse. Den anden april efter
at vi alle fire have sagt pænt farvel og på
gensyn til Chefen for Trænregiment
Oberst F. Larsen, og samtidig fået nogle
gode råd med på vejen, kørte vi så til Ski-
ve. Her skulle vi samles med resten af en-
heden til den sidste resterende uddannelse,
som primært stod på minekendskab, men
også foredrag om fremmede sygdomme og
den Afghanske kultur.

Afgang og Ankomst
Den ottende april kl. 2300 steg de første to
af os ombord i en bus på Skive kaserne og
blev sammen med resten af forkommando-
en som i alt bestod af 6 mand, kørt til den
tyske kaserne Bleiberg lidt uden for Køln.
Her skulle vi vente i ca. halvandet døgn,
inden vi derfra skulle videre med en tysk
Airbus til Termez i Usbekistan lige nord
for Afghanistan. Efter at have ventet her i

små fire timer blev vi proppet ind i en Tysk
Hercules, og fløjet den sidste halvanden ti-
me syd på til lufthavnen i Kabul. Her blev
vi rigtig godt modtaget af de danske MP`er
som bestemt lignede nogle der glædede sig
til at blive afløst. Den sidste MP`er, tilgik
MP`enheden et par dage efter sammen
med en del af Ingeniørerne.

Camp Warehouse
Så gik turen i GD de sidste 10 kilometer
mod øst fra Kabul, hvor den tyske lejr
Camp Warehouse ligger placeret helt ud til
hovedvejen der føre fra Kabul til Pakistan.
Styrken hvori den danske enhed indgår,
består af over 1500 mand fra 13 forskelli-
ge nationer, hvor langt hovedparten af sol-
daterne er tyske. 

Her midt i denne store lejr, som er
næsten to kilometer rundt langs med heg-
net, ligger så det danske kontingent Cam-
pViking med sine 48 danske soldater. Vi
bor i enkeltmands kabiner i teltene, som
vækker stor misundelse hos vores uden-
landske kollegaer.

Missionen
ISAF (International Security Assistance
Force) er her for primært at hjælpe den af-
ghanske regering med at genoprette ro og
orden medens politikkerne danner en rege-
ring, der selv kan stabilisere landet. Mine-
og ammunitionsrydning er en del af støt-
ten, som ikke mindst de danske ingeniører
støtter med ved hjælp af deres to mineplej-
ler, som de har med herude.

Opgaver
Ud over selvfølgelig at støtte den danske
chef for DANCON med hvad der måtte
komme af diverse politimæssige opgaver
og rapportskrivning, indgår vi danske
MP`er i den multinationale MP styrke un-
der ledelse af en tysk MP major. Vi tre
MP`er, indgår på skift en gang om ugen på
IRT (Immediately Reaktion Team) hvor vi
sammen med andre nationers MP´ ere, er

Hilsen fra MP`erne hold 1b
i Afghanistan
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Patruljer
Ansvarsområdet for ISAF er kun gælden-
de i en lille radius omkring Kabul, og så op
nord på mod Bagram. Vi forsøger at kom-
me ud at køre så tit som muligt og helst
hver dag, så vi har så godt et kendskab til
området som overhovedet muligt. Derudo-
ver skulle det naturligvis også gerne virke
præventivt over for de andre ISAF soldater
at vi færdes på vejene. Al patrulje foregår
med mindst to køretøjer sammen, med to
mand i hver, alle iført fragmentationsvest
med basis og hjelm inden for rækkevidde.
Ud over pistolen er gevær M/96 også altid
med, og der er altid taget ladegreb på beg-
ge våben typer inden vi forlader lejren.

Vi forsøger så tit det er muligt, at få ty-
skerne eller hollænderne med på nogle Jo-
int patrols i Kabul by og omegn, men de er
ikke altid lige nemme at få slæbt uden for
lejren, så derfor er vi tit ude og låne en ek-
stra mand fra den danske lejr, så vi kan op-
fylde bestemmelserne med de to biler samt
de fire mand for at kunne køre patrulje.

Afghanistan
Man har selvfølgelig læst og hørt meget
om Afghanistan gennem medierne og ikke
mindst i tiden op til, at man selv skulle af
sted, men alligevel får man først rigtig ind-
tryk af, hvor slemt det står til i Afghanis-
tan, når man ser det med sine egne øjne.
Det afghanske folk er meget fattigt efter
alle de krige de har været igennem de sid-
ste 20 år.

Byen Kabul ser utrolig kedelig ud og
her er masser af spor efter krigens rædsler.
Overalt ligger der ødelagte huse og byg-
ninger, og der findes ikke mange huse i
Kabul der ikke bæger præg af skudhuller.
Vejene er hullede efter granet nedslag og
langs vejene ligger gennemhullede vrag af
biler og lastbiler stablet oven på hinanden,
rippet for alt hvad der kunne bruges.

Men allerede på den korte tid vi har
været her, kan man se at der sker en ud-
vikling i den rigtige retning. Det går lang-
somt, men det sker. Flere og flere af for ek-
sempel kvinderne begynder at gå uden slør
hvilket de bestemt ikke kunne gøre under
det tidligere regime. Langt de fleste af de
voksne samt børnene ser glade ud og hilser

på 15 minutters kald i et døgn af gangen, i
tilfælde af at noget uventet skulle ske. Med
i denne udrykningsstyrke, er der ud over
MP en indsatsleder, et sanitets køretøj,
spejdere, EOD team samt et sikringshold.

Ved ankomsten herude havde vi for-
nøjelsen af sammen med de tre MP`er, der
skulle retur til Danmark et par dage sene-
re, at have ansvaret for beskyttelsen af ik-
ke mindre end fem danske generaler, som
kom på besøg herude. Blandt dem var nu
afgåede Forsvarschef samt Cheferne for
henholdsvis HOK og SOK.

Et andet besøg, som vi brugte en del
planlægning på, var besøget af den Danske
Udenrigsminister Per Stig Møller, som den
første maj skulle mødes bl.a. med den afg-
hanske udenrigsminister Abdullah Abdul-
lah, samt den afghanske konge Karzai,
men grundet fly problemer blev dette be-
søg aflyst i sidste øjeblik.

Hilsen fra de tre MP`er Mikael Gam, Jonny
Andersen og undertegnede Nils Erik Eriksen
fra MP`stationen i Kabul, Afghanistan.
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på os når vi kommer kørende, selv om de
lever et usselt liv i utrolige usle forhold.
Og trods det, så tilpasser disse mennesker
sig situationen og klare sig igennem dag-
ligdagen på ganske få midler.

Hjemrejse
Hvis alt går efter planen er vi retur i
Ålborg igen senest den 21 juli, men om der
skal et hold to herud vides på nuværende
tidspunkt endnu ikke. Denne afgørelse
træffes nemlig først i politisk nævn i star-
ten af juni måned.

Jeg vil slutte herfra med ønsket om at
alle læsere af det røde betræk samt deres
familier må få en rigtig god sommer. Her-
ude bliver der nemlig ikke noget problem
med sommeren, da temperaturen her sidst
i maj måned allerede ligger oppe mellem
30 og 40 graders varme i skyggen midt på
dagen.

Niels Erik Eriksen

✞✞
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at min far, Jens Christian Mandsfeldt
Jørgensen (KP-hold 45) er gået til Ryes brigade.

Min far gjorde FN-tjeneste ved militærpolitiet i Gaza 1962. Han døde lørdag den
22. juni 2002 på sin bopæl i Kampala, Uganda af en pludselig opstået hjerneb-
lødning. Han var rask og rørig til det sidste.

Min far var kun medlem af De Blå Baretter i knap to år, men nåede på den korte
tid at få etableret kontakt til nogle kammerater fra MP-skolen og Gaza-tiden. Be-
gravelsen fandt sted i Solbjerg Kirke torsdag den 4. juli 2002.
Æret være hans minde

Rodney E.M. Jørgensen
Cypern 56 og 57.

Med sorg må jeg meddele at min gamle gruppe- og stuekammerat i Itzehoe Ole
Aas Simonsen ikke er blandt os mere.  Ole døde af et hjertestop d. 12/8 2002
Ole var medlem af MP foreningen, siden vi blev hjemsendt April 1951. Han del-
tog regelmæssigt i arrangementer i MP København, ligesom han var fast gæst ved
grisefesterne i MP Tissø. Ole var en glad og god kammerat, som os der kendte
ham, nød at være i selskab med, han var ivrig badmintonspiller. Vi var derfor helt
uforberedt på, at vi skulle miste ham. Ole mistede sin hustru for ca. 8 år siden. En
gammel veninde Vivi Enemark var gennem de sidste år hans faste ledsagerske,
derforuden efterlader han en datter og svigersøn med fast bopæl i Norge.

Vore tanker går naturligt til disse tre i denne svære stund.
Ære være dit minde Ole.

Erik, KP hold VIII.

Følgende MP-Kammerater er også afgået ved døden
Thorkild Byriel-Jensen SG Hold 17
Leif Dahl Hansen KP Hold 52

Dødsfald
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UUUUDDDDNNNNÆÆÆÆVVVVNNNNEEEELLLLSSSSEEEE
Udnævnelse af Militærpolitisergenter
på Aalborg Kaserner (Hold 110).

Fredag den 2. august 2002 blev 34 sergen-
telever fra militærpolitiholdet på Hærens
Logistikskole udnævnt til Militærpolitiser-
genter. 

Det var et forholdsvist stort hold som
stod klar til udnævnelse fredag morgen,
hvilket også viste sig ved omkring 200
pårørende som havde taget turen til Aal-
borg for at overvære begivenheden. Da
holdet startede på skolen i december 2001
talte det 46 elever, så frafaldet har været
stort undervejs.

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,
som er på 22 mand, havde sat forskellige
stande op, så man kunne se eksempler på
uddannelsen i boksning, selvforsvar, mili-
tærpolitistationstjeneste og våbenbrug.
Desuden var det under uddannelsen an-
vendte materiel og de anvendte køretøjer
opstillet. Der var således mulighed for at
prøve en laserhastighedsmåler, få foretaget
alco-test, prøve den nye karabin og den
”gamle” pistol samt smage på herligheder-
ne fra vores feltration.

I dagens anledning var der desuden op-
stillet to af de nye vejmotorcykler til ud-
rykningskørsel. Vi havde hørt at vejrguder-

6 MPDEL
Bagest fra venstre: C.B.Hansen, C.Holm, K.Ross, M.Fraenkel, J.G.Nordlander. Miderst fra venstre:
M.Hjortshøj, C.Vestergaard, B.N.Hansen, J.Nørgaard, L.Due. Forrest fra venstre :S.K.Olsen,
S.Ø.Nielsen, T.Nielsen, L.Johansen, P.W.Olesen
Yderst til venstre: Kaptajn F.Amdisen, Premierløjtnant M.Pagter
Yderst til Højre: Oversergent L.K.Simonsen, Seniorsergent L.Mørk, Sergent T.Klingenberg.
copyright UMAK/HLS.
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ne på det nærmeste havde skyllet Sjælland
af landkortet dagen inden udnævnelsen og
at uvejret var på vej nordpå, men vi kryd-
sede fingre for tørvejr. Det fik vi da også
de første 45 min, hvorefter himlen åbnede
sig og det nærmest væltede ned med vand.
De pårørende havde dog mulighed for at
komme indendøre og de fleste havde nået
at se det meste af demonstrationerne.

Fra klokken 10.00 spillede Prinsens
Livregiments Musikkorps i gymnastiksa-
len som optakt til den egentlige udnævnel-
se. Dette gav både yngste og ældste hold
en kort periode til at få skiftet til parade-
påklædning, således indmarchen kunne
gennemføres til tiden. 

Inden da havde kursuslederen Kaptajn
Amdisen budt de pårørende velkommen
og orienteret kort om uddannelsen ved
skolen. Det var iøvrigt Kaptajn Amdisens

sidste hold, idet han med udgangen af au-
gust måned tiltræder som Efterretningsof-
ficer ved Logistisk Støttegruppe. Da kur-
suslederen havde orienteret blev skolens
kvartermærke ført ind sammen med MP
foreningens fane. Kursuslederen meldte så
paraden af til Major O.B.Kristensen, der
gennemførte idrætspræmieoverrækkelse
sammen med en af skolens idrætsbefa-
lingsmand oversergent Willumsen. Her
blev de dygtigste hædret indenfor skyd-
ning, boksning og militærpolitifemkamp.
Desuden fik den mest engagerede og akti-
ve elev i idræt en plakette fra Dansk Mili-
tær Idrætsforbund.

Selve udnævnelsen blev foretaget af
chefen for Taktiksektionen, oberstløjtnant
Jørgen Clasen, idet skolechefen oberst
L.B.Christensen havde fået forfald. Ober-
stløjtnant Clasen kunne udnævne militær-

7 MPDEL
Bagest fra venstre: M.Paulick, M.U.T.Sørensen, D.D.Andreassen, K.B.Dyhrberg, K.M.Jessen,
C.O.Hansen.
Miderst fra venstre: T.H.Jensen, J.Olesen, D.K.Andersen, J.P.Ibdal, P.S.Larsen, N.T.Pagels,
J.B.Thrane.
Forrest fra venstre: D.Jensen, T.Philipsen, A.H.Morville, T.H.Froulund, M.A.Nielsen, M.S.Nielsen.
Yderst til venstre: Kaptajn F.Amdisen, Premierløjtnant M.Pagter
Yderst til Højre:Seniorsergent J.P.Q.Hansen, oversergent C.A.S.Hansen.
copyright UMAK/HLS.
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politisergent Sune Kinly Olsen som nr. 1
på holdet, med et gennemsnit på 8,9. Der-
efter blev militærpolitisergent T.Philipsen
udnævnt. Philipsen humpede over gym-
nastiksalsgulvet fordi han under selvstæn-
dig træning til eksamen i forhindringsba-
neløb landede forkert efter et spring fra 5
meter rebstigen, så han brækkede den ene
ankel og forstuvede den anden.  Efter dis-
se to blev de resterende 32 mand udnævnt.

Præsidenten for Rotary Nørresundby
tildelte holdets nummer 1 militærpolitiser-
gent S.K.Olsen ”skægøksen” (kopi af
gammel flinteøkse), som det synlige bevis
på en meget dygtig og engageret indsats.  

Oberstløjtnant Clasen overrakte efter-
følgende  flidspræmier til den elev i hver
deling, der gennem hele uddannelsesfor-
løbet havde ydet den største indsats og
havde haft den største faglige fremgang.
Prisen gik til militærpolitisergenterne

SG M.S. Nielsen
Flidspræmien 7. DEL
copyright UMAK/HLS.

SG P.S. Larsen
Bedste kammerat 7. DEL
copyright UMAK/HLS.

SG S.K. Olsen
Nr. 1 samt bedste kammerat.
6. DEL
copyright UMAK/HLS.

SG T. Nielsen
Flidspræmien 6. DEL
copyright UMAK/HLS.

T.Nielsen og M.S.Nielsen.  
Prisen til bedste kammerat i delingerne

blev uddelt af major O.B.Kristensen og
gik i år til henholdsvis militærpolitisergent
P.S.Larsen og militærpolitisergent S.K.Ol-
sen.

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.
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I de sidste mange år har søværnets Mpère
kørt på motorcykler, som man aldrig vidste,
om de kunne starte eller faldt fra hinanden
efter kort tids kørsel. Det var derfor med
stor glæde, at de fik at vide, at der ville
komme nye motorcykler. (forsidebillede)

BMW var bedst
Millitærpolitiet ved Flådestation Korsør
sammensatte en gruppe på fire marinekons-
tabler og en seniorsergent, som skulle teste
forskellige motorcykelmodeller. Honda,
Ducati og BMW var blandt de udvalgte fra
Søværnets Materielkommandos og Hærens
Materielkommandos side. Efter nogle ugers
testkørsel på vej og bane var afgørelsens ti-
me kommet. Valget blev en BMW R850RT.

Vægt5 ca. 310 kg
Motoren er en såkaldt Boxermotor på 850
ccm. Den har 2 cylindre, 8 ventiler, 6 gear,
og en effekt på 80 hk. Dette giver en topfart

Den ligner standardpistolen på ethvert ilter-
galaktisk rumskib. Formet som en pistol,
men med hidsigt rødt elektronisk display og
på størrelse med en liter mælk. LTI 20-20
kunne let have siddet i et rumvæsens pistol-
bælte, men det gør den ikke.

Den klumpede pistol er nemlig militær-
politiets foretrukne våben mod uniformer
med hang til at træde speederen gennem je-
epens bund. I dag er fem MP`ere på plads i
et lille kryds på Grærupvej, klar til at skrive
rapporter på soldater med Thyring gener. Vi
har ikke bemyndigelse til at stoppe civile
biler, men alle millitære biler hiver vi ind til
vort kontrolsted, ser kørekort, ID kort og
kontrolbog, forklarer sergent Christensen
fra millitærpolitiet, men han vinker næste
offer ind til siden. Den lille laserspyende pi-
stol har en effektiv skudafstand på firehun-
drede meter og kan måle op til hastigheder
på 999 km/t. Men så skal jeepen vist også
have medvind og køre ned ad bakke.

Nye motorcykler i søværnet
på ca. 190 km/t. Denne type motor er meget
momentstærk, hvilket er en fordel, når der
skal overhales ved f.eks. eskorteringer, som
er en væsentlig millitærpolitiopgave. Væg-
ten er inkl. Ekstraudstyr samt væsker  (ben-
zin og olie ca. 310 kg.
Man sidder helt oprejst på motorcyklen,
hvilket er en meget behagelig kørestilling,
især hvis man kører mange km uden pauser.
Vinden er intet problem, vindspejlet kan ju-
steres. Man sidder helt oprejst på motor-
cyklen, Hvilket er en meget behagelig køre-
stilling, især hvis man kører mange km.
Uden pauser. Af marinekonstabel MP J.D.
Jacobsen og marinekonstabel MP U. Fel-
ding, Millitærpolitiet. Det er samme ty-
pe/model motorcykel, der benyttes af
Hærens Millitærpoliti.

Redaktøren

General i egen fælde
MP`erne beskyldes ofte for at lave hastig-
hedskontrol af kedsomhed. Men det er ikke
tilfældet forsikrer Christensen. Vi laver ha-
stighedskontrol på generalens opfordring,
så soldaterne er klar over at færdselsregler-
ne også gælder når man er på øvelse. Og li-
ge nu skal folkene ind og spise, så er vi
selvfølgelig på plads, men ellers er det helt
tilfældigt hvornår vi laver kontrol.

Efter ti minutter på Grærupvej i Oksbøl,
er der ved at være fyldt godt op i butikken.
Og kunde nummer fem hedder brigadege-
neral Frandsen. Denne gang havde vi alt i
orden, men jeg blev engang nappet for at
køre uden sele da jeg var bataljonschef – det
kostede to hundrede kroner og en snak med
chefen, fortæller generalen med et smil på
læben. ”Færdselsloven gælder også i Koso-
vo og på den her måde minder vi dem om
det, en sidste gang inden de tager syd på”.

Kasper Friche, HOK

En jeep kan kun køre 80
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Der blev ikke givet ved dørene fra Mili-
tærpolitikompagniets side ved Trænregi-
mentets idrætsdag den 23. maj 2002. Der
stod 7 pokaler på præmiebordet før den
nye stabschef oberstløjtnant J. Nødholm
(MPO) indledte præmieuddelingen. Efter
ceremonien stod 5 af pokalerne dog ved
MPKMP, mens sanitetskompagniet
nådigst havde fået to. Regimentets og
trænbataljonens øvrige enheder kunne
glæde sig over udtrykkene, at ”det vigtig-
ste er at deltage”, ”Tab og vind med sam-
me sind” med flere. Sejrene kom primært i
holddisciplinerne, og det er bestemt aldrig
et træls sted at vinde.

Der blev vist overlegenhed i tre stafet-
løb: 1) 4x100 m skyttestafet, som navnet
antyder i klædt kampuniform, basis og
medbragt våben. 2) Biathlon, hvor der
skulle løbes, dernæst kastes håndgranater
mod ring og vindue, hvor forbiere gav ek-
stra løbeture. Det bør nævnes, at MP løb
sejrsrunde, da nr. 2 stadig manglede sidste
mand på banen. 3) Den klassiske 1000 m
stafet, hvor distancerne er 100, 200, 300
og 400 pr. mand.

Tovtrækningen gav også en overlegen
sejr. Der var lidt besvær med sanitetskom-
pagniet, hvor man skulle bruge tre
trækninger, men dernæst blev forsynings-
kompagniet snuppet sikkert, hvorefter der
blev vist total dominans mod stabsdelin-
gen. Her så man bageste MP ved rebet
slippe dette, for med ro at løbe op foran og
tage fat igen, hvorefter næste bageste
mand kunne slippe…. Det bør nævnes, at
MP vist også lå en eller to vægtklasser
over alle de andre, selvom nogle af de sto-
re blev sparet til MP-stationsopgaver. Ryg-
terne går nu på, at man vil udfordre de ty-
ske Feldjägere i tovtrækning ovenpå det
gode resultat. Der bliver dog kaldt til for-
sigtighed fra idrætsofficerens side, da han
er i tvivl om, man kan finde et reb, der er
langt nok !!!

Den sidste holddisciplinssejr blev i 7
mandsfodbold for det faste personel. Dette
rutinerede officerstunge hold spillede sig

sikkert gennem den indledende pulje med
tre sejre og en målscore på 9-0. Finalen
stod mod selve Trænregimentets stab, og
med en defensiv veldisciplineret taktisk
indsats (som selv tyskere og nordmænd
ville rose) gav det sejr på 1-0. 

Boldspillene for værnepligtige gav des-
værre ikke førstepladser. I fodbold tabte
man semifinalen til de senere vindere efter
straffesparkskonkurrence, hvor man havde
domineret kampen og haft mange chancer.
I håndbold blev man nr. 2 på en målscore,
der var et enkelt mål dårligere, og hvor
man så et meget tyndt forsvar ved forsy-
ningskompagniet i de sidste minutter mod
sanitetskompagniet, så de lige kunne få
scoret et par mål mere end MPKMP. I de
individuelle idrætsgrene deltog MP med et
stort antal sergenter, og man fik derfor en
del sekundære placeringer, der dermed gav
yderligere point til det samlede resultat for
idrætsdagen. Det blev kun til en enkelt
førsteplads, da sergent M. Ernst Christen-
sen satte de andre på plads på 400 m.

Den fornemmeste pokal på idrætsdagen
er den samlede sejr. Med alle MP første-
pladser i holddisciplinerne samt placerin-
gerne i de individuelle konkurrencer, kan
det ikke overraske, at MPKMP blev en
overlegen vinder af denne pokal. Det var
selvklart en stolt undertegnede, der på
kompagniets vegne kunne få denne pokal
overrakt af stabschefen og vise den frem til
en flok glade MP´ere. Det behøves næppe
at nævnes, at pokalerne blev fejret og ”ind-
viet” samme aften på MP-stuen. 

Kaptajn O.N. Lund
Chef/1 MPDET

Vi sejrede af H….. til !!
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Selve campingtræffet er en årligt tilbage-
vendende aktivitet, som altid er placeret i
den tredje weekend i august. Arrangøren
for det kommende år vælges blandt de til-
stedeværende campister, og vedkommen-
de bestemmer så, hvor det skal afvikles.
Normalt vil vedkommende blive udnævnt
til borgmester lørdag aften. Til den cere-
moni er der lavet en borgmesterkæde, der
bl.a. består af en større samling specielle
oplukkere. Træffet er absolut en familieak-
tivitet, og selvom der er lavet en tidsplan,

så er der naturligvis mulighed for at delta-
ge efter eget temperament i de forskellige
aktiviteter.

Om fredagen var det blot ankomstdag.
Der var ikke mange samlet til fællesspis-
ning, men hen på aftenen dukkede flere og
flere op, hvorefter der blev drukket fælles
kaffe med hjemmebag, rødvin m.m. og vi
snakkede til lidt ud på de sene timer, da det
jo var en fantastisk lun aften.
Om lørdagen startede vi med fælles mor-
genmad. Her efter var der nogle som tog
på sightseeing i området eller foretog
indkøb. Andre slappede blot af og nød
campinglivet med den bagende sol.

Ved 13:00 tiden blev vi samlet til fælles
frokost, som henset til vejret blev placeret
i skyggen af nogle dejlige træer, således at
den lille skarpe ikke fordampede for hur-
tigt, og sådan at det medbragte brød ikke
blev til tørre skorper.

Nu var vi samlet ca. 32 personer, hvor-
af ca. halvdelen var tidligere MP`ere. En
del af dem var endda deltagere for første
gang. Der var også nogle som ikke campe-
rede, men blot besøgte os når det var mu-

Der blev i weekenden,
den 16. - 18. august
2002, afholdt MP-
campingtræf på Sjel-
borg Camping, Hjert-
ing ved Esbjerg. 

Campingtræffets
arrangør var i år Ga-
briele og Carl Bratved
(SG-19). 
De havde valgt Sjel-
borg Camping, der er
beliggende i natur-
skønne omgivelser, bl.a. nær Sjelborg strand, Marbæk plantage og Marbæk sø.
Det er en dejligt beplantet campingplads.

Campingtræf 2002Campingtræf 2002

Frokost i det grønne.
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ligt for dem at indpasse det i deres andre
aktiviteter. Det er altid hyggeligt at se
»nye« ansigter.

Om eftermiddagen blev der afviklet
nogle underholdende aktiviteter, bl.a. 3
personer der skulle stå på 3 fælles ski, sta-
fet med bakke og vandfyldte glas, pu-
slespil på tid, præcisionsskydning med
vandpistol, ballon-volley med sandpapirs-
handsker og »håndgranatkast«. Alle delta-
gerne var opdelt i fire hold, som blev dan-
net efter en del hovedregning for at finde
deres eget hold. Der blev naturligvis fun-
det nogle vindere, og forskellige sponsore-
rede præmier blev udleveret til alle delta-
gerne, samtidigt med at man nød en sva-
lende flaske.

Efter disse ressourcekrævende øvelser
var der nogle som valgte at besøge Sjel-
borg strand, for en rask lille svømmetur.
Så var det tid til den fælles aftenspisning
med efterfølgende festligt samvær. Sidste
års borgmester, Birthe og Bent Erik Truel-
sen (SG-47) fra Odense, måtte naturligvis
overdrage borgmesterkæden til Gabrielle
og Carl Bratved, da der ikke var noget at

udsætte på arrangementet. Igen blev det ud
på de sene timer, men ih hvor var det  hyg-
geligt. I år var der endda en del improvise-
rede indslag som ikke skal uddybes her,
men det var bl.a. med lidt smæk for skil-
lingen samt magnetiske fingre.

Søndag morgen startede med fælles
morgenmad, og det blev annonceret hvem
der skulle være næste års arrangør. Det
blev Kisser og Flemming Nørgaard Peder-
sen (SG-18) fra Ørum ved Tjele. Det skal
blive spændende at se, hvad de planlægger.
Efter morgenmaden var der fællesfotogra-
fering, beklageligvis kom ikke alle med.
Sådan er det jo med en stor flok.

Senere foretog vi en rask gåtur ud i det
dejlige område, hvor vi så en jernalder-
boplads, Marbæk plantage og Marbæk sø,
samt Sjelborg strand.

Igen hyggede vi os ved et fælles
frokostbord, og enkelte begyndte at pakke
sammen for at køre mod deres hjem. Alle
var dog enige om, at det havde været et
godt arrangement, samt at man ville mø-
des igen næste år.

Ole Olsen

Dette års MP Campister
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Kontingent 2002
Der er nu sendt opkrævning ud på kontin-
gent for år 2002 (lidt sent, men alligevel).
Det er som sædvanligt sendt ud via PBS.
Hvis du ikke på nuværende tidspunkt har
tilmeldt din kontingentbetaling til PBS, så
vil jeg endnu engang opfordre dig til at
gøre det, når du modtager opkrævningen.
Kontingent for 2002 er steget i forhold til
sidste år – så nu ligger vi på samme kon-
tingent som øvrige lokalforeninger – nem-
lig 50 kr. Betalingsfristen er den 1/10-
2002.

Skulle du som medlem af MP-Danmark
sidde og læse dette og du ikke modtager en
opkrævning – men gerne vil støtte op om
MP-Københavns arbejde, så kan du kon-
takte kassereren på: Fleron@fleron.net el-
ler pr. telefon 4492 7707.

Med venlig hilsen
Kassereren

Den københavnske side
http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/3900

Besøg på Jægers-
borg kaserne
Så er den der igen – CHANCEN – til at be-
søge et af Forsvarets etablissementer, og her-
til kan yderligere føjes den tillægsgevinst, at
foredragsholder og rundviser er en »gam-
mel« MP’er. Lokalforening København har
hermed den store glæde at kunne invitere
medlemmer m.fl. til et besøg på Jægersborg
kaserne, mindernes krans tirsdag den 8. ok-
tober 2002.
(Bemærk: Ændret dato!) På denne kaserne,
der rummede MP-skolen fra 1950-62, har i
dag Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsva-
rets Sanitetsskole til huse, og det er som chef
for sidstnævnte, at oberstløjtnant Bo Brandt,
MPO, denne aften vil være vores guide.

Oberstløjtnanten har en afvekslende kar-
riere bag sig og her nævnes blot lidt i flæng:
MP-tjeneste på Cypern samt adjudant hos
Force Commander, adjudant hos chefen for
Hæren, lærer på Forsvarsakademiet, For-
svarsministeriet, chef for Trænbataljon, tje-
neste ved FN i New York samt tjeneste i Un-
garn, tjeneste ved DANILOG samt næst-
kommanderende ved Hærens Officersskole
og altså nu pr. 1. juni 2002 chef for Forsva-
rets Sanitetsskole, hvor han i øvrigt afløste
oberstløjtnant Steen Gildberg, MPO, der er
faldet for forsvarets aldersgrænse og blevet
pensioneret.
Når hertil føjes, at Bo Brandt i de sidste 20
år også har skabt sig en politisk karriere, må
det alt i alt siges at være en spændende per-
son, der denne aften er vores vært.
Naturligvis forventes også Tissø og Stor-

strømmen at møde talstærkt op, ligesom be-
søget som vanligt afsluttes med et mindre
traktement for egen regning.
Tilmelding til Andreas Wilson, tlf. 4494-
4381 senest den 30. september 2002.
Mødetid/-sted: Tirsdag den 8. oktober 2002
kl. 18:55 ved indgangen til Jægersborg ka-
serne, Jægersborg Allé 150.

Bestyrelsen

Skyttelavet
Husk skydningerne fra kl. 18.00
længst til kl. 21.00 følgende 7 tirs-
dage:
24. september 2002-08-27
22. oktober 2002-08-27
26. november 2002-08-27
28. januar 2003
25. februar 2003
25. marts 2003
15. april 2003

Vi vil prøve at kombinere skydnin-
gen med »åbent-hus-klubaften« i
MP-foreningen København.
Kom og vær med!

Preben Larsen
og Flemming Ørhem



Lokalforening Fyn orienterer:

Fyn 
Kongeligt besøg på Fyn!
Fredag den 6. september 2002 kl. 10.00
ankommer Kongeskibet Dannebrog til Bo-
gense havn med Hendes Kongelige
Højhed Dronning Margrethe og Prins
Henrik.

De fynske Soldaterforeninger er ind-
budt til faneparade på havnen ved ankom-
sten.

Lokalforeningen repræsenterer M.P.
med Landsforeningens fane ved fanebærer
Mogens Holm og formand for Lokalfore-
ningen Svend Pedersen.
Antræk blazer og hvide handsker.

Fugleskydning!
Søndag den 29. september 2002 kl. 9.00
afholder de Fynske Soldaterforeninger
Fugleskydning med luftgevær på Soldater-
hjemmet Dannevirke, Odense.

Mød nu op og bevis, at M.P.er også kan
ramme plet. Der er masser af p-plads på
Odense Kaserne med bagindgang til Dan-
nevirke.

Foredrag!
Hvis det har din interesse, er der foredrag
ang. »Påskekrisen 1948, Danmarks vej ind
i Nato« ved lektor N.P.Frederiksen.
Mødested: Dannevirke, Odense, tirsdag
den 15. oktober 2002 kl. 19.30.

Svend Pedersen

Bøf og Bowl
Reserver allerede nu onsdag den 20. no-
vember 2002 kl. 18.00, hvor MP-Forenin-
gen Sønderjylland samles til den årlige og
traditionsrige familieaktivitet i Rødding.
Mere i næste nummer af bladet.

Da det er nemt og hurtigt at komme i
kontakt med hinanden i dag, hvor mange
er tilkoblet Internettet og har en E-mail
adresse, opfordres du herved til at sende
din E-mail adresse til følgende:
Carl Bratved, E-mail adr.: carl.bratved@-
get2net.dk
Erling  Lund Juhl, E-mail adr.: ej@-
v-e-c.dk,

Ole Olsen, E-mail adr.:
os.olsen@post.tele.dk

I øvrigt opfordrer redaktøren af Det Rø-
de Betræk til, at i sender noget materiale til
bladet. Det være sig en god oplevelse fra
din tid  som MP èr, eller andet stof, der
fortæller noget om Millitærpolitiet. Hvis
det er udklip fra en avis eller et andet tids-
skrift, husk da venligst at opgive kilde og
dato for, hvornår det har været trykt.

Så lige et enkelt hjertesuk. Skriv og for-
tæl om din oplevelse fra jubilæumsstæv-
net, jeg modtager med glæde et hvert lille
indlæg. På forhånd tak. Husk deadline er
den 27. september.

Redaktøren.
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MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Franske medaljer
til danske soldater
14 danske soldater, som har
deltaget i KFOR-missionen i
Kosovo 2001-2002, modtager
nu en fortjenstmedalje, fordi
de har udmærket sig ved delta-
gelse i militære eller humani-
tære operationer sammen med
franske enheder.

Den franske Ambassadør,
Regis de Belenet, overrakte
medaljerne ved en ceremoni i
Oksbøllejren torsdag den 8.
august 2002

Medaljen, som benævnes:
»La Mèdaille de la Dèfense
Nationale«, overrækkes i guld,
sølv og bronze udgave. Blandt
modtagerne af medaljen var
MPO Kaptajn K Broberg,
Nørresundby.

Udnævnelse
Den 1. juli 2002 blev Bjarne
Askholm Nielsen, SG-70,
Seniorsergent af Reserven ud-
nævnt til Vicepolitikommis-
sær, med virke som vagthaven-
de i Holstebro Politikreds.

Bjarne er kendt som en hyp-
pig gæst ved 2. MPKMP under
diverse indkommanderinger,
herunder som instruktør under
POLEF-kurserne ved såvel ud-
dannelsesdetachementerne,
men også ved de missionsori-
enterede uddannelser. Han har
det seneste _ år gennemført
Politiets Forberedende Leder-
kursus.

Vagtskifte ved
Den danske ba-
taljon i Kosovo
Den danske bataljon, der ud-
sendes til Kosovo i et halvt år
fra medio august 2002, består
af 500 soldater.

Bataljonen består i hovedt-
ræk af en stab, et stabskom-
pagni, et pansret-motoriseret
infanterikompagni et militær-
politi-detachement og en spej-
dereskadron.

Bataljonen komme runder
kommando af en multinational
franskledet brigade. Dansker-
nes opgave i Kosovo er at
medvirke til, at de indgåede
aftaler overholdes af parterne
og at sikre normale tilstande i
området. Det kan bl.a. ske ved
at vise tilstedeværelse, og
overvåge området, oprette
check points og køre patrulje.

Et millitærpoliti detache-
ment på 10 mand har blandt
andet til opgave at foretage
færdselsregulering samt ud-
føre sikkerheds- og politimæs-
sige opgaver. Ledet af major
O.N. Lund. MPO.

Indbrud i For-
svarsministeriet
Millitærpolitiet blev sent ons-
dag den 7. august 2002, alar-
meret, da tyveknægte brød ind
i Forsvarsministeriet på Slots-
holmen i København. Alar-
merne lyste og blinkede og ki-
mede, og videoovervågningen
gik i gang, da to mænd kl.
22.20 var kravlet op på en cy-
kel under et af de ministerielle
vinduer. Millitærpolitiet har
vagten i fhv. politimester
Svend Aage Jensbys ministeri-
um, og en patrulje så tyvene
forsvinde ud gennem et andet
vindue. Mens en af  tyvene
undslap – medbringende tilsy-
neladende intet andet end et
paprør til en kunst-reprodukti-
on - blev den anden, en narko-
man, pågrebet på Højbro
Plads. Han blev fængslet i
dommervagten. Tak

Tak
Mange TAK for alle de dejlige
MP hilsner vi fik til vort guld-
bryllup den 19.07.02.

Anna og Erik, KP. hold 8.

Hjemsendelse
Den 30. maj 2002 blev 1. Mi-
litærpolitidetachement hjem-
sendt. Det var dog et fåtal, der
skulle aflevere alt udrustnin-

gen og hjemsendes 100%. 
Holdet, der tilgik i august
2001, var på 27 mand. Den ene
SG M. Kielstrup var overkons-
tabel fra telegraftropperne og
har derfor naturligvis fortsat
kontrakt, hvor han skal
fortsætte tjenesten som sekti-
onsfører ved 1 MPDET. I april
afgik SG Gudnitz til reserveof-
ficerskursus på Hærens Logi-
stikskole, så ham skulle vi ger-
ne se tilbage som løjtnant i
september 2002. 13 sergenter
har fået buen under vinklerne i
f.m. at de skal udsendes til
henholdsvis Bosnien, Kosovo
og Afghanistan, mens en ser-
gent fik en 1-års kontrakt ved
Trænbataljonen og skal uddan-
ne det store antal værnepligti-
ge menige, der kommer på
næste hold.
Og da 7 mand fik B-rådigheds-
kontrakt ved MP, var der kun 4
mand der skulle en tur om-
kring depoterne og aflevere
stumper.
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Kære læser!
Desværre kan der opstå fejl ved ud-

givelsen af et blad, det kan nok ikke
helt undgås. men jeg skal forsøge ef-
ter bedste evne at undgå dem. De fejl
jeg har det sværest med, er når der i
bladet fortælles om en MP kammerat
der har fødselsdag og det så viser sig
han er afgået ved døden.

I sidste nummer af bladet stod Ole
Degn Nissen SG-4 til at fylde 65 år
den 30. september 2002. 

Jeg blev kontaktet af en MP kam-
merat, der oplyste, at Ole var afgået
ved døden for 2 år siden.

Det er meget beklageligt, når noget
sådant sker, så derfor vil jeg opfordre
læserne til, at kontakte fødselsdags-
fonden eller mig når og hvis i får
kendskab til et dødsfald. Tak for hjæl-
pen.

I øvrigt modtager jeg meget gerne
stof til bladet. Har du en god historie,
du vil have bragt, fra din tid som MP
èr, så vil jeg med glæde modtage ind-
læg om dette. Jeg finder, det er vigtigt
for eftertiden, at den tid vi har oplevet
bliver fortalt. Det er der mange der

kan lære af og have glæde af at læse,
så skriv og send noget stof til mig.
Klipper i stoffet ud af aviser eller bla-
de, så husk lige at skrive, hvilket blad
i har fået det fra.

Fanen
Vi har en landsfane, og den må
meget gerne blive brugt i for-
bindelse med festlige lejlighe-
der, lige som fanebæreren ger-
ne stiller som fanevagt ved be-
gravelser. Lad os vise vort
flag:

Kontakt fanebærer
Mogens J. Holm
tlf. 3251 0364

- og få en snak med ham om
brug af fanen.

Redaktøren

Det Muntre Hjørne
En børnehaveklasse var på besøg på
den lokale politistation.
Da de nåede ind til omklædningsrum-
met spurgte en af børnene, om det kun
var politifolk, der kom her.
Politiassistenten svarede, at det kun var
politifolk. Da spurgte barnet: »Hvorfor
er der så lås på alle skabene?«

Anders, Hold 1
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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
carl.bratved@-
get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

9826 8599
fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

7696 1150
ej@v-e-c.dk

Girokonto: 6 07 70 64

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.

6617 5720
bet.matt@get2net.dk

WWW.Militarypolice.dk

Sekretær:
Finn L. Svendsen

9742 1635
Øvrige hovedbestyrelses-
medlemmer:
Ole Olsen
Erik Hansen

Fanebærer:
Mogens J. Holm

3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby

5826 3195
Girokonto: 6 53 92 97

Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

7475 0026
os.olsen@post.tele.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

9811 3173
loega.gbj@get2net.dk
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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
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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

www. .dk

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

KP-hold 33


