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Det har længe været en kendt sag, at mili-
tærpolitiet har haft og stadig har svært 
ved at rekruttere det fornødne antal egne-
de elever til MP-uddannelsen. Det vil 
der sandsynligvis, desværre ikke blive la-
vet om på i en overskuelig fremtid. 
Men med den ændrede sikkerhedsmæs-
sige situation i og omkring Danmark, er 
det i dag usandsynligt, at danske tropper 
bliver indblandet i en egentlig krigssitu-
ation, hvor risikoen for at blive taget som 
krigsfange er overhængende. 
På den baggrund er det besluttet, at den 
krigsfangeøvelse der i en årrække er ble-
vet gennemført skal erstattes en gidselø-
velse.
Militærpolitiet, der spillede en meget 
vigtig rolle ved krigsfangeøvelserne, har 
naturligvis ingen rolle ved en gidselø-
velse, idet man må antage, at de grupper 
der tager gidsler ikke vil respektere Gen-
evekonventionens regler for behandling 
af krigsfanger.
Så bortfaldet af krigsfangeøvelserne må 
betyde, at selv om der ikke bliver flere 
MP'ere, vil de MP'ere vi har, have mere 
tid til at løse rigtige opgaver. 

Carl Bratved
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Den 27. Vagner Nielsen, KP-12
        Thit Jensens Vej 22,           
        7182 Bredsten 

Den 30. Hans Dohrup, KP-12
        Dortesvej 7, st.th., 8220 Brabrand 

70 år
Den 4. Arne J. Knudsen, KP-21
        Havrevænget 4, 7470 Karup J 

Den 23. John Lauritsen, KP-20
        Kongevejen 177 B, 2840 Holte 

Den 28. Kaj Jørgen Jensen, KP-20
        Dalgasalle 2 E, 1. dør 3,           
        7400 Herning 

65 år
Den 3. Keld Stelling, KP-38
        Krogagervej 20, 4700 Næstved 

Den 3. Vagn E. Strøier, KP-45
        Ny Banegårdsgade 45, 4.th.,           
        8000 Århus C 

Den 4. Kai Thorup, KP-50
        Lille Elstevvej 281,  8520 Lystrup 

Den 7. Karl H. Werge, KP-43
        Svalen 8, 6920 Videbæk 

Den 14. Thorkild F. Jensen, KP-54
        Søbakken 14, 450 Allerød 

Den 19. Bjarne V. Andersen, KP-45
        Magleparken 20, st.tv.,           
        2750 Ballerup 

Den 21. Preben Ørskov Larsen, KP-44
        Lyngerupvej 26, Gerlev           
        3630 Jægerspris 

Den 23. Benny Petersen, SG-12
        Ndr. Farimagsgade 27, 1.ljl.3,           
        4700 Næstved 

Den 24. Preben A. Gandløse, KP-41
        Lundebro 3, Ganløse           
        3660 Stenløse 

60 år
Den 3. Ib E. Pedersen, SG-29
        Trøjborgvej 3 B, 2.tv.,           
        1757 København V 

Den 10. Ib B. Simonsen, KP-85
        Lykkesholms Alle 62,           
        8260 Viby J 

Fødselsdage i november

80 år
Den 1. Ludolph F. Matthiesen, KP-2
        Runesvinget 18,  6330 Padborg

Den 9. Jens P. Sørensen, KP-2
        Gillesager 212, 2.th., 2605 Brøndby 

Jørgen Kristensen, KP-2
        Jensigne Madsensvej 14,           
        4270 Høng 

Den 18. Kurt Chr. Andersen, KP-3
        Pilevej 3,  9620 Ålestrup 

Den 19. Ejler Larsen, Menig-1
        Svalevænget 2,  5550 Langeskov 

Den 28. Ole N. Petersen, KP-5
        Skovledet 9,3400 Hillerød 

75 år
Den 7. Lars Nørregaard, KP-12
        Hovedgaden 41 B 1 th,           
        3460 Birkerød 

Den 8. Henning Poulsen, KP-12
        Peter Bangsvej 112, 3.th.,           
        2000 Frederiksberg 

Den 14. Karl Fjellvang, KP-11
        Skottegården 29, 2.th.,           
        2770 Kastrup 

Den 16. Helge V. Thomsen, Menig-11
        Søndre Boulevard 48,           
        5000 Odense C 

Den 18. Kaj Friis, KP-12
        Græsbjergvej 23, 4760 Vordingborg 
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Den 13. Ingvald Jacobsen, KP-85
        Holger Danskesvej 26,           
        7100 Vejle 

Den 15. Tommy G. Bering, KP-75
        Ådalsvej 255,           
        5250 Odense SV 

Den 15. Asger Koch, SG-30
        Hyldevej 42,           
        3300 Frederiksværk 

Den 16. Bent P. Hinrichsen, KP-86
        Thorsvej 16,           
        9870 Sindal 

Den 19. Preben S. Albrechtsen, KP-75
        Nordfeldvej 19,           
        2665 Vallensbæk Strand 

Den 25. Svend-Erik Frederiksen, KP-75
        Nedermarken 7, Skovgården           
        4735 Mern 

Den 29. Frede Bech-Jensen, KP-73
        Hårlev Mark 5,           
        4652 Hårlev 

Den 29. Jan G. Hansen, KP-86
        Kongevej 50 G,           
        6400 Sønderborg 

Den 30. Ole Gretner, KP-82
        Stage Tornsvej 30,           
        3600 Frederikssund 

Den 30. Dion B. Christensen, KP-86
        Møllebakken 10, Guderup           
        6430 Nordborg 

50 år
Den 9. Per Hemmingsen, SG-58
        Niels Lorentzensvej 66, Blistrup           
        3230 Græsted 

Den 20. Svend P. Jensen, SG-54
        Boestoftevej 54,           
        4660 Store Heddinge 

Den 21. Svend O. Pedersen, SG-53
        Ringparken 13,           
        8722 Hedensted 

Den 30. Lars Bjørnsen, SG-54
        Svinget 12, 5.tv.,           
        2300 København S 

Fødselsdage i december                                   

80 år
Den 8. Jørgen Wolf, KP-1
        Vognmandsmarken 55,           
        2100 København Ø 

Den 8. Vagn Aage Jakobsen, MPO
        Folkvarsvej 20, c/o Radio Falcon           
        2000 Frederiksberg 

Den 15. Hans A. Frandsen, KP-3
        Skt. Marcus Kirkeplads 10, st.,           
        8000 Århus C 

Den 18. Børge Lassen Nielsen, KP-2
        Stigsager 64 B,           
        4400 Kalundborg 

Den 22. Axel M. Holdgaard, KP-2
        Februarvænget 12,           
        6000 Kolding 

Den 24. Leif I. Ambolt, KP-1
        Jernbanevej 21, 2.th.,           
        4300 Holbæk 

75 år
Den 14. E.O.A. Hedegaard,   
        Gefionsparken 22, st.th.,           
        3000 Helsingør 

Den 20. Jens Rostrup, KP-12
        Ellehegnet 13, 2950 Vedbæk 

70 år
Den 8. Helge Møller Jensen, KP-39
        Krebseparken 118, Fovrfelt           
        6710 Esbjerg V 

Den 11. Bernt Jensen, KP-25
        Akacieparken 28, 7430 Ikast 

Den 31. Ove O. Sørensen, KP-26
        Rs. Mortensensvej 6, Gl. Balle           
        8600 Silkeborg 

65 år
Den 3. Preben Nielsen, KP-46
        Granvænget 8, 3200 Helsinge 

Den 5. Ole Thage Hansen, KP-38
        Bjergskovvej 19, Tuse Næs           
        4300 Holbæk 

Den 10. Poul Larsen, KP-43
        Nymarksvej 15, 9400 Nørresundby 



Den 15. Ole Ossian Jensen, KP-71
        Dronning Margrethesvej 82,           
        3650 Ølstykke 

Den 17. Herluf Ringgaard, KP-68
        Ørnens Kvarter 7 A,           
        2620 Albertslund 

Den 19. Bøgh Hansen, KP-72
        Horsevej 18, Ølby Lyng           
        4600 Køge 

Den 20. Arne Allan M. Hansen, KP-75
        Terndrupvej 125, Vive           
        9560 Hadsund 

Finn Bækkelund, KP-81
        Broholmvej 41, Allested           
        5672 Broby 

Den 24. Jørgen Clausen, KP-75
        Kløvervej 29, 4270 Høng 

Den 26. Jørn Zazho Maarup, KP-88
        Sasserod 7, 5462 Morud 

Den 29. Erik Mortensen, KP-72
        Dyvekærvej 5, Ugerløse           
        4400 Kalundborg 

50 år
Den 9. Finn Bak Christiansen, SG-49
        Multebærvej 8, 9440 Åbybro 

Den 11. Kim Ditlev Larsen, SG-53
        Vestensborg Alle 85,           
        4800 Nykøbing F 

Den 20. Kaj Anker Hansen, SG-56
        Duevej 14, 9000 Aalborg 

Den 22. Allan Poul Møller, SG-51
        Sø Bugten 13, Nørre Dråby           
        7900 Nykøbing M 

Carsten H. Hennie, SG-53
        Jernbanegade 2, 5550 Langeskov 

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

Erik, KP-8

Den 14. Arne S. Kristensen, KP-52
        Gershøjgårdsvej 14, Gershøj           
        4050 Skibby 

Den 18. Niels E. Hansen, KP-41
        Øster Høgildvej 19,           
        7400 Herning 

Bjarne G. Jacobsen, KP-54
        Høgholtvej 2, 1.tv.,           
        2720 Vanløse 

Den 20. Bendt Mørk, KP-51
        Skolelodden 48 c/o G. Arve, Mejlby           
        8530 Hjortshøj 

Den 26. John Madsen, KP-47
        Broens Kvarter 50,           
        2750 Ballerup 

Den 30. Erik Lindtoft, KP-56
        Søborg Hovedgade 42, 1.tv.,           
        2860 Søborg 

60 år
Den 1. Per Jacobsen, KP-83
        Nørregade 30,           
        6270 Tønder 

Den 3. C. Georg Bangsund-Pedersen,
        KP-82
        Ørvadsvej 144, Ørslev           
        8220 Brabrand 

Bjarne Bjerring Jæger, KP-96
        Vidkærvej 38, Nørre Vissing           
        8660 Skanderborg 

Den 5. Vagner Tved Mortensen, KP-84
        Sverige 4, Rold, 9510 Arden 

Den 6. Finn Ejgil Andersen, KP-71
        Højgårdstoften 159,           
        2630 Taastrup 

Den 7. Ib Malten, KP-81
        Goethersgade 2,  6400 Sønderborg 

Den 8. Jan Koblauch, KP-74
        Dueoddevej 19,           
        2770 Kastrup 

Den 13. Allan Jacobsen, KP-72
        Rue De Faramand 19, 1, 

F-39600 Arbois, Frankrig

Peter Unbehaun, KP-82
        Saxenkolvej 14,  3210 Vejby Nordsj. 
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Så kom dagen med Militærpolitiforeningens 
store begivenhed, det årlige jubilarstævne 
på Aalborg Kaserner. Dagen startede som en 
rigtig sommerdag med det fineste solskin, 
det vil sige lørdag den 3. september, den offi-
cielle dag for vores jubilarstævne. Gennem 
årene har jubilarstævnet udviklet sig fra, at 
være den ene dag til at strække sig over hele 
weekenden. 
I forbindelse med jubilarstævnet afholdes 
MP-mesterskaberne i golf på en nærliggen-
de plads om fredagen  en udførlig beretning 
herom vil komme i næste nummer af bladet. 
De første jubilarer indfinder sig på MP-
stuen i løbet af fredag eftermiddag, hvor min-
der om tidligere tider udveksles med stor en-
tusiasme, sidst på eftermiddagen indfinder 
golfspillerne sig så. Foruden våde varer er 
det muligt også at få stillet sulten på Stuen. 
Ved ca. enogtyvetiden ankommer vores bus 
fra Sjælland med et stort hold forventnings-
fulde og nysgerrige veteraner.
Med bussens ankomst startede weekendens 
første begivenhed, idet lokalforening Kø-
benhavn medbragte den fane de havde fået 
fra Danmarkssamfundet på Valdemarsdag, 
den skulle indvies.
Jacob Mølgaard fra lokalforening Nordjyl-
land, der under vores stævne fungerer som 
paradekommandør, sørgede for, alle tilste-
deværende blev linet op i gymnastiksalen på 
Nørre Uttrup Kaserne og fanen ført ind og af-
dækket. Den fungerende skolechef for MP-
skolen kaptajn C. C. Mørk slog det første 
søm i for Hendes Majestæt Dronningen, det 
andet søm for fædrelandet blev slået i af 
landsformanden Carl Bratved og det sidste 
søm for foreningen blev slået i af den tidli-
gere landsformand Erik Løvenvig, medlem 
af lokalforening København.
Efter veloverstået faneindvielse gik det til-
bage til MP-stuen, hvor kvartererne blev for-
delt og alle gamle minder blev udvekslet  
historierne er bestemt ikke blevet mindre ke-
delige med årene. Efterhånden som man trak 
sig tilbage, for at være rustet til den store 
dag, stod der villige elever fra skolen parat 
med transport til kvarterene.
Solen skinnede fra en skyfri himmel lørdag 

morgen da ca. 140 veloplagte ”gamle 
MP'ere” mødtes foran hovedvagten til Aal-
borg Kaserner. Man forsøgte efter bedste 
evne at finde sammen i grupper med kendte 
ansigter, det var ikke altid lige let, mange 
havde ikke set hinanden i 25 år eller mere. 
Endnu mens mange står og undre sig over, 
hvor meget ens kammerater har forandret ud-
seende i den forgangne tid og langsomt kom-
mer til den erkendelse, at man også selv er 
blevet mere ”moden”, marcherer hjemme-
værnets tamburkorps op.
Nu starter paradekommandørens store opga-
ve med, at få orden på tropperne. Fanekom-
mandoerne placeres bagved tamburkorpset 
og derefter de enkelte jubilarhold i en forud-
bestemt rækkefølge. I løbet af forbavsende 
kort tid forvandler en stor flok ”civilister” 
sig til at blive en disciplineret ”militæren-
hed”.
Det er et flot syn, da paraden taktfast mar-
cherer ind på paradepladsen foran gym-
nastiksalen på Nørre Uttrup Kaserne. Ekser-
citsen er ikke glemt, med stor præcision ret-
tes paraden ind og overgives til landsfor-
manden. Nu kommer der en kolonne med 3 
pansrede køretøjer og svinger ind foran para-
den af ud det midterste køretøj stiger oberst 
Christian Mollerup Schmidt, der både er gar-
nisionskommandant, regimentschef og chef 
for Hærens Logistikskole fulgt af kaptajn 
Christian Mørk. Paraden overgives til oberst 
Schmidt, der byder alle jubilarerne velkom-
men til Aalborg Kaserner og bl.a. fortæller, 
at den måde han ankom til paraden på, er den 
måde danske MP'ere i dag transporterer den 
danske ambassadør i Bagdad rundt og sørger 
for hans sikkerhed. Paraden bliver åbnet og 
obersten hilser på hver enkelt deltager. Efter 
at have forsikret jubilarerne om, at obersten 
glæder sig til at tilbringe resten af dagen i de-
res selskab, overtager landsformanden igen 
paraden. Som noget specielt ved dette års 
parade bliver major Hans Mathiesen, tidli-
gere formand for lokalforening Nordjylland 
hyldet af den nuværende formand Jakob 
Mølgaard, som lokalforening Nordjyllands 
første æresmedlem.
Hjemmeværnets tamburkorps samt fane-

7



kommandoerne formeres og marcher væk. 
Nu går de enkelte hold først til den obliga-
toriske fotografering, hvorefter de af en elev 
fra MP-skolen føres til den udstilling skolen 
i dagen anledning har opstillet, hvor man 
kunne se og beundre alt det materiel moder-
ne MP'ere er udrustet med, såvel personligt 
som køretøjer  alle var enige om, at der var 
sket store forandringer siden ”dengang” og 
absolut til det bedre. Man havde også mulig-
hed for at besøge undervisningslokalerne 
hvor billeder af alle tidligere hold var op-
hængt på gangen.
Formiddagen sluttede i fællesmessen på Nør-
re Uttrup Kaserne, hvor der var mulighed for 
at skylle halsen, samt gå ned ad trappen og 
besøge Militærpolitiets Historiske Samling, 
hvor alle kunne finde noget de genkendte fra 
deres egen tjenestetid.
Præcis kl. 13:00 var alle på plads i cafeteriet 
til festmiddagen, hvor toastmasteren Ole Ol-
sen styrede slagets gang, der var ingen tvivl 
om, at alle hyggede sig, snakken gik på 
kryds og tværs af bordene. I sin officielle ta-
le kom oberst Schmidt ind på, hvor meget 
foreningen betød for både MP-skolen og 
MP-enhederne samt gav en mere udførlig be-
skrivelse af de mangeartede opgaver MP lø-
ser i dag specielt i udlandet. Landsformand-
en nævnede bl.a. i sin tale hvor privilegeret 
MP-foreningen er i forhold til mange andre 
soldaterforeninger, idet de både har et regi-
ment samt en skole som deres naturlige til-
hørsforhold og hvor de altid er velkomne. 
Nu tog præsidenten for Danske Soldater-
foreningers Landsraad oberst Bjarne Bagge 

ordet og fortalte kort om sin egen tid i MP, 
hvorefter han kom ind på sit egentlige anlig-
gende nemlig at tildele foreningens chef-
kustode Gert Bøjer Jensen med DSL's  hæ-
derstegn i sølv for han store uegennyttige for 
foreningen. Der var mange fra de enkelte 
hold der også ønskede ordet  deres bidrag vil 
man kunne læse mere om i næste nummer af 
betrækket.
Da kaffen var drukket var festmiddagen 
egentligt forbi, men ingen følte større lyst til 
at forlade lokalet, snakken gik stadigt 
lystigt. Dog lidt efter lidt brød de enkelte 
grupper op og blev kørt over på MP-stuen 
her fortsatte det kammeratlige samvær.
At alle følte sig veltilpas fremgik tydeligt, af 
det store antal deltagere, der blev på MP-
stuen til langt ud på natten. På trods af, at alle 
havde forladt festmiddagen mætte og til-
fredse, meldte sulten sig igen i løbet af afte-
nen, her havde man så muligheden for at væl-
ge mellem at få færdigretter bragt til Stuen 
fra et cafeteria eller få steaks, pølser og brød 
der blev tilberedt på grillen. Alle fik hvad de 
ønskede og de sidste forlod først Stuen da de 
lukkede.
Efter morgenmaden afgik bussen igen med 
kurs mod København ca. kl. ni. Selve 
busturen er en behagelig forlængelse af en 
oplevelsesrig dag, man har tid til at lade ind-
trykkene bundfælde sig og udveksle menin-
ger med de øvrige buspassagerer.
Alle ser frem til det næste jubilarstævne.

cb  

8

Oberst Christian Mollerup Schmidt ankommer til paradepladsen.



9

Hold 7. Fra venstre: Hans P.H. Brinch og Hans Heinrich Holtzmann.

Hold 8. Fra venstre: Erik Hansen og Freddy Schnoor.
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KP-hold 17. Forrest fra venstre: Jørn Poul de Florie, Preben Åxman og Ebbe Hansen. 
Bagest fra venstre: Ib Erik Iskau, Per Gert J. Jensen, Erling Kjølhede-Laursen og Ole 
Milner Søegaard.

KP-hold 18. Forrest fra venstre: Knud Feldbæk, Henning Kofoed Nikolajsen, Niels 
Møller Thomsen, Erik Meldgaard, Per Ivar Petersen, Per Bjørn Sams og Ole Sonne-
Hansen. I midten fra venstre: John Rothe Sørensen, Finn Lund Thomsen, Niels Henrik 
Carlsen, Jens Emil Hansen, Ole Hornsleth Jahn og Gert Abildgaard. Bagest fra venstre: 
Christian Wiggers, Bent Jeppesen, Johannes Lind Johansen, Bo Otto Kragh, Kurt 
Christensen, Erik Mindegaard Madsen og Ejnar Dissing Pedersen.
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KP-hold 69. Fra venstre: Bent Børregaard Jensen, Lars Ulrik Wielandt og Peter Bach 
Nielsen.

KP-hold 68. Fra venstre: Arne Bennike og Gunnar Lund.
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KP-hold 70. Forrest fra venstre: Mogens Wilbert, Uffe Aasvang, Niels Chr. Wahl Hansen 
og Jørgen Petersen. Bagest fra venstre: Benny Petersen, Mogens Dannheiser Dolberg og 
Erik Molls Rasmussen.

KP-hold 71. Fra venstre: Joel Gall, Tom Abildgaard Thomasen og Paul C. Wiese.
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KP-hold 72. Fra venstre: Hans Jørgen Nielsen, Benny Nielsen, Anthon Jørn Jensen og 
Børge Meldgaard.

KP-hold 73. Forrest fra venstre: Frants Dalby, Ernst Johan Christensen, Per Leo Jepsen 
og Poul Erik Sørensen. Bagest fra venstre: Hans Bøvling, Anton Hansen og Rudolf 
Eberhardt.
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SG-hold 23. Fra venstre: Mogens Fries Clausen, Ole Pedersen, Frans Ole Rasmussen og 
Ole Valdemar Rasmussen.

SG-hold 62. Forrest fra venstre: Helge Bay-Smidt, Lars Voulund, Jørgen Holst og Frank 
Meier. Bagest fra venstre: Birger Christen Jensen, Andreas Asmussen og Per Aggerholm.
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SG-hold 63. Forrest fra venstre: Niels Lyngholm Christensen, Klaus Kristian Seerup, Per 
Bødker (Gregersen), Benny Medum Stubberup og Svend-Erik Jørgensen. Bagest fra ven-
stre: Flemming Madsen, Lars Bjerregaard Hansen, Kim Buchwald Hansen og Carsten 
Jeppesen.

Walther Peder Wismann, SG-hold 24 Thomas Eskerod, SG-hold 25.
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Jubilarfotos
Under dette års jubilarstævne blev der som sædvanligt taget 
en masse fotos, mange deltagere ønskede kopier af 
forskellige fotos.

En del fotos er blevet lagt ud på vores hjemmeside hvorfra de 
frit kan downloades.

Deltagere der selv har taget digitale billeder, kan sende disse 
på en CD til Det røde Betræk, de vil så gratis modtage en CD 
retur med samtlige billeder der blev taget under 
jubilarstævnet.

Sidste frist for at indsende sin CD er den 15. november 2005.

Deltagere der ikke selv har taget billeder, men ønsker en CD 
med alle billeder, kan bestille den via Det røde Betræk. Prisen 
vil være porto samt kostprisen for en tom CD. 

Hold 1. Fra venstre: Hans Fiil, Anders Chr. Nielsen, Erik Stokholm, Erik Løvenvig og Ni-
els Juul.

Der bringes flere billeder I næste nummer af Det røde Betræk.
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Det årlige tilbagevendende camping-
træf blev afholdt som sædvanlig den 3 
weekend i august, som i år var dagene 
19  21 august.

Stævnets arrangør 
var i år Mie og Ib Ras-
mussen KP29, Aal-
borg. Stævnet  blev 
holdt på Camping-
pladsen i Mariager 
og denne sommers 
bedste vejr var be-
stilt og det holdt san-
delig stik  vejret kun-
ne ikke have være 
bedre.
Allerede torsdag var 
nogle deltagere mødt 
og enkelte var tyvst-
artet om mandagen, 
men fredag var alle 

tilmeldte mødt op både med og uden 
campingvogn.
Gensynsglæden var som sædvanlig stor 



20

og allerede første aften 
var der fælles sammen-
komst, hvor der bl.a. 
blev talt om hvad der var 
sket siden sidste træf og 
meget andet.
Lørdag morgen  be-
gyndte med det mest 
pragtfulde vejr.  Efter 
morgenmad startede de 
fleste ud på egen hånd  
enten i Mariager by eller 
omegn, hvor der er utro-
lig meget at se  bl.a. den 
legendariske kro i Hvid-
sten.
Til frokost mødte alle til 
fælles frokostbord.  Ef-
ter en lille pause, hvor al-
le havde samlet kræfter 
igen  startede det første af træffets ind-
slag nemlig et ”byløb” i Mariager by  
hvor opgaven var, at lokalisere 10 for-
skellige objekter i byen.  Deltagerne var 
inddelt i hold og de gennemførte alle, 
med fint resultat. Et vindende hold med 
alle svar rigtig og de øvrige med kun en 
fejl. Det var meget flot.
Efter endnu 2 konkurrencer blev der 
udelt præmier til det bedste hold og øvri-
ge vindere.
Så var det store badedag, hvor alle de 
barske tog et fællesbad i Mariager fjord, 
som viste sig fra den pæne side.
Aftenen med fællesspisning, blev som 
sædvanlig afviklet på en kammeratlig 
og munter måde.  Der blev fortalt 
historier og  muntre indlæg, bl.a. op-
trådte Ove med sin monolog over en 
svensker i København for år tilbage, 
hvortil han fik stort bifald.  Poul  der er 
ekspert på whisky  holdt en whisky 
smagning/test af diverse whisky også 
en fra Japan, hvilket tog lidt hårdt på 
den afgående borgmester. 

Traditionen tro blev der også valgt en ny 
borgmester.  Valgt blev Ib Rasmussen 
KP29, der så fik overdraget borgmester-
kæden. Den afgående borgmester Peter, 
holdt en flot tale (valgtale) og muligt hå-
bet på endnu en periode, men den gik ik-
ke.  Næste års arrangør blev også fun-
det, det blev Ole Olsen fra Sønderborg.
Søndag var alle,  uagtet aftenens stra-
badser,  på benene.  Vejret viste sig sta-
dig fra den bedste side  så tiden indtil 
den fælles afskedsfrokost  gik med uden-
dørs leg o.s.v.
Så kom afskedens time  men alle var eni-
ge om, at mødes igen næste år  og så 
med et håb, om at også andre kan finde 
vej til stævnet. 

Ib Arne Rasmussen KP-29



Tilmelding senest den 1. december 
2005 til Andreas Wilson - telefon 4494-
4381 (telefonsvarer kan benyttes).
I skrivende stund - medio september - er 
allerede 10 medlemmer tilmeldt.
På festligt gensyn! 

Bestyrelsen

Vi har i den kommende sæson planlagt 
skydning tirsdagene 
8. november
13. december
17. januar 2006
14. februar
28. februar
14. marts
11. april
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 på ba-
nerne på Østerbrogade. 
Der er samtidig lagt op til kammerat-
ligt samvær  og måske et spil kort!

Preben Larsen og Flemming Ø

Vi var 25 tilmeldte, men desværre kom 
kun 22 og besøgte den flotte og stolte fre-
gat (destroyer) Peder Skram onsdag den 
3. august 2005. Jeg ankom kl. 1835 og 
blev modtaget af min tidligere major og 
chef for 4 MPDET, Andreas Wilson 
med beskeden om, at det kostede 50 kr. 

Skyttelauget

Besøg på Peder 
Skram

Banko

Julefrokost

Lokalforeningen afholder sit årlige ban-
kospil lørdag den 19. november 2005 
kl.14:30.
I år finder det sted på Garderkasernen i 
Gothersgade. 
Vi begynder med kaffebord efterfulgt af 
spil med gode gevinster. 
Tilmelding nødvendig senest den 10. 
November 2005 til Aksel B. Ravn, tele-
fon 7025-0358 (bedst mellem klokken 
16 og 20).

Bestyrelsen

Det er atter tid - trods 22º varme i skri-
vende stund - at tænke på den traditio-
nelle julefrokost, og derfor indkalder be-
styrelsen igen medlemmerne til hygge-
ligt samvær Fredag den 9. december 
2005 kl. 12:15 I Hestestalden, Ndr. Ma-
gasin (ved siden af cafeteriet), Kastel-
let.
Som sædvanligt disker cafeteriet op 
med en særdeles lækker buffet med alt, 
hvad hjertet kan begære - og lidt til - til 
en pris af kr. 120,- (samme pris som sid-
ste år). Øl og vand skal som vanlig kø-
bes i cafeteriet til deres fastsatte priser, 
mens bestyrelsen tager sig af de ædlere 
dråber - indledningsvis til forventeligt 
sømmelige priser!!
Også i år kan der forventes et par små 
overraskelser undervejs i spisningen; 
desuden anmodes man igen i år om at 
medbringe et stk. julepynt til bordet, 
som naturligvis tages med hjem igen ef-
ter brug (julepynten).
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at trykke ham i hånden. Pudsigt nok det 
samme som prisen for besøget på Peder 
Skram? 
Samtidig blev jeg udstyret med div. styk-
ker papir med forespørgsel - læs ordre 
om, at jeg var udset til aftenens referent. 
OK. Som god og tro MP'er adlyder man 
altid sin chef!
Der skulle have været udsendt en mail 
og andet om at broen til Holmen var 
spærret, og vi derfor var henvist til at 
køre en større omvej, næsten helt ud 
over Refshaleøen, men den var da vist 
smuttet for afsenderen/redaktøren?
Men nu er det jo sådan, at en god og dyg-
tig MP'er altid er forberedt på det vær-
ste, og han har selvfølgelig i god tid sør-
get for at skaffe sig div. info om situatio-
nen.
Så søndag aften var jeg rundt og recce 
for adgang til Peder Skram, og var der-
for i god tid til aftenens uforglemmelige 
arrangement.          
Det stolte skib ”Peder Skram” - ”F 
352”, ligger ved kajen på ”Elefanten”. 
Vi som var til stede fik forklaringen på, 

hvorfor det hedder sådan, da flere und-
rede sig over dette.
Udefra så ”Peder Skram” måske lidt 
træt ud, men tag endelig ikke fejl. Det er 
et meget smukt og flot skib, som jo des-
værre fik strøget kommandoen alt, alt 
for tidligt, og som vi også senere fik ad-
miralens egen mening om.
Klokken 1845 ankom admiralen, og 
han bød velkommen, og vi gik ombord 
på hans stolte skib.
Det første man møder ved ombordstig-
ning fra lejderen, er et gult skilt med or-
dene: ”Militært område - Adgang for-
budt”. Dejligt!
1903 bød admiralen velkommen fra ag-
terdækket og fortalte meget levende om 
sit stolte skib, som han engang har været 
chef på, og sin tid i søværnet, som han se-
nere blev chef for, idet admiral Jørgen 
Bork også har været chef for SOK. Yder-
mere fik vi en lille orientering om Den 
danske Flådes opståen og videreførsel.
Admiralen købte ”Peder Skram” på en 
af forsvarets auktioner for den nette 
sum af 350.000 kr. Det er mange af os 
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Vi gik videre til styrehuset, og så bl.a. 
kaptajnens stol som HM Dronning Mar-
grete II har siddet i under en rejse til det 
tidligere USSR i 1975.
2130 var det desværre slut på denne dej-
lige aften og rundvisning.
Major Wilson sagde mange tak til ad-
miralen, for denne dejlige aften og fore-
drag med en flaske indkøbt Captain 
Morgan Rum.
Alt i alt er det et imponerende og flot 
skib, og ikke mindst det arbejde, som lig-
ger bagved for at bevare og få det til at 
fremstå som et levende museum, hvil-
ket, som admiralen nævnte, ikke havde 
været muligt uden alle de frivilliges 
mange arbejdstimer, samt de mange 
sponsorer hvis navneplader er at finde i 
Omessen med navne som bl.a. HMD M 
II, Hempel skibsfarver, Terma, Dansk 
Metal og mange mange flere.
2150 samledes vi resterende 15 på cafe-
skibet ”Ellen” ved Operaen, til en kop 
kaffe og kage og sludrede som sædvan-
lig om gamle dage og mange andre ting.
2240 befalede major Wilson mødet for 
hævet.
Vi som var til stede ved dette arrange-
ment kan kun sige til dem som ikke var 
mødt frem: ”Synd for jer som ikke var 
kommet til dette interessante møde med 
vores gennem tiderne største og mest 
stolte krigsskib og dets historie.
Men nærmere info kan fås på : Fregat-
ten PEDER SKRAM, Elefanten, Ny-
holm, 1439 København K., telefon 
3257-1316. Hjemmeside:www.pe-
derskram.dk. 
Email: info@pederskram.dk

Michael Hansen
 SG-hold 57 (1978)

ham meget taknemmelig for. Det er vir-
kelig en mand som brænder for sit skib 
og arbejder for det, som vi blev mødt af.
Vi fik mange små historier og sandhe-
der, bl.a. om den såkaldte ”fodnote-
periode”, som vi altid vil huske med 
skam!
”Peder Skram” ligger på den fornemste 
plads af alle på Holmen, idet den ligger 
ved siden af Chr. IV Mastekran, samt si-
de om side med ”Kongeskibet Danne-
brog”, når det er i København, og sidst 
men ikke mindst står RIGETS FLAG 
samme sted!
Efter ½ times meget levende foredrag, 
blev vi vist rundt på skibet.
Vi startede i mandskabslokalerne for 
menige, og fortsatte rundt under ad-
miralens kyndige vejledning til maskin-
rummet med dieselmotorerne og de fan-
tastiske gasturbinemotorer, som kunne 
bruge op til 12 tons brændstof på en ti-
me ved full speed, og bringe skibet op 
på ca. 40 knob/t! 
Men tro det eller lad være. Peder Skram 
vejer 3000 tons og det kan/kunne stoppe 
på 2 skibslængder ved full speed!!! Pe-
der Skram er 120,60m i længden! 
Som admiralen sagde: ”Dette er stadig 
Danmarks største krigsskib, da vores in-
spektionsfartøjer ”kun” er 120m! 
Dernæst maskinkontrolrummet,  
SGmessen og Omessen. Dernæst forbi 
infirmeriet ned forbi den roterende om-
lader til skibets 127mm halvautomati-
ske kanoner, som skulle kunne virke 
med fuld ildafgivelse hvert 4 sekund! 
Det var ca. 1½ sek bedre end vores evt. 
fjende, som havde fuldautomatisk 
brug/betjening af deres kanoner!! 
Dernæst radiostationen, videre mod de 
berømte Harpoon missiler, hvorpå der 
stod : Ja, det var fra dette skib at et missil 
jævnede et par sommerhuse med jor-
den, ved Lumsås i september 1982. Hel-
digvis var der kun tale om materiel ska-
de.
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KL. 18.15: Velkommen til Odense Råd-
hus v/ Borgmester Anker Boye

KL. 18.20: Festtale ved Helge Adam 
Møller

KL: 18.45: Overrækkelse af fredspris-
medaljer ved Helge Adam Møller.

KL. 19.00: Buffet. Øl, vand og vin.

KL.  19.30: Afslutning v/ DBB,s Lands-
formand Bjarne Hesselberg.
 
Medlemmer af MP, der ønsker at delta-
ge, (ledsagere er også velkommen), 
bedes tilmelde sig til undertegnede, 
senest 15. Oktober 2005, på tlf. 66 13 98 
89 eller mail: mpfyn@mail.dk

På foreningens vegne
Svend Pedersen.

For at vi fremover kan  deltage  i skyd-
ninger på banerne på Elmelundsvej i 
Odense, har MP FYN indmeldt sig i For-
svarsbrødrene Fyn, til et beskeden kon-
tingent på Kr. 125.00 pr. år. (betales af 
lokalforeningen). Ved at være medlem, 
kan alle MP'rer fremover deltage i skyd-
ning på banerne. Der kan skydes hver 
torsdag fra kl. 19.00, sammen med For-
svarsbrødrene og Odense Marinefore-
ning. Geværer stilles til rådighed, sky-
deskiver uden beregning. Der kan 
købes patroner i æsker a. 50 stk. i kanti-
nen til Kr. 25.00 ( kan deles mellem 

Skydning!

Afholdelse af FN-dagen , mandag den 
24.Okt. 2005 i Odense.
"DE BLÅ BARETTER,FYN" (DBB), 
fejrer 200 året for H.C.Andersens fød-
sel, som noget særligt, på Odense Råd-
hus, hvor der vil blive uddelt fredspris-
medaljer til tidligere udsendt personel i 
fredsbevarende arbejde, såvel humani-
tære missioner, soldater og politifolk.
DBB har inviteret Lokalforeningen MP 
FYN, til at deltage i dagen, med vores 
Fane, sammen med et æreskompagni af 
tidligere FN veteraner. Påklædning fri, 
medaljer anlagt.

Dagens program:
Kl.14.00-18.00: Udstillingsbus fra For-
svarets Oplysning- og Velfærdstjeneste 
opstillet på Flakhaven foran Odense 
Rådhus.

KL.17.15-18.00: HJV,s Brassband 
underholder på Flakhaven.

KL.17.40-17.55: Gæster og deltager på 
plads i Rådhusets festsal,v/ Kaj Sner-
ling.

KL. 17.55: Dagens festtalere er: For-
svarudvalgets Formand Helge Adam 
Møller, DBBs Landsformand Bjarne 
Hesselberg, Odenses borgmester Anker 
Boye, samt formanden for DBB,FYN, 
Chr. Laursen.( C.L.)

KL. 18.05: Faner og Æreskommando 
føres til Festsalen af DBB,s næstfor-
mand Jørgen E.Larsen.

KL. 18.10:  C.L. byder velkommen.
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Julebanko!
Årets Julebanko afholdes søndag den 
20 November kl. 19.30 
                             på " Dannevirke " i 
Odense. 
Bankospillet afholdes i samarbejde 
med SFF, der er som sædvanlig mange 
fine præmier. 
Velkommen til en hyggelig aften.

På lokalforeningens vegne
Svend Pedersen

flere skytter), der er ingen deltagerge-
byr. Nu er det tiden, at vi går i træning til 
MP's mesterskabsskydning, der afhol-
des i februar 2006.
Ansvarlige Skydeleder er Bent Boris 
Sørensen (FB)
Mød nu op og vis hvad vi kan på FYN. 
Vi har tænkt os, at første skydning 
afholdes Torsdag den 13. Oktober 2005. 
Yderlige ang. skydning, se på vores 
Hjemmeside.

På foreningens vegne 
Svend Pedersen

Vinterens program
 fra MP Vestjylland.
Vi starter ONSDAG DEN 26 oktober 
med en bowling aften.
Mødested: Holstebro bowling center på 
Mads Bjerres vej (lige ved ringvejen)
Tid: kl.19,00
Vi starter med spisning derefter 
bowling. Tilmelding er nødvendig af 
hensyn til  banebestilling
Senest den 20 oktober til:  
Finn tlf. 97 42 61 82 eller Ove tlf. 86 86 
10 74.

Søndag den 4 december kl. 14,00
JULEBANKO i sergentmessen på 
Holstebro kaserne.

Torsdag den 9 februar 2006 kl. 19,00
Besøg på kraft varme værket 
”Måbjergsværket”.

Efter rundvisningen er værket vært ved 
en kop kaffe.
Vi mødes ved hovedindgangen.

Onsdag den 15 marts.
Generalforsamling.  Tid og sted 
kommer senere.

Onsdag/torsdag den 26 eller 27 april 
MP aften.
Aftenens emne kommer senere.

Lørdag den 29 april.
Repræsentskabsmøde i Odense.

MP foreningen
Vestjylland
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Juleafslutning
Vi holder juleafslutning med BØF & 
BOWL. Det er onsdag den 16. novem-
ber kl. 19:00  22:00 ved Bowl'n'Fun i  
Haderslev - Vinkelvej 17-19, 6100 Ha-
derslev. Prisen bliver 100,- kr. pr. per-
son, plus drikkevarer. Vi starter med at 
spise. Vælg mellem flere forskellige ret-
ter med dagens tilbehør. (Hvad I ønsker 
at spise aftales nærmere ved jeres til-
melding). Derefter bowler vi. Der er 

præmier til alle, og de bliver normalt ud-
delt efter en udregningsmodel, der min-
der om brugen af kinesiske kugleram-
mer, hvor kuglerne flyver frem og tilba-
ge i flere dimensioner. Vi slutter med 
kaffe og småkager.  
Kontakt Erling Lund Juhl, Carl Bratved 
eller Ole Olsen, for tilmelding samt 
eventuel koordinering af transport.

Nye medlemmer 
søges
Lokalforeningen kan optage nye med-
lemmer, hvis du bor i Århus eller Vejle 
amter, som er vort medlemsområde.  
Ring blot til formanden for at få at vide, 
hvornår næste arrangement foregår, så 
du kan teste vort gode kammeratskab i 
lokalforeningen. Vi har det faktisk me-
get hyggeligt med 4 arrangementer 
hvert år, hvoraf mindst et er med ledsa-
ger. Du er ikke forpligtet til noget som 
helst, og hvis du ikke synes, at det er no-
get for dig, så siger du bare fra. Du bli-
ver heller ikke bon'et for kontingent for 
det første halvår  prøvehalvåret! Men 
du får en masse gode soldaterhistorier 
fra gamle og nye kammerater. Tag knog-
len nu og få det overstået!! 

Aktivitetskalender
Januar 2006:   Planlægningen af det 
traditionelle torskegilde er nu gået ind i 
sin sidste fase. Oluf Degnbol, der altid 
står for dette arrangement, har fundet et 
godt sted, hvor man ved, hvad gamle 
MP-ere forventer af et godt torskegilde 
avec …, men han vil ikke røbe stedet 
endnu, end ikke over for lokalforenin-
gens formand. Men det bliver bedre end 
forrige år, hvor kvaliteten var i top.
Medlemmer af lokalforeningen får som 
sædvanlig en indbydelse med posten.  
Øvrige MP-ere er meget velkomne, 
men skal tilmelde sig til formanden (se 
tlf./e-mail adresse på bladets næstsidste 
side.  
Marts 2006:   Generalforsamling 2006.

Steen Ladefoged/formand

MP foreningen
Østjylland
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

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:
Otto Westergård
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
  8692 1803
  kasserer@
     militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  sekretar@
     militarypolice.dk

Souvenirbod:
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
  7442 5814
  souvenir@
     militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
  9811 3173
  2cv@stofanet.dk

Militærpolitiets
Historiske Samling:

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
  6617 5720
  webmaster@
     militarypolice.dk
www.militarypolice.dk

Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
  9725 00 93
  m_k_nielsen@
     hotmail.com

Hovedbest.medlem
Tommy Chrstiansen
Bygaden 70 C
9200 Aalborg SV
  9818 7904
  tommyc@stofanet.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm
  3251 0364
  fanen@militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  fodselsdagsfond@
     militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
  7025 0358

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
  9742 6182

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
  6613 9889
  mpfyn@mail.dk

NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Rantzausgade 47, st.th.
9000 Aalborg
  9816 1548
  lillepludder@hotmail.com

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  k2167@hansen62.fthmail.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby,
6100 Haderslev
  7458 4242

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



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

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

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

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

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

MAGASINPOST

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro B

70.-
1 stk. Super Baseball Cap.
Low profile«.

Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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