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Vagtskifte.
NATO har overtaget kommandoen
over den internationale fredsbevarende styrke i Afgahnistan. Det er
den vestlige alliances første operation siden oprettelsen uden for Europa.
Den fredsbevarende styrke i Afghanistan omfatter som bekendt også en
dansk MP-enhed.
NATO fik overdraget kommandoen
for ISAF-styrken ved en cermoni i
Kabul, som blev overværet af blandt
andre den afghanske præsident, den
tyske forsvarsminister og en række
højtstående NATO-repræsentanter.
Carl Bratved
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Den 2. Poul Carlsen, KP-31
Toftevej 30 F,
5220 Odense SØ
Den 5. Hartvig Ipsen, KP-26
Nørresand 25,
3760 Gudhjem
Den 8. Hardy Christensen, KP-38
Lille Fjordgade 3,
9370 Hals
- fødseldage i oktober
75 år
Den 21. Johan Muusmann Lassen, KP-8
Nørreagervej 13,
6360 Tinglev
Den 27. Ole Gilbro, KP-6
Kronborg Havnebyvej 13,
3000 Helsingør
70 år
Den 2. Poul Rohde, KP-13
Eskærvej 3,
9800 Hjørring
Den 6. Karl E. H. Olsen, KP-17
Gyvelvej 45,
9400 Nørresundby
Den 20. Hans O. Christensen, KP-18
Gimlesvej 6,
8600 Silkeborg
Den 22. Herman Johnsen, KP-17
Røddikvej 51,
8464 Galten
Den 27. Henning S. Jørgensen, KP-19
Udesensvej 11, Bredballe
7120 Vejle Øst
65 år
Den 1. Steen Ladefoged, SG-8
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderborg
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Gunnar Bomann, SG-8
Bybjerggade 9,
3060 Espergærde
Den 10. Jens Bergstein, SG-8
Vilhelmsro 306, Asminderød
3480 Fredensborg
Den 14. Ib Jørgensen, KP-29
Glenview, IL 60025-2945, MP
Agency Chicago U.S.A.
Den 22. Flemming Pedersen, KP-32
Peder Billesvej 29,
4300 Holbæk
60 år
Den 3. Knud Sandager, SG-27
Østre Parkvej 204,
4100 Ringsted
Den 6. Jørgen Petersen, KP-70
Broager 12, Øster Vedsted
6760 Ribe
Den 8. Erik Thomsen, KP-62
Dronning Olgasvej 20,
5000 Odense C
Freddy B. G. Pedersen, KP-62
Errindlevvej 39, Assenbølle
4895 Errindlev
Den 9. Ole Sundenæs, KP-59
Studiestræde 30, 2,
1264 København K

Den 10. Leif Bülow, KP-74
Stavnsvej 59,
8381 Tilst

Mogens A. Christensen, SG-47
Gammelmosevej 71, 2.tv.,
2800 Lyngby

Den 16. Hans A. Larsen, KP-73
Østervang 10, Lendemark
4780 Stege

Poul E. Schmidt, SG-48
Nederbyvænget 204, Åstrup
6100 Haderslev

Den 17. Kjeld T. Jensen, KP-63
Damtoften 40, 5600 Fåborg
Den 26. Kaj I. Andersen, KP-58
Rosenvænget 21,
9300 Sæby Vends.

Den 31. Svend E. Frøsig, SG-64
Agertoften 3, Appenæs
4700 Næstved
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Den 29. Niels P. Søndergaard, KP-52
Nørregade 12,
7171 Uldum
Den 31. Anker Bladt, KP-71
Karen Blixensvej 22, Seest
6000 Kolding

50 år
Den 13. Jørn L. Jensen, SG-47
Møllestræde 1, st.th.,
4850 Stubbekøbing
Den 14. Erik J. Jensen, KP-99
Kussangasoq 21,
3911 Sisimiut (Holsteinborg)
Den 15. Allan Nielsen, SG-47
Torvegade 88, 1., 6700 Esbjerg
Den 21. Tage S. Mikkelsen, KP-98
Jonstruphøj 25, Jonstrup
3500 Værløse
Den 22. Karl-Aage Pedersen, SG-49
Rolf Krakes Alle 2,
2860 Søborg
Den 23. Peter S. Kristensen, KP-96
Sønderskovvej 131,
9370 Hals
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Vi er her lidt endnu, os danske
MP’ere fra Royal Danish »Expeditionary« Air Force, udstationeret på
Peter J. Ganzi Jr. Air Base, Manas,
Kirgisistan. Vi hedder nu F-16, hold
4 og kom hertil primo juli 2003. Det
er planen, at vi skal være her til en
gang i oktober, hvor missionen efter
al sandsynlighed slutter og de sidste
4 danske F-16 kampfly flyver mod
nordvest. Nok lidt med vemod, for
Danmark har her fra Manas ydet en
betragtelig indsats i krigen mod terrorisme.
MP-elementet består nu af 6 BMMP (hvoraf en er feltmæssigt
udnævnt KP-MP) og en MPO. En
pæn personelmæssig forøgelse i forhold til, da det danske bidrag til »Op-

Den jyske Ambassade
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ereation Enduring Freedom« startede op hernede i februar 2002 med 2
BM-MP og 1 MPO. Dengang var det
danske bidrag dog også »kun« på ca.
70 m/k, hvor det i dag er på ca. 150
soldater og et par enkelte civile.
Men vi har det godt. Særligt når tankerne går til vore kolleger i Irak er
der langt mellem klagemålene. Vi
bor midt i lejrens danskergade »Rabalderstræde« og vores telt, »Den
jyske Ambassade« / »Cuckoos
Nest« er godt indrettet. En seng til
hver MP’er, så vi har hele 2,5 x 2 m
for os selv, et lille strygeafsnit, så
vores tøj ser præsentabelt ud, aircondition og ikke at forglemme en forstue med DVD, musik og køleskab
og bordplads velegnet til kortspil.

Til at skærme mod den kirgisiske
sommersol har vi indkøbt en stor
parasol, naturligvis i samme farve
som vores baretter. Så er der plads til
alle under een hat.
MP-tjenesten er inddelt således, at
vores MPO går til møder og udsender generelle meddelelser via epost. Vi andre er inddelt i 3 hold á 2
mand, således 1. hold kører stationstjenesten på basen, 2. hold er på
bypatrulje i den nærliggende hovedstad Bishkek, mens det 3. hold er i
beredskab. Dette indebærer dog at
være til rådighed som eskorte til

Vang ved MP stationen

diverse velfærdsture ud i landet. Vi
skifter hver dag. Det er den samme
makker vi arbejder med på holdende, men for at skabe en smule variation, samt undgå at holdene bliver
for autome, skifter vi makker en
gang om måneden. Efter en 30
dages tid sammen har man nok også
fået snakket om det meste og fået
liret de værste røverhistorier af.
Opgaverne for stationsvagten er de
gængse med opretholdelse af ro og
orden på basen. Påse at uniformsbestemmelserne i store træk bliver
overholdt (vi er trods alt i Flyvevåbnet). Afhentning og aflevering af
danskere, der kommer med eller
skal rejse med civilt eller militært
fly. Kontrollere terminalen og de
nærliggende beværtninger for personel, idet disse steder p.t. er »out of
bounds« Lede evakuering af de danske underbringelsesområderne i tilfælde af bombetrusler (her er jo
amerikanere, der tiltrækker den
slags). Koordinere personellets færden i Bishkek, således, at der ikke
kommer for mange på et sted og følgelig holde kontakt med Bishkekpatruljen. Kontrollere at personel,
der har været i byen også skriver sig
ind igen og tilse at de ikke har fået
væltevand, mens de har været væk.
Tilse at de dansk-hollanske
udskænkningssteder overholder de
besluttede lukketider og tilse, at
ingen bringer festen med ud i teltlejren. Sidst men mindst, ikke at forglemme, hejse og hale Dannebrog
ud for Detachementchefens container. Vores arbejde og beføjelser går
på det danske personel, men vi sam7

Udsigten over MP station Kirgisistan
arbejder med de øvrige nationers
MP /Security Force og skrider selvfølgelig ind over for alle, hvis vi finder det nødvendigt af hensyn til
vores egne soldaters moral.
Bishkekpatruljens opgaver er at
være til rådighed i byen, hvis der
skulle opstå problemer for danskerne, der bruger deres fritid derinde.
Tillige hermed består tjenesten også
af stikprøvevis besøg på »out-ofbounds« steder herunder områderne
omkring ludergader og bordeller. Til
at blive transporteret rundt i byen,
har vi en lokal chauffør med egen bil
til rådighed. Grundet den noget
afslappede holdning til færdselslov,
som hersker i landet, foregår stort set
al transport på offentlig vej i civile
biler med lokale chauffører. Så er vi
også dejligt fri for at blive rodet ind i
lokale færdselsuheldssager. Vores
påklædning i byen er naturligvis i
civil, men med frk. Neuhaussen med
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om livet.
Beredskabsvagtens opgaver er selvsagt at være i beredskab i tilfælde af
forfald i egne rækker (maveonde er
ikke et ukendt begreb på disse bredegrader), stå til rådighed, hvis noget
uventet af større karakter skulle
opstå (evakuering, haveri eller lign.)
samt at være eskorte på velfærdsture. Da landet ikke er frit for korrupte politifolk eller gode gammeldags landevejsrøvere, er der altid to
bevæbnede MP, overhængt med satelittelefoner og førstehjælpsudstyr,
med på de arrangerede ture ud i landet, det være sig rideture, river rafting eller bjergvandring eller badeture. Er turene med overnatning eller
af mere selskabelig karakter, er det
også MP’s opgave at tilse, at deltagerene ikke får mere gæret væske,
end hvad sundt er.
Dagene går i store træk stille og fredeligt og da personellet her for stør

stedelen er fornuftige og modne mennesker med den første ungdom overstået, er det ikke skriverier, vi bruger
aller mest tid på. Og det er jo godt.
Landet er smukt. I det distrikt,
omkring hovedstaden, hvor vi bor
(ca.750 meter over havet) er landet
fladt som en lollandsk pandekage,
dog omgivet af de flotteste bjerge.
Kirgisistan er rigt på naturlige ressourcer, men befolkningen lever,
trods dette, i en udpræget fattigdom,
hvor det at bo i en plastpose på en
mark desværre ikke er ualmindeligt.
Vi bliver dog heldigvis mødt med
venlighed, hvorend vi kommer, og
der har kun været få skærmydsler
mellem lokale og de udsendte danskere. Men ikke alt er fattigdom. Særligt de unge kvinder i byen er yderst

velklædte efter vestligt forbillede,
således at det er svært at forestille
sig, at landet i bund grund har islam
som dominerende religion. De lokale elsker at gå i byen og danse og
drikke vodka, og da Bishkek, bl.a.
grundet basen, tiltrækker mange
håbefulde kvinder fra hele landet, er
det i grundet kun naturligt, når de
udsendte danske soldater trækker
den til sidste øjeblik med at komme
hjem om aftenen.
Vejret er godt og varmt op til 45 grader, hvis det ikke lige opfører sig
som en regnfuld dansk sommerdag.
Pludselige vinde kan dog finde på at
vælte havestole og –borde for ikke
at tale om pølsevognen, der en dag
blev blæst om kuld, men så fik vi jo
også noget grine af den dag.

MP-elementet foran ”Den Jyske Ambassade”. Set fra venstre: PL J. S. Sørensen,
MPO (01), SSG-MP R. Riisgaard (FLV-93), KP-MP M.Nielsen (FLV-02
(manuel)), OS-MP (FLV-94), OS-MP C. Kulmbach (FLV-01), OS-MP E. Vang
Jensen (SG-69), SG-MP A. Andersen (SG-104).
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01. juli 2003 var dagen, hvor SG-MP, Hold
2002-2 (SG-112) endelig blev færdig med de
8 måneders uddannelse ved Militærpolitiskolen.
Holdet var oprindeligt på 33 mand, men 4 valgte hurtigt af afgå fra kursus, mens kun tre elever måtte sendes tilbage til deres enheder
undervejs, hvorfor 26 mand nu var klar til den
længe ventede udnævnelse.
Selve udnævnelsesdagen blev fejret som vi
plejer. De kommende sergenter hentede deres
pårørende fra morgenstunden og første programpunkt var forevisning af standene med
forskellige emner fra elevernes nu overståede
uddannelse på skolen. Der var mulighed for at
© OMAK/HLS
se boksning og selvforsvar fra idræt emner
som tager en del af elevernes tid, idet MP su- Thomas Sterring, flidspræmie 6. DEL.
verænt er den sergentuddannelse der har mest
idræt. En MP'er skal jo være i god form, hvilket vores idrætslærer, seniorsergent
R.M. Starcke, gør sit yderste for at sørge for. Ydermere var der stande, hvor man
kunne se en komplet standardudrustning, feltrationens bestanddele hvor der
selvfølgelig var prøvesmagning af den varme
ret, MP-sektionens køretøjer, en feltmæssig
bivuak og endelig var der mulighed for at prøve at skyde med løs ammunition med den nye
karabin M/96, som langt om længe har afløst
den gamle maskinpistol M/49. Indendørs
kunne man i elevernes indkvarteringsbygning se hvordan eleverne har boet. Efter demonstrationerne var der tid til en kort kaffepause, hvorefter standene skulle pakkes ned,
og der skulle klædes om til paraden.
Udnævnelsesparaden foregik i gymnastiksalen og startede med, at der blev spillet militærmusik over musikanlægget, da Prinsens
Livregiment´s musikkorps ikke kunne komme. Der var ca. 150 gæster og pårørende til
stede, hvilket var et meget fint fremmøde.
MP-foreningen var repræsenteret med Jacob
© OMAK/HLS
Mølgård, samt Gert, der næsten som sædvanM. Andersen, bedste elev.
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© OMAK/HLS

Holdbillede 6. DEL
Bagest fra venstre: Kaptajn C.C. Mørk, Premierløjtnant M. Pagter, SG H.C.M.
Sørensen, SG S.K. Olsen, SG H. Kragh, SG A.H. Frandsen, SG J. Ægidius, SG
C.S. Lyse, Oversergent P.C. Blankensteiner.
Forrest fra venstre: SG T. Sterring, SG B. Vestergaard, SG S. Nielsen, SG M. Andersen, SG L.E. Jensen, SG J.R Kristensen.

© OMAK/HLS

Holdbillede 7. DEL
Bagest fra venstre: Kaptajn C.C. Mørk, Premierløjtnant M. Pagter, SG R.M. Andersen, SG A. Bang, SG D. Haraldsson, SG A.S. Jørgensen, SG P.B. Klitgaard,
SG T. Bouziyane, SG K.T. Royberg, Seniorsergent O.N. Madsen.
Forrest fra venstre: SG R. Andreasen, SG H.S Christensen, SG P.B. Tind, SG
J.H. Rømer, SG J.E. Frendsen, SG M.S. Larsen, SG K.S. Hansen.
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lig var fanebærer, idet lokalforeningens fane jo sædvanen tro er repræsenteret
ved udnævnelsesparaderne på MP-skolen.
Herudover var der repræsentanter fra 2 og 6
MPKMP samt en række af de eksterne lærere.
Igen i år havde Rotary i Nørresundby indvilget i at uddele en skægøkse (kopi at gl. flinteøkse) til bedst beståede elev på holdet og i den
anledning var tidligere præsidenten for Rotary i Nørresundby, også til stede, da den nuværende præsident Per Holm Pedersen desværre ikke kunne komme.
Kursuslederen, kaptajn C.C. Mørk (MPO),
startede den officielle del af paraden med at
byde de pårørende velkommen. Han takkede
for det flotte fremmøde, der tilkendegav en
stor interesse for de nye MP-sergenter og ori© OMAK/HLS
enterede om paradens forløb. Så blev der Andreas Frandsen, bedste
meldt af til chefen for MP-skolen, major O.B. kammerat 6. DEL
Kristensen (MPO), som også benyttede lejligheden til at sige velkommen til gæsterne. Herefter uddelte han sammen med idrætslæreren diverse idrætspræmier
for de bedste resultater indenfor boksning, skydning og MP 5-kamp.
Nu var tiden inde til at begynde den egentlige udnævnelse, og chefen for Hærens
Logistikskole, oberst L.B. Christensen ankom sammen med chefen for Trænregimentet, oberst F. Larsen, der var gæstetaler.
Eleverne fik så udleveret deres uddannelsesbeviser, MP-tjenestekort og sidst
men ikke mindst den velfortjente røde baret. SGE Martin Andersen blev en flot
nummer et med det imponerende karaktergennemsnit på 9,6, og han blev derfor udnævnt som den første. Derefter blev resten af
delingen udnævnt.
Flidspræmien gik til, fra 6 DEL SGE Thomas
Sterring og fra 7 DEL SGE Da-niel Haraldsson.Bedste kammerat blev i 6 DEL Andreas
Fransen og i 7 DEL Daniel Haraldsson. Denne pris blev overrakt af Jacob Mølgård.
Efter paraden var der fotografering af holdet
ude på løbebanen udenfor gymnastiksalen.
Hele paraden var en varm fornøjelse, da der
var 27 grader udenfor og det var bestemt ikke
køligere inde i gymnastiksalen.
Til sidst var der reception i gymnastiksalen
og de nyudnævnte sergenter kunne forlade
© OMAK/HLS skolen, for at gå på en uges ferie inden mødet
Daniel Haraldsson, Fidspræmie ved 1. MP-Detachement ved Trænregimentet.
og bedste kammerat 7. DEL
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Søndag 10 august:
Dag 1 / Dagens tal 24 stk.
Så var dagen kommet, hvor 24 sergentelever skulle vise hvad de var
værd. Eleverne havde fået ordre på at
være på deres værelser fra kl. 2359
m.h.p. at starte klør knægt i løbet af
natten. Klokken 0500 blev alle vækket med et brag (bogstavlig talt). Alle
mand på med udrustningen og antrådt
foran bygning 16, og det kunne kun gå
for langsomt!!!
Efter en hurtig udrustnings-kontrol,
blev der marcheret ud til Grønne plads
og gjort klar til kamp og indrettet et
patruljeberedskabsområde..
De kommende dage skulle vise sig ikke kun at give udfordringer fra instruktørernes side, men også vejret.
Søndag viste sig at blive over 30 grader varm, men det skulle blive værre
(mere om det senere).
Nu kunne de starte på første opgave
som var et orienteringsløb, hvor de
skulle rundt og hente de forskellige dele til den mandbårne radio 371. Det
lykkedes alle at få alle dele, og så kunne man jo lige så godt forsætte turen
på forhindringsbanen, med gruppevis
passage på tid (nu kunne folk mærke
hvad ugen havde i vente).
Vi var jo nød til at sikre os ingen medbragte mere end de måtte, så nu var
det tid til ransagning. Støttet af sergenter fra 2 MPKMP var man klar til
at tage imod i gymnastiksalen. Det viste sig dog at ingen havde snydt (endnu).
Dagens program fortsatte ved Lim-

fjorden med agentkontakt og søtransport. Man skulle tro at instruktørerne
ville have at SGE skulle gå nogle
lange ture, for i hvert fald fik skibet
problemer (efter instruktørenes ønske) og grupperne måtte ro i land i
gummibåde. Landgangsstedet var derfor noget før end beregnet (altså for
eleverne). Dette resulterede i at alle
tre grupper måtte gå til deres udgangsområde (UGO), som lå ca. 15 km
væk.
Grupperne ankom kl. 0300 og nu var
det blevet tid til hvile og alle nåede ca.
3 timer på ryggen.
Mandag 11 august:
Dag 2 / Dagens tal 24.
Endnu en dag med prægtigt vejr som
skulle vise sig at blive årets hidtil varmeste. Klokken 0600 var det til endnu
en march på ca. 15 km.
Efter denne tur var der desværre en
der kom til skade om måtte udgå af
øvelsen, idet han vrikkede om på foden.

Hurtig march
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Da grupperne ankom til marchmålet
opdagede de at var det tid til endnu en
sejl tur. De skulle transportere sig selv
ad søvejen fra Hvalpsund til Lundø.
En tur som tog ca. 1 ½ time. Ved ankomst opdagede grupperne, at vi havde nogle problemer med at få transport til dem (instruktørerne skulle nok
lige have en sodavand i varmen) og
derfor måtte grupperne igen gå til deres marchmål, som denne gang var
Finderup øvelsesterræn. En tur på 15
km. Under denne march var der meget
fjendtligt aktivitet og fjenden brugte
da også gas på et tidspunkt, og grupperne var nød til at passere gennem
dette område iført ABC-maske.
Da de var nået frem til deres mål, blev
de desværre angrebet af fjenden og taget til fange. Ja, så venter der jo kun en
ting: Krigsfangelejr.
Under opholdet lykkedes det en elev
at flå øjenbindet af, løbe ud af den eneste dør som ikke var låst, smide støvlerne, så han kunne løbe hurtigere, og
ud i friheden. Alle var meget imponerede at han havde lagt mærke til alt
dette og tog chancen, da begge kontrollanter stod i hver sin ende af bygningen og derved lod døren være ubevogtet. Det lykkedes dog instruktørerne at fange eleven ca. 20 min. senere.

Båre race i Finderup
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Efter 2 timer som krigsfanger (tiden
var hensyntagen til elevernes tilstand)
blev de sendt af sted til et kontaktpunkt to og to, iført kedeldragt og støvler uden snørebånd, med et kort og
kompas som hjælpemidler. Under
marchen blev de jagtet af instruktørerne, hvilket resulterede i
25 % blev opdaget og sendt 1 km tilbage.
Under denne opgave viste det sig senere at to havde snydt ved at spørge en
bondemand om vej og desuden også
lavet en markskade. Dette resulterede
i ekstra opmærksomhed fra instruktørerne og lidt idræt til de pågældende.
Da folk var samlet blev de transporteret til deres nye beredskabsområde
(BSO) hvor de ville tilbringe det meste af den resterende tid.
Tirsdag 12 august:
Dag 3 / Dagens tal 23.
Efter en kort soignering og vedligeholdelse skulle alle mand have undervisning i bykamp. Dette forgik i Tovby (Finderup øvelsesterræn). Men dagen var langt fra forbi. Så snart vi var
færdige med dem i Tovby blev de
sendt af sted gruppevis på en tur i terrænet som skulle udsætte dem for både »Hvem vil være mæt« (hvem vil
være millionær, bare med mad), feltforhindringsbane og meget andet.
Dagen sluttede med at kursuslederen
kaptajn C.C. Mørk havde en samtale
med grupperne hvor alle skulle komme med ros og ris til alle de andre.
Alle disse seancer var slut kl. 2300 og
gruppeførerne blev samlet til befaling. Opgaven var at angribe Tovby
kl. 0900 næste dag. De have derfor 10
timer til planlægning og hvile.

Onsdag 13 august:
Dag 4 / Dagens tal 23.
Dagen startede med at instruktørerne
agerede fjender (nok ikke så langt fra
sandheden) og grupperne angreb byen. Dette blev dog gjort mindre tilfredsstillende, så de måtte prøve igen,
og denne gang med en udmærket
præstation.
Desværre var et medlem fra hver gruppe blevet såret af fjenden og måtte
transporteres tilbage liggende på en
båre.
Instruktørerne var nu også træt af at
lugte til folkene og alle blev sendt ned
til en sø hvor der var bad, samt diverse
svømme konkurrencer under kontrol
af vores idrætbefalingsmand SSG R.
Starcke (og skarpt overvåget af de resterende instruktører med ansigtet
fuld af McDonald's mad. Enkelte blikke af misundelse blev sendt fra eleverne).
Da alle havde fået tørt tøj på, var det
tid til primitiv madlavning. Der var
derfor fremskaffet levende fisk i en
stor balje og man var nød til at fange
dem med hænderne. Dette var nemmere sagt end gjort, da alle disse fisk
må have været på EPO. Det lykkedes
dog efter noget vandpjaskeri, og alle
fik nogle kartofler, samt gulerødder
som tilbehør.
Under spisningen havde vi besøg af
OB L.B. Christensen CH / HLS og MJ
O.B. Kristensen CH / KURSEK MP.
Klokken 2200 var der opbrud og alle
stod klar til march. En tur på ca. 25
km, med indlagt opgaver. De skulle give førstehjælp, kaste håndgranater og
lave kommandokravl. Under denne
march havde vi besøg af OL Clasen
CH / UDDAFD TAK og Stabslægen
OL Løber.
Lægen udspurgte alle mand under

marchen og undersøgte enkelte. Desværre, fandt han en der havde blod i
sin urin, og han blev derfor taget ud og
sendt på hospitalet. Ellers kom alle
mand fint igennem.
Torsdag 14 august:
Dag 5 / Dagens tal 22.
Øvelsen var ved at nå sin afslutning
og derfor skulle den sluttes af med
stil. Der var derfor truffet aftale med
jægerkorpset og alle mand fik lov til at
hoppe fra deres faldskærmstårn, som
er ca. 18 m højt. Så med faldskærmssele på og et kabel i nakken hoppede
alle ud uden problemer.
Det hele sluttede med en »lad os løbe
rundt i øvelsesterrænet til vi er rigtig
trætte« øvelse og så var turen slut.
Under hele øvelsen var både grupperne under observation, men også hver
enkelt. Både når eleverne var klar
over vi var der, men også skjult. Dette
resulterede i at bedste gruppe blev:
1. Gruppe:
S.N. Egelund
M. Wørmer
M.J. Tidemann
M. Lund
L.J. Søndergaard
B.F. Liengaard
K.N. Sørensen
Bedste enkeltkæmper blev:
1. M. Wørmer
2. K.N. Sørensen
3. F.N. Bach
D. Brødbæk
R.H. Rolighed
Alle der deltog på turen har det i skrivende stund fint og vi er godt i gang
med den videre uddannelse.
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Fliegerhorst Jever
i Ostfriesland i Tyskland i årene 1947-1951
Fligerhorst Jever: En militær flyveplads med tilhørende kasernefaciliteter, færdigbygget i 1938 og således ret moderne. Smukt beliggende
ca. 5 km. Syd for Jever by, var fra oprettelsen af Den danske Brigade i
Tyskland i 1947 og indtil brigaden
blev reduceret til en kommando på
godt 1000 mand og flyttedes til Itzehoe i Holstein i 1950/51, hjemsted
for brigadens hovedkvarter og
stabsfunktioner. Også Militærpolitiets chef og stab fik til huse på kasernen, medens MP stationen oprettedes i Jever by.
Og nu indgår det i »Bundeswehr«s
planer om strukturændringer, at flyvepladsen skal nedlægges og de der
stationerede enheder forflyttes til

bl.a. Jagel-flyvepladsen ved Schlesvig.
Disse planer har bragt sindene i kog
i Jever og Schortens og har ført til demonstrationer samt skriftlige henvendelser til den tyske forsvarsminister for at formå denne, til at ændre sine planer. Det påpeges således
bl.a., at en forflyttelse af de militære
enheder fra området vil medføre tab
af mange vigtige arbejdspladser.
Den største arbejsplads i Jever er
dog ikke den militære flyveplads,
men derimod Jever Bryggeri.
Hvem har ikke mødt navnet »Jever
Pilsner« under rejse i den nordlige
del af Tyskland.
«Blondie«
Leif Nielsen, Hold 3 m.fl.

Indgang til kasernen Fliegerhorst Jever
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Den københavnske side
Foredrag med
Københavns politidirektør
Nok engang har lokalforeningens bestyrelse fanget en appelsin i turbanen, idet det er lykkedes at få Københavns politidirektør Hanne Bech
Hansen til at komme og holde foredrag for foreningens medlemmer
Torsdag den 16. oktober 2003 kl.
19:00.
Politidirektøren er en overordentlig
alsidig dame, der i sin karriere har
været vidt omkring, og adskillige af
foreningens medlemmer har formentlig gennem årene mødt hende i
embeds medfør.
Hun har været advokatfuldmægtig,
politifuldmægtig, vicestatsadvokat,
vicepolitimester i Gentofte, chef for
Rigspolitiets personaleafdeling
samt chef for PET (Verdens første
kvindelige efterretnings-/spionchef). Hun blev statsadvokat for København 1993 inden hun i 1995 blev
udnævnt til politidirektør i København, så det må siges at være en dame med betydelig indsigt og viden,
vi her vil få at høre.
Det sandsynlige emne for aftenens
foredrag vil nok være: ”Politiets forhold til publikum, presse og politikere”, forhåbentlig iblandet relationer til Forsvaret (MP), og hav så endelig spørgsmål klar – dog ikke om

k
http:/www.mpkbh.d
PET – for politidirektøren er en både
humoristisk og slagfærdig dame.
Efter foredraget vil der traditionen
tro blive serveret lidt lækkert i cafeteriet under de sædvanlige hyggelige og afslappende former.
Derfor: Mød op den 16. oktober
2003 senest kl. 18:55 ved Garderstatuen på Livgardens kaserne, Gothersgade; det vil være muligt at parkere på kasernens område lige
indenfor porten til højre ved oplysning til vagten om deltagelse i MParrangement.
Tilmelding senest den 9. oktober
2003 til Andreas Wilson, telefon
4494-4381, inkl. oplysning om biltransport.
Medlemmer også fra Tissø, Storstrømmen og Fyn kan med fordel møde frem.
Bestyrelsen

Husk!
Lokalforening København indleder
efterårets arrangementer Torsdag
den 18. september 2003 kl. 19:00
med besøg på beredskab Storkøbenhavn i Hedehusene på adressen Hedelykken 10 i Hedehusene.
Tilmelding senest den 9.september
2003 til Andreas Wilson, telefon
4494-4381, der hellere end gerne ser
17

medlemmer også fra Fyn, Tissø og
Storstrømmen møde talrigt frem.
Bestyrelsen

Skyttelauget
Vi har planlagt skydning tirsdagene
den 30. september 2003,
den 14. oktober 2003,
den 11. november 2003 og
den 25. november 2003
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 på banerne på Østerbrogade.
Vi planlægger endvidere skydning
et antal tirsdage eller torsdage
i forårssæsonen 2004.
Næste skydedag er således den 30.
september 2003.
Preben Larsen
og Flemming Ørhem

Efterlysning
MP-Københavns bestyrelse efterlyser lokalforeningens dirigentklokke
og kassen med brikker og spilleplader til Banko.
Begge dele er »forsvundet« i Kastellet efter Bankospillet 2002 – og
nu skal vi snart bruge tingene igen.
Kassereren

Kommende
arrangementer:
29. november 2003:
Bankospil i Kastellet.
9. december 2003:
Julefrokost i Kastellet.

DET MUNTRE

Den nyindkaldte rekrut kom travende
over kasernepladsen, da han løb på
en af løjtnanterne.
G`morgen løjtnant, sagde han i forbifarten.

HJØRNE

G`morgen

Bestyrelsen

Løjtnanten fik fat i manden og gav
ham en opsang med piber og trommer samt en grundig
instruktion i, hvordan man hilser på en overordnet.
Nå ja, sagde rekrutten, da løjtnanten endelig var færdig, hvis jeg havde vidst, De var sådan et surt løg, så havde
jeg nu slet ikke hilst på Dem.
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MP foreningen
Tissø

MP deltagerne ved MP-Tissø's grisefest den 15. juni 2003.
Forrest fra venstre: Jørgen Nielsen, Kp. 55, Knud Anker Pedersen, Kp. 43,
Arno Jeppesen, Kp.. 2, Erik Jeppesen, Kp. 14, Arne Winther, Kp. 86, Jens Aage Clemens, Kp. 14.
Bagest: Oluf Sørensen, Kp. 55, Arne Jacobsen, Kp. 5, Ib Sørensen, Kp. 5,
Jørgen Enevoldsen, Kp. 38, Kaj Ahm, Kp. 8, Erik Hansen, Kp. 8, Palle Jørgensen, Kp. 8, Erik Mortensen, Kp. 72, Holger Valentin-Hjort, Kp. 8.

MP foreningen
Østjylland
Sejltur på Århusbugten
med MHJV/Århus
Efterårets første arrangement i MPØstjylland går til havs. Vi har lavet
en aftale med marine-HJV/Århus,

der sejler os en tur ud på Århusbugten onsdag d. 17. september kl.
19.00. Arrangementet omfatter
foruden sejlturen en orientering om
marinehjemmeværnets organisation
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og opgaver, og under sejlturen
serveres kaffe og kager. Når - og
hvis - vi når land, er der en kold
øl/vand. Deltagergebyret kr. 30
dækker sejltur, kaffe og forfriskning
efter landgangen.
Tilmelding til arrangementets
ihærdige arrangør, Klaus Klausen,
senest fredag d. 12. september på tlf.
8627-0029. Deltagerantallet er
begrænset til 15, så der tilrådes
hurtig tilmelding. Lokalforeningens
medlemmer vil som sædvanligt
modtage indbydelse i brev.
Landsforeningens medlemmer er
velkomne.

Aktivitetsplan 2003/04
- Spændende besøg hos naverne i
Hørning onsdag d. 12. november kl.
20.00 med ledsager.
Mølle Jens vil fortælle om Hørnings
Mølles historie og om naverbevægelsen i Danmark.
Oplysninger om tilmelding vil blive
udsendt til lokalforeningens medlemmer.
- Torskegilde/julefrokost i december/januar. Nærmere oplysninger
til-går.
- Generalforsamling 2004 afholdes d. 17. marts.
Steen Ladefoged, formand

UDFLUGT TIL
OKSBØLLEJREN
Lørdag den 4. Oktober 2003 arrangerer vi en familieudflugt til
Oksbøllejren. Vi mødes ved vagten kl. 10:00 og indtil kl. ca.
15:00 vil vi få en oplevelse ud over det sædvanlige.
Man skal medbringe frokost, så vil foreningen være vært ved
eftermiddagskaffen.
Husk tilmelding senest den 27. September 2003.
Tilmelding til Carl Bratved 7510 2107 eller Erling Lund Juhl
7696 1155
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Storstrøms Amt
Vi fortsætter med de
månedlige kammeratskabsmøder
Onsdag den 24. september:
MP-stuen er åben fra kl. 15.30 18.00
Onsdag den 22. oktober:
ligeledes.
Onsdag den 26. november:
ligeledes.
Hvis du ikke skulle være i stand til at
være til stede hele tiden mellem
15.30 og 18.00, så mød alligevel
frem noget af tiden !
Du får mulighed for at bese MPstuen på Vordingborg kaserne og
snakke med om dens videre indretning.
Du kan møde MP-kammerater, herunder nogle af os fra bestyrelsen, og
høre nyt om vor lokalforening.
Vi vil forsøge at krydre møderne på
forskellig vis (bl.a. med små foredrag eller lign.)
- det vigtigste er, at du stikker næsen
indenfor - bare engang imellem !!!

Arrangementer sammen
med andre soldateroreninger og lign.
Vi prøver, om der kan etableres èt
møde i den sydlige del af vort område (fx hos Marineforeningen i Nykø-

bing F.) og et andet møde i den nordlige del ( hos Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning i Næstved).
Der er også forslag om en rigtig MPbowling-aften i løbet af efteråret.
Mere herom i de kommende numre
af DRB.

Efterlysning af ideer mv.
Der må være nogle blandt medlemmerne, som sidder med en knaldgod
ide til et arrangement eller et emne
til et af vore månedsmøder.
Fx - hvis det er muligt kunne du måske arrangere et besøg i den virksomhed eller institution, som du
ejer, er med i , eller på anden måde
har tilknytning til.
Giv os i bestyrelsen et praj (formand
Niels har tlf. 55440476 så længe det
er sommer - derefter tlf. 55770401).

Husk!
Sidste frist for
indlevering af
tekst til næste
nummer, er
26. september.
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DET MUNTRE

En adelig løjtnant, som gjorde tjeneste ved et batteri, var kendt for sin noget overlegne væremåde.
I samme batteri var en menig, som af udseende lignede løjtnanten påfaldende. En dag siger løjtnanten til ham:

HJØRNE

Blåt Blod

»Sig mig, soldat, har Deres mor ikke tjent på
vores gods?«
Nej, hr. løjtnant, svarede soldaten med et skævt smil, men min far var
kusk på godset for nogle og tyve år siden.

Dødsfald
Vi har igen mistet en kammerat
fra hold 3. Søren Volt.
Blandt venner kaldet »Søren
Pudsevat« døde d. 28.juni 2003.
En brav gut.
Æret være hans minde.
Mehlsen.
Gregers Erling Olsen, KP. hold 8
døde pludselig d. 23/6 2003. Tankerne går til hans hustru og søn,
men vi er mange andre, der vil
savne ham.
Æret være hans minde.
Erik
Revisor Hans Anker Nielsen,
KP-hold 12, Skive, er død den 1.
august 2003. Han blev 73 år.
Flemming Ørhem

GRUNDLÆGGENDE
SERGENTUDDANNELSE

MILITÆRPOLITI
Ny holdleder
PL Morten Pagter (MPO)
er taget på VUT/I
pr. 01. august 03.
Ny holdfører er fra
SG-hold 99 og MPO,
PL C. E. Brønnum.
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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 Truelsgaard
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@get2net.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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Reserveret postvæsenet

SOLDATERHJEMMET

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
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