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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

Hybylund
Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
Fax. 75 91 15 81
www.hotelhybylund
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)

GALTEN
TØMMER
HANDEL

FRICHSVEJ 25 • 8464 GALTEN
TLF. *86 94 36 11 • GIRO 3 10 89 10

(Poul Nøhr - SG-hold 27)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94

Thorkild Jensen
Eskebækparken DIN KØBMAND

ESKEBÆKPARKEN
THORKILD JENSEN

Vroldvej 92 • 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 19 30 • Fax 86 52 19 38

KP-hold 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
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Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning
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Forsidebillede:
Ved jubilarstævnet den 1. septem-
ber 2001 på Aalborg kaserner fejre-
de hold 1 og 2 deres 54 års MP-ju-
bilæum. Fra venstre Anders G. Niel-
sen, Arne Deichmann, Niels Juul og
Erik Løvenvig, alle fra hold 1.

9
November 2001 (52. årgang)/249.

Snart afstemning om
forsvarsforbeholdet
Forsvarsminister Jan Trøjborg vil af med
Danmarks forbehold over for EU’s for-
svarssamarbejde så hurtigt som muligt.
Det kan ikke udelukkes, at det kan ske
allerede inden Danmark overtager EU-
formandskabet fra Spanien 1. Juli 2002.

En af deltagerne i Folk og Forsvars
debataften i Aalborg torsdag d. 25. okto-
ber, den konservative Hans Poul Chri-
stensen, spurgte forsvarsministeren om,
hvornår der vil komme en folkeafstem-
ning om forsvarsforbeholdet: »Hvad er
tidshorisonten for en folkeafstemning
om forsvarsforbeholdet ? Nu skal vi jo
snart overtage formandskabet for EU«.

Forsvarsministeren svarede: »For for-
svarsforbeholdets område mener jeg, at
det ville være rart, hvis vi hævede det nu.
Det må lige vente, til vi har haft et kom-
munal- og folketingsvalg, før vi tager
stilling til den sag. Men så synes jeg, at
det ville være meget rimeligt inden en
ikke alt for fjern fremtid at sende det til
afstemning og få en debat om det i be-
folkningen. For min skyld behøver det
ikke at tage seks måneder«.

I sin indledende tale kritiserede
Trøjborg modstanderne af forsvarsforbe-
holdet for at være upåvirkede af verdens
gang: »Den intellektuelle overvejelse
om, hvad man nu gør i en ny situation,
må da for pokker på et eller andet tids-
punkt ramme selv den mest stivnakkede
danske politiker eller borger: Jeg tror det
er vigtigt, at vi begynder at diskutere det.
Mit problem er, at nordmændene er med,
svenskerne er med, finnerne, belgierne,
hollænderne, selv Island er med. Så er
det svært at forestille sig, at Danmark si-
ger, vi vil ikke bidrage, fordi vi misfor-
stod, hvad det var forsvarsforbeholdet
handlede om for ti år siden. Det bliver
ikke til noget med dansk deltagelse i kri-
sestyringsoperationer, som vi har været
så fremragende til, medmindre vi afskaf-
fer forbeholdet. Jeg har simpelthen van-
skeligt ved at forestille mig Danmark
være uden for det samarbejde«.
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TIL LYKKE 
– fødselsdage i december

75 år
Den 2. Hans J. Nielsen, KP-5

Sverigesvej 21,
9700 Brønderslev 

Den 3. Svend P. Jordansen, KP-3
Arresødalvej 3,
9400 Nørresundby 

Den 5. Hans Banke, KP-3
Ståbyvej 20,
5672 Broby 

Den 7. Christian D. Nielsen, KP-3
Tibirke Lundevej 3,
3220 Tisvildeleje 

Den 14. Niels Grue, KP-4
Bakkevænget 3, Grejs
7100 Vejle

Jens Bertolt, KP-5
Rødovrevej 88, A,           
2610 Rødovre 

Den 15. Henning Hansen, KP-5
Munkevej 10,           
8800 Viborg 

Den 17. Frits V. Harder, KP-4
Brovej 13, Bønnerup           
8585 Glesborg 

Den 18. Arne J. Jakobsen, KP-5
Bakkevej 23, Vedde           
4295 Stenlille 

Den 20. Werner Petersen, KP-2
Händelsvej 13, 2.th.,           
2450 København SV 

70 år
Den 3. Poul H. Jørgensen, KP-13

Bjarkesvej 8,           
8600 Silkeborg 

Den 4. Ole Krüger, KP-13
Broholmvej 67,           
5672 Broby 

Den 31. Mogens J. Holm, KP-12
Blykobbevej 46, st.mf.,           
2770 Kastrup 

65 år
Den 1. Bruno G. Schnoor,   MPO

Th. Staunings vej 7,           
9210 Aalborg SØ 

Den 7. Lauritz Laursen, KP-27
Vedbæksvænget 9,           
8700 Horsens

Preben Baier, KP-28
Karlsbjergvej 43, Sdr. Broby
5672 Broby Udlandet

Den 9. Ole S. Hansen, KP-21
Kjærstrupvej 20,           
2500 Valby 

Den 10. Leif Aagaard, KP-20
Dalsvinget 10 A,           
3310 Ølsted Nordsj. 

Den 19. Ole Jensen, KP-19
Strandmarksvej 72, 2.tv.,           
2650 Hvidovre 

Den 20. Benny M. Dyris, KP-19
Bækkelunden 6, Givskud           
7323 Give 

Den 21. Finn Kaiser, KP-23
Saloparken 74,           
8300 Odder 

60 år
Den 6. Jørgen Egholm, KP-57

Bygmarken 115, Kirke-Sonner-
up     
4060 Kirke Såby 

Den 7. Leif Dahl Hansen, KP-52
Finnjollevej 31,           
4040 Jyllinge 

Den 10. Carl E. Carlsen, KP-51
Julagervænget 27,           
5260 Odense S 

Den 14. Helge Bølling, KP-58
Vårstvej 54, Skovstrup           
9260 Gistrup 

Den 16. Frank B. Jacobsen, KP-46
Enebærvej 19, Søttrup           
9600 Års 

Den 17. Jørgen H. Hansen, KP-48
Rudmevej 99, Rudme
5750 Ringe 
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Den 18. Søren Grønbech, KP-52
Ystadvej 4,           
2850 Nærum 

Olav Erland, SG-26
Rønnehaven 61,           
8520 Lystrup 

Den 21. Halvor Traumer, KP-53
Ørnevej 34,           
9230 Svenstrup J 

Den 22. Erik Danielsen, KP-58
Kærvænget 26,           
8310 Tranbjerg J 

Den 24. Erling Pausgaard, KP-61
Hasselvej 4, Sejs           
8600 Silkeborg 

Den 30. Steen Larsen, KP-58
Enevangen 33,           
3450 Allerød 

Den 31. Jens J. Nielsen, KP-50
Skolevej 2, Rolfsted           
5863 Ferritslev 

Svend E. Schmidt, KP-60
Kirkebakken 17,           
2605 Brøndby 

50 år
Den 4. Lars S. Jacobsen, SG-48

Mariendalsvej 6, Gevninge 
4000 Roskilde 

Den 7. Curt Pedersen, KP-96
Risager 5,           
2670 Greve 

Den 9. Mogens J. Hansen, KP-94
Hjejlebakken 18, Snestrup           
5210 Odense NV 

Den 11. Hans-Jørgen Storm, KP-93
Sternrosevej 4,           
2300 København S 

Kurt Dahl Jepsen, KP-97
Ahlefeldtsvej 12, Søgård           
6200 Aabenraa 

Den 17. Svend H. Thomsen, KP-93
Kertinge Bygade 71,           
5300 Kerteminde 

Den 18. Kurt B. Petersen, KP-94
Banebrinken 91, 2.,           
2400 København NV 

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

Erik, KP-8

5 MPDET REJSETILBUD:

STRONG RESOLVE 2002
Øvelsen i 2002 hedder uden tvivl Strong
Resolve 2002 (SR 02) og foregår i Polen
og Norge i februar-marts. Det overordnede
formål med øvelsen er, at lade NATO gen-
nemføre to samtidige operationer hhv. en
krigsoperation i Norge (artikel 5) og en
Fredsstøttende operation i Polen. 

Den danske deltagelse bliver med pri-
mært opklaringsenheder i Norge og med
Den Danske Internationale Brigade (DIB)
som primær øvelsestager i Polen.    
Fra MP side er den primære planlægning
p.t. på aktiviteten i Polen, der også er den
langt største mandskabsmæssig, hvorfor
den kommende tekst vil omhandle, hvad

der blandt andet skal ske i Polen.

Øvelsesfacts
Som en del af den overordnede øvelse,
gennemfører man deployering og rede-
ployering som en øvelse i øvelsen, hvor
enhederne afgår fra hhv. Fredericia og
Kalundborg med såvel et roll-on/roll-off
skib og en DFDS færge til havnen i Stettin.
Skibene skal tage tre ture på både deploy-
eringen og redeployeringen for at trans-
portere de omkring 3500 deltagende dan-
ske soldater og deres køretøjer til Polen.
I alt på øvelsen i Polen vil indgå omkring
40000 soldater fra mange nationer, hvoraf
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DIB udgør omkring 4500-5000 mand. Ud-
over de danske enheder i DIB vil indgå en
svensk bataljon og en multinational batal-
jon bestående af enheder fra de tre baltiske
lande, Finland, Bulgarien, Ukraine og mu-
ligvis flere lande. Derudover vil en ”stru-
be-snitter-patrulje” (noget jæger-værk) fra
Rumænien deltage direkte underlagt DIB. 
Tidsaspektet for øvelsen er, at de første
danske enheder incl. DIB forkommando
deployerer den 23. februar 2002, og deref-
ter følger hovedstyrken den hhv. 25. og 27.
februar. Turen hjem igen på færgerne fore-
går den 16., 18. og 20. marts. Dermed bli-
ver det en øvelse af tre-fire ugers varighed,
hvortil kommer administrationstid (iklæd-
ning, udlevering af materiel, våben og
køretøjer m.m.) på de danske kaserner før
og efter, samt transport til og fra havnene. 
Perioden i Polen er på en måde delt i to,
hvor den første del er en uddannelsesperi-
ode, der erstatter den halvårlige vedlige-
holdende uddannelse. Derefter følger sel-
ve øvelsen, hvor DIB er indsat i en Freds-
støttende operation mellem de to stridende
parter Woodland og Treeland.

Som del af DIB skal 5 MPDET natur-
ligvis med til Polen. 5 MPDET, som i dag-
ligdagen hjemme på Hvorup Kaserne kun
rummer tre mand (chef, næstkommande-
rende og kommandobefalings-manden),
skal til øvelsen enkadreres med alle 40
mand, der indgår i krigsstyrken ved at ha-
ve en DIB-kontrakt.

Rekognoscering i Polen
Primo september 2001 var kommandobe-
falingsmand oversergent M. Gam og che-
fen kaptajn O.N. Lund på rekognoscering i
øvelsesområdet omkring Drawsko Pomor-
skie i Polen. Her blev der fundet lokalite-
ter til arbejde, underbringelse og uddan-
nelse, koordineret reelt MP-tjeneste med
polske MP´ere og civilt politi, samt udfær-
diget en foreløbig plan for, hvorledes den
vedligeholdende uddannelse skal gennem-
føres i Polen. Øvelsesområdet ved Draws-
ko Pomorskie, som har rige muligheder
for forskellige skydninger og bevægelser
for kamptropperne, ligger omkring 100
km. øst for Stettin og er omtrent på størrel-
se med Bornholm, altså noget større end

det, som vi er vant til fra Oksbøl og Fin-
derup.

5 MPDET skal bo i Oleszno, der er en
samling af bygninger omkring en kaserne.
Selve kasernen kan vi ikke være på, da den
skal anvendes til øvelsesledelse samt til
polakkerne selv. Lige udenfor hegnet har
vi dog fået kontor og opholdsrum stillet til
rådighed på den lokale MP-station, som
bestemt matcher danske forhold. Indkvar-
tering skal foregå i et gammelt ”offizers-
heim”, hvor man vil blive indkvarteret to
til fire på hvert værelse (nogle i senge, an-
dre på madrasser på gulvet). Forplejnin-
gen, der er feltrationer, skal konsumeres i
opvarmede telte udenfor. Sådan ser planen
ud p.t., men man ved aldrig 100 % med de
polakker. Så er uheldet ude, så ryger vi vel
ud af indkvarteringsbygningen til fordel
for ”højere prioriterede” enheder (læs:
Nogle med mere på skuldrene), og må ind-
kvarteres i opvarmede polske telte som ho-
vedparten af de øvrige danske soldater.
Men det klarer vi også.  

Opgaver og uddannelse
Opgaverne i Drawsko Pomorskie bliver
flere eller mange.

I den første periode, der jo er den vedli-
geholdende uddannelse, skal vi bringe alle
op på samme høje niveau og rutinere tidli-
gere indlært stof. Det vil ske gennem nog-
le uddannelsesmoduler, som vi enten gen-
nemfører selv eller med instruktørstøtte fra
andre MP´ere, som vi medbringer fra Dan-
mark. Den uddannelse, vi har planlagt, in-
deholder blandt andet :

Et motororienteringsløb, der både skal
rutinere kørsel på vores nye BMW motor-
cykel, samt give et øget kendskab til øvel-
sesområdet.

Anholdelse af farlig gerningsmand,
hvor Hærens Logistikskole gennemførte
det første instruktørkursus i juni 2001. 
Personbeskyttertræning / eskortering, såle-
des vi under øvelsen har ens retningslinier
og fremgangsmåder ved VIP-besøg. I den
forbindelse uddanner vi også de svenske
MP´ere. 

Dags- og mørkeskydning med pistol
M/49 og karabin M/96, herunder også de
mere ”avancerede” skydninger.
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Uddannelse af andre øvelsestagere i Riot
Control, ligesom egen rutinering i discipli-
nen anholdelse i f.m. Riot Control.

Derudover vil der være mere almindeli-
ge repetitionslektioner i blandt andet
førstehjælp og signaltjeneste, der vil være
teorilektion f.eks. fra Militærjuridisk
rådgiver, ligesom vi også har planer om en
lille turisttur i lokalområdet i Polen, nu
hvor vi alligevel er der.

I den anden periode, skal vi som alle an-
dre i DIB være øvelsestagere  til de ind-
spil, der vil forekomme. Det kunne blive i
f.m. afskiltning af ruter, house-search,
Riot Control, anholdelser, mineulykker,
fiktive trafikuheld m.m.

Under hele perioden i Polen skal vi na-
turligvis gennemføre reelle MP-opgaver,
med base fra den oprettede MP-station,
overfor de forhold/uheld, som grangiveligt
vil opstå, når så mange soldater og køre-
tøjer er samlet. Den dansk ledede MP-sta-
tion vil blive multinationalt bemandet,
hvor Sverige og Danmark vil stille hoved-
vægten af MP´ere, men vi forudser også at
se MP´ere fra de baltiske lande og…her
får vi se ! Generelt vurderes det, at en stor
del af øvelsen vil indeholde indsættelse af
MP fra MP-stationen ligesom under missi-
oner, da det som beskrevet tidligere er en
PSO-øvelse, der skal gennemføres (Peace
Support Operations).   

Koordination med polakkerne
Koordinationsmøderne med polsk MP og
civilt politi under rekognosceringsturen
forløb til tilfredshed for alle parter. Vi hav-
de til begge møder den litauiske MP-offi-
cer kaptajn Junzilla med, og det var en
klog disposition til mødet hos det civile
politi, da de ikke kunne fremskaffe nogle
på den ellers pænt store politistation, der
kunne eller ville kommunikere på engelsk
med os. Så var det godt med en litauer, der
udover sit nationalsprog behersker engelsk
og russisk, og kan gøre sig forståelig på
polsk, når vi andre kun kan sidde og nikke
med i deres snak. Set i bakspejlet, kan mø-
det da teoretisk have været en total fiasko,
men så er det altså ikke gået op for os to
danskere endnu.       

Under rekognosceringen og gennem

møderne erhvervede vi endvidere kend-
skab til lokalområdet og lokalbefolknin-
gen, således vi kunne briefe DIB ved-
rørende forhold/retningslinier, der bør
gælde for de deltagende soldater. Derudo-
ver kunne vi bidrage med meget til det re-
elle trusselsbillede, der kan forekomme,
primært m.h.t. tyveri og salg af diverse
ulovligheder til soldaterne. I denne sam-
menhæng, kan det da fortælles, at engelske
ingeniørsoldater tidligere på året fik stjålet
en bro, de havde udlagt. Og at det sted,
som man havde kendskab til, hvor der tid-
ligere har været solgt stoffer til soldater,
var det pizzaria, hvor brigadestaben med
generalen i spidsen havde spist aftensmad
næsten alle aftenerne under rekognosce-
ringen. 

5 MPDET på Strong Resolve
5 MPDET har nu iværksat varslingen og
indkaldelsen af detachementet. Indled-
ningsvis til en uge SULU (DIB-forkortelse
for selvstændig underafdelingsledet ud-
dannelse) i januar i Aalborg, hvor perso-
nellet skal omskoles til nye motorcykler
og karabin M/96, altså dem der endnu ik-
ke er blevet det. Derudover bliver der yder-
ligere information om øvelsen, og man
skal også en smut over infirmeriet for at
blive vaccineret for den polske skovflåt. I
f.m. selve øvelsen vil 5 MPDET være ind-
kaldt et par dage før og efter til udleve-
ring/aflevering og administration, hvad der
vil foregå i Aalborg.

Det ligger fast, at 5 MPDET skal og vil
være på krigsorganisatorisk styrke i Polen,
hvad vil sige 40 mand. Vi håber på, at vi
kan samle de 40 blandt personel designeret
i 5 MPDET, men skulle det ikke lade sig
gøre, så er planen, at vi forsøger at fylde
op med andre rådighedsfolk, og først der-
efter med værnepligtige fra MP-kompag-
niet. Det er ikke fordi, at vi ikke tror de
værnepligtige kan løfte opgaven, men for-
di den sammensatte enhed med indkom-
manderet personel vil ligne en evt. reel si-
tuation mest. Så sidder der nu en læser, der
finder en sådan Polensøvelse interessant
og kunne have lyst til at deltage, så fat
knoglen og ring til 5 MPDET i Aalborg, så
kan det være, at vi kan finde en plads.
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P.t. er det ikke helt afklaret, hvad 5 MP-
DET skal opstille af enhed/personel, der
kan følge de danske spejdere/opklarings-
folk, der skal deltage på den del af øvel-
sen, der foregår i Norge. 

Andre MP´ere på Strong Resolve
Men 5 MPDET bliver ikke de eneste dan-
ske MP´ere på øvelsen. Udenfor selve
øvelsesområdet (specielt til den logistiske
støtte) og i f.m. deployering/redeployering
er der ligeledes brug for MP. I terminal-
området ved Stettin havn er det 12 HNRS
BN (Host Nation Rear Support Battalion),
der har kommandoen for den praktiske
gennemførelse. Denne bataljon har sit eget
7 MPDET. Det er dog fra højere sted be-
sluttet, at de ikke skal mønstres i denne
sammenhæng, blandt andet fordi det er
nogle gamle MP-rotter, der så først skulle
gennemgå en del uddannelse og omskol-
ning til det materiel og de fremgangsmå-
der, der er kommet i mellemtiden. Derfor
opstiller 2 MPKMP en enhed, primært
sammensat af værnepligtige sergenter fra
de to uddannende detachementer, der kan
løfte denne opgave, som skal løses såvel i
Danmark som Polen. Til støtte for selve
marchen i Polen, stiller polakkerne med to
MP-kompagnier, der kan guide den store
danske kolonne ud fra Stettin havn og ud
til øvelsesområdet og selvfølgelig retur tre
uger senere. 

Alt i alt kan vi vel forvente omkring 60-
70 danske MP´ere på øvelse i Polen samti-
dig i dele af perioden, og sådan noget sker
vist ikke så ofte mere.

Afslutning
Konklusionen på ovenstående må være, at
øvelse Strong Resolve giver en unik anled-
ning til at få samlet 5 MPDET, få uddannet
personellet til nyeste materiel og frem-
gangsmåder og i den rigtige ramme øve
MP-støtten til brigaden. Det er med til, at
vi kan forblive den danske reaktionsstyrke
med højere beredskab, som vi pr. definiti-
on er på MP-siden.

Og som verdensbilledet har udfoldet sig
her i september/oktober, så ved man al-
drig, hvornår den reelle iværksættelse
kommer for DIB.

I den forbindelse skal det nævnes, at
trods terrorhandlingerne i USA og de ef-
terfølgende amerikanske/britiske angreb
mod Afghanistan, så er der ikke identifika-
tioner på, at øvelsen vil blive aflyst. Man
kan jo også vende billedet og sige, at øvel-
sen måske er mere relevant og aktuel nu
end tidligere.

Kaptajn Ole Lund
Chef / 5.Militærpolitidetachement

Et stort firma ovre i Amerika, der
fremstiller flyvemaskiner, havde en
ny type jagerfly til testning; men
det viste sig, at vingerne brækkede
af ustandseligt. Helt inde ved krop-
pen.
De kunne de ikke rigtig finde ud af,
så satte de en konkurrence i gang
mellem firmaets folk for så vidt de
havde nogen gode ideer.
Der var bl.a. én, der foreslog at
perforere vingerne inde ved krop-
pen.
Manden blev kaldt op til ledelsen
og udspurgt hvordan han kunne
komme på de ide.
Manden fortalte, at han var ansat i
firmaet, og han passede og vedlige-
holdte toiletterne,
- og hvis De ligesom jeg har lagt
mærke til, at toiletrullernes stykker
aldrig går over hvor perforeringen
er!

Venlig hilsen Anders, Hold 1.

DET MUNTRE

HJØRNE
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Udnævnelse i Søværnet

Stående fra venstre: Chef for Planlægnings- og udviklingssektionen kaptajnløjtnant Niels Fenger-
Rasmussen, leder af militærpolitiuddannelsen seniorsergent Arne Karsberg, MOKS Jan Juhl, MAKS
Claus Rasmussen, MAKS Daniel Frandsen, MAKS Michael Larsen, MOKS Knud Johnsen, MOKS
Mads Møllgaard og instruktør ved MP-uddannelsen sergent Kenneth Skovby.
Siddende fra venstre: MAKS Anders Laursen, MAEL Andrew Ludwig, MAKS Jesper Kronsell,
MOKS Kristian Olsen og MAKS Preben Kildeborg-Vegeberg.

Søværnet udnævnte den 24. oktober
2001 årets MP-hold fra Søværnets
Grundskole i Auderød.

21 elever startede på uddannelsen
den 13. marts 2001, og der var 11
der blev udnævnt 7 måneder senere.
9 skal forrette tjeneste i Korsør, 2 i
Frederikshavn.

Søværnets nyudnævnte MP’ere
kommer fra alle 3 værn, en enkelt
kommer dog udefra.

Fotoet er i øvrigt atypisk, da de ny-
udnævnte ikke fremstår med MP-
udrustning.

Det skyldes de sidste hektiske dage
på kurset, hvor skolen blev beordret
til at assistere i forbindelse med an-
titerrorberedskabet. Da alle var væk
fra Auderød, var det ikke muligt at
rekvirere deres funktionsudrust-
ning.

Kars-
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Fra dragonkaserne
til kulturcenter
Kun få danske provinsbyer har et så sær-
præget og samtidig centralt beliggende
område som forsvarets tidligere ejendom-
me ved Grønnegade i Næstved

»Grønnegades Kaserne«, også kaldet
»Kasernen på Sandbjerget«, ligger højt
hævet over Næstved by og byder på en
pragtfuld udsigt over oplandet med det
bakkede terræn og de store skove. Det 46
meter høje »bjerg« udgør den vestlige en-
de af Mogenstrup Ås. I dag er det over 200
år siden, forsvaret byggede på Sandbjerget
for første gang, og siden er flere smukke
bygninger kommet til. Først i 1978 forlod
forsvaret definitivt området, som straks
blev overtaget af Næstved Kommune, som
så muligheder i det unikke område.

En by i byen
Gulkalkede mure, tjærede bjælker, røde
tegltage og toppede brosten mellem de
grønne arealer byder den besøgende vel-
kommen. De gamle bygninger er fra for-
skellige tidsperioder med hver deres sær-
præg. Velholdte og summende af liv - i
gennemsnit har 400 - 600 borgere deres
daglige gang på området, som med rette
kan betegnes som byens kulturelle center.
I dagtimerne holder Oplysningsforbunde-
ne til og eftermiddag og aften rykker by-
ens foreninger ind i de charmerende byg-
gerier. De godt og vel 35 foreninger beta-
ler et symbolsk beløb for at bruge facilite-
terne.

De lokale teaterkræfter holder til i
»Grønnegade Teater«, her er eget øvehus
for byens unge musikere, og »Musikstal-

den« lægger med sine smukke søjler og
rytterknægte hus til cafe, koncerter, fore-
drag og meget mere. »Gamle Ridehus« har
i årenes løb lagt rum til udstillinger, kon-
ferencer og markeder.

Siden de første dragoner sled på broste-
nene, er mange nye aktiviteter kommet til.
I vinter var der eksempelvis premiere på
en friluftsskøjtebane - en succes for store
som små - som vil fortsætte.

En stærk profil
Det store »Nye Ridehus« vil være under
ombygning de kommende år, da Næstved
Kommune i samarbejde med Bygge- og
Anlægsfonden i København netop har af-
sluttet en arkitektkonkurrence, som har gi-
vet et ambitiøst bud på en ny hovedind-
gang til området.

Målet med den nye hovedindgang er at
skabe en stærkere profilering af »Grønne-
gades Kaserne« - med respekt for områ-
dets helt særlige karakter - samt give bed-
re adgangsforhold for de mange brugere,
der kommer fra hele oplandet.
Og pr. 1. august i år satser kommunen in-
tensivt ved at ansætte stedets første kultur-
centerleder, som får ansvaret for aktivite-
ter, markedsføring og kontakten til er-
hvervslivet.

Værd er det at lægge vejen forbi »Grøn-
negades Kaserne« i Næstved…et fremti-
dens forsamlingshus!

Line Kornum Jensen
Nyhedsbrev fra Forsvarets

Oplysnings- og Velfærdstjeneste
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Hærens Logistikskole i ny rolle
Af Major O.B. Kristensen, MPO

Lørdag den 1. september 2001 blev der
skrevet endnu et kapitel i Hærens Logi-
stikskoles historiebog. Skolen var for før-
ste gang vært for Militærpolitiforeningen i
Danmarks jubilarstævne, det 30. i rækken.

Arrangementet startede i realiteten alle-
rede fredag den 31. august om aftenen,
hvor de første jubilarer mødte på kasernen.
Militærpolitiforeningen havde arrangeret
faneindvielse af MP-foreningen Sønder-
jyllands og MP-foreningen Tissø’s nye fa-
ner i gymnastiksalen på Nørre Uttrup Ka-
serne. HLS deltog i indvielsen med en
MP-deling fra GSU, og skolechefen,
oberst L.B. Christensen slog det første
søm i de to nye faner. 

Tidligere på dagen var det første besty-
relsesmøde i Militærpolitiets Historiske
Samling blevet afholdt i skolens parolesal.
Bestyrelsen for den historiske samling be-
står af repræsentanter for Militærpolitifor-
eningen i Danmark, og repræsentanter for
de militære myndigheder som uddanner
MP’ere. Skolechefen har udpeget chefser-
gent Hans Seiberg som skolens repræsen-
tant.

Militærpolitiets Historiske Samling
indrettes i ”Gøgereden” under personale-
messen, og MP-sektionen vil, når udstil-
lingen har nået et passende niveau, åbne
den for interesserede blandt personalet ved
skolen. 

Lørdag morgen var vejret let overskyet,
men tørt.

Jubilarerne, der var mødt fredag, havde
overnattet i den nye indkvarteringsbygning
(bygning 11) og enkelte i bygning 28 på
Hvorup kaserne. Efter morgenmad i cafe-
teriet mødtes de nu med de øvrige jubila-
rer uden for kasernens hovedvagt.

Her tog Frants Dalby fra MP-forenin-
gen kommandoen, hvorefter styrken blev
linet op med hjemmeværnsorkesteret og
fanerne på højre fløj.

Kl. 09:45 iværksatte Frants Dalby ind-
march til stadion, selvfølgelig med orke-
ster og faner i spidsen. 

På stadion overtog Militærpolitiforenin-
gens landsformand Carl Bratved komman-
doen og præcis kl. 10:00 blev paraden med
101 jubilarer afleveret til skolechefen. 

Efter paraden var der holdfotografering.
Der var to halvtredsårs jubilarhold, som
blev fejret ved dette jubilæum, og det er
imponerende at se så mange af disse gam-
le kæmper, udnævnt som MP-befalings-
mænd tilbage i 1951. 

Så snart de første holdbilleder var taget,
begyndte jubilarerne at trække over mod
personalemessen.

På græsset overfor havde kaptajn Flem-
ming Amdisen og eleverne ved GSU etab-
leret det, der på moderne dansk hedder et
»Static Display«, med et udsnit af nutidens
militærpolitiudrustning.

Specielt vores nye motorcykler vakte
opsigt.

I messen var der mulighed for at få en
forfriskning, og der var også mulighed for
at bese lokalerne (”Gøgereden”), hvor den
Militærpolitiets Historiske Samling så
småt begynder at tage form.

Det er i øvrigt mit indtryk, at jubilarer-
ne var lidt imponerede over vores facilite-
ter i messen. De store billeder og udsmyk-
ningen i Slesvigstuen blev studeret flittigt.
Kl. 13:00 havde Militærpolitiforeningen
inviteret til middag i cafeteriet. 

Militærpolitiforeningen i Danmark’s
blad ”Det Røde Betræk” indstiftede i 1988
en ærespris ”Sølvcolten”. Den tildeles en
gang årligt til en tjenestegørende MP’er,
som har gjort en særlig og påskønnelses-
værdig indsats. 

Modtageren i år var chefsergent Hans
Seiberg, som i øvrigt også var 25-års jubi-
lar. 

Tillykke Hans!
Kl. ca. 16 var der almindeligt opbrud, hvor
en del af jubilarerne benyttede lejligheden
til at studere UNMILPOC ”Competition
Day”, inden turen gik til MP-Stuen.

Her sluttede en del af jubilarerne af med
deltagelse i UNMILPOC grillparty.

Nu skal man jo passe på med at rose sig
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selv i jantelovens hjemland, men da jeg in-
tet har haft med planlægning og gennem-
førelse at gøre, vil jeg tillade mig at kon-
statere, at ud over de mange andre opga-
ver, vi i fællesskab løser på HLS, ja - så er
skolen altså også i stand til at gennemføre
et jubilarstævne på forbilledlig vis.

Det er min helt klare opfattelse, at de
mange jubilarer havde en rigtig god dag
sammen med det tjenstgørende MP-perso-
nel og vores elever, og jeg ser allerede nu
frem til 2003, hvor vi igen forventes at
være vært for arrangementet.

Doboj 15/11-01
Ja, så er der nyt fra os i Bosnien. Nu har vi
snart været hernede i tre måneder. Tiden fly-
ver af sted. Folk er begyndt at tage på leave,
hvilket også var  tiltrængt. Det er godt at kom-
me lidt væk fra lejren og få lidt luft foran-
dring. 

Efter den tragiske episode den 11. septem-
ber er det ikke blevet lettere at være MP’er i
Bosnien. Opgaverne er de samme, men hvis vi
skal ud fra Doboj og udføre en opgave, skal vi
være mindst to køretøjer og fire mand. Der er
hele tiden fire mand på fem minutters bered-
skab, hvor vi før kun var to. Det kræver en
masse ressourcer. På trods af den spændte si-
tuation i Afghanistan er der stadig stille og ro-
ligt i vores område.

Selvom Bin Laden er ved at blive bombet
tilbage til stenalderen, så kører folk alligevel
galt og for stærkt, så det går tiden forsat med.
Vi har heldigvis ikke haft nogle alvorlige tra-
fikuheld.

Der er forsat en masse »høje herrer« og po-
litikere der skal se på vores område, så eskor-
teringer laver vi mange af.

I starten af oktober havde vi en eskorte af
en masse af vores kampvogne, der skulle til et
stort skydeterræn i GLAMOC. Det ligger i det
engelske område. De skulle være der i en uge,
og der var omkring 100 danskere deroppe, så
vi havde også fire mand deroppe hele ugen.
Det var en stor oplevelse at se kampvogne og
kamphelikoptere skyde med skarpt. 

Der bliver ikke spillet så meget volleyball
mere, da vejret er begyndt at blive lidt ustabilt.
Der er begyndt at være nattefrost, men vi har
ikke så meget nedbør, og det er jo godt så læn-
ge det holder. 

Nu når vinteren nærmer sig, er det igen
blevet tid til en trafiksikkerhedskampagne,
hvor vi laver plakater med gode råd om kørsel
samt intensiverer vores hastighedskontroller.

Erfaringen viser, at der vil komme en masse
uheld når der først kommer frost og sne. 
Nu er det også snart juleaften, og det er jo en
”udfordring” i sig selv. Der er nogle fra den
yngre generation  MP’ere, der ikke har været
væk fra mor på denne dag, så derfor prøver vi
at gøre det så hyggeligt som muligt.

Der bliver fælles spisning i kantinen med
dansk julemad til danskerne og polsk julemad
til polakkerne (kål). Efter vi har spist, vil vi
selv holde noget i kompagniet, hvor vi ser ju-
lekalender, deler pakker ud og spiser julegod-
ter.

Vi har to danskere i kompagniet, der ikke
kommer med hjem til februar. Det drejer sig
om SG J. Luther og SG C. Wheler. De har fået
genganger kontrakt og tager seks måneder
mere.

Wheler skal sidde i SIB, som tager sig af
efterforskning af større sager samt behandler
erstatningssager fra lokale, der har fået øde-
lagt noget af SFOR. Han bliver I den forbin-
delse politisk udnævnt oversergent, tillykke
med det. Luther skal fortsat være patrulje
mand.        

Eftersom vi har gået op af hinanden i så
lang tid har der været nogle små gnidninger,
men det har ikke været noget, vi ikke har kun-
ne klare over en ”sodavand” i Marshallen.

Vi har det godt hernede, humøret er højt og
stadig stigende.

Vi regner med at se nogle af jer til den sto-
re NATO øvelse i Polen til februar. SG G.
Madsen og undertegnede skal deltage, så vi
når kun lige at være hjemme i en uges tid, før
vi skal af sted igen (fremad på ny). 

Det var det hele herfra, til sidst vil SFOR,
hold 12 ønske alle en rigtig god jul og et godt
nytår.

Morten Matzon, SG-hold 106
MP-COY/SFOR hold 12

Nyhedsbrev fra
MP’erne i Doboj - Hold 12
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NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arran-
gement for Military Peace Support) er vi-
sionen om en fælles nordisk styrke. For-
målet er at kunne udsende en betydelig,
nordisk enhed til deltagelse i fredsstøtten-
de operationer ledet af FN, OSCE, NATO
eller EU for derved at give Norden en ty-
deligere fremtoning på den internationale,
militære scene. 

Ved et nordisk forsvarsministermøde i
Kalmar i 1996 blev ideen til en fælles,
nordisk styrke undfanget. Den 26. maj
1997 blev der indgået en aftale mellem
forsvarsministrene fra Danmark, Norge,
Sverige og Finland om oprettelse af NOR-
DCAPS. Hidtil har de nordiske lande haft
et internationalt, militært samarbejde (UN-
SAMFN) under FN, dette samarbejde skal
udvides og styrkes i NORDCAPS, der for-
melt blev etableret den 1. juli 1998. For-
målet med NORDCAPS er fastlagt, og der
tegner sig på nuværende tidspunkt et om-
rids af en form. Der er indtil videre opnået
enighed om, hvordan og gennem hvilken
type organer NORDCAPS skal ledes, samt
omfanget af organisationens styrkeregi-
ster. Et permanent planlægningselement
(NORDCAPS Planning Element) blev op-
rettet i Sverige sidste efterår.

En nordisk profil
Hensigten med NORDCAPS er gennem
multinationalt samarbejde at tilpasse og
videreudvikle en nordisk styrke til indsæt-
telse ved internationale fredsoperationer.
NORDCAPS skal bruges til at fremme
netop den nordiske profil inden for det
fredsstøttende arbejde. Norden skal syn-
liggøres ved, at der kan stilles en betyde-
lig, fælles styrke til rådighed for det inter-
nationale samfund.

NORDCAPS varetager en udelukkende
koordinerende funktion. Formålet er blot
at skabe et tættere nordisk samarbejde på

Vi har klippet i Nyhedsbrev
fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste:

NORDCAPS
området for fredsstøttende operationer,
hvor de enkelte nordiske lande allerede er
aktive fx i FN, NATO, OSCE eller EU.
NORDCAPS skal ikke udvikles eller an-
vendes til regionalt forsvar i Norden.
Hvorvidt et nordisk land ønsker at stille
styrker til rådighed for en konkret NORD-
CAPS operation afgøres suverænt af det
enkelte land. Danmark vil således ikke
kunne bidrage med soldater til en EU-ledet
militær operation. I det tilfælde, at en
NORDCAPS-styrke indsættes i en EU-le-
det operation, påtænkes det at invitere
styrker fra Storbritannien til at udfylde
Danmarks plads.

Organisationen 
Det er de nordiske forsvarsministre, der ta-
ger de rent politiske beslutninger om
NORDCAPS. Selve organisationen styres
af to organer: Styringsgruppen og den Mi-
litære Koordinationsgruppe. Styringsgrup-
pen er det øverste, politisk-militære organ
og består af højtstående embedsmænd fra
de nordiske forsvarsministerier og højts-
tående officerer fra de nationale forsvar-
skommandoer. Styringsgruppen behandler
politiske emner og udfærdiger retningslin-
jer til den Militære Koordinationsgruppe
(MKG). Den Militære Koordinationsgrup-
pe repræsenterer den militære sagkund-
skab og er ansvarlig for forberedelse, plan-
lægning og koordination af alle faste sam-
arbejdsområder, såsom øvelsesvirksom-
hed, uddannelse og kompetenceudvikling.
Dette skal ske i en lang række arbejds-
grupper.

En brigade i 2003 
Til NORDCAPS skal der knyttes et fælles
nordisk styrkeregister, hvorfra der kan op-
stilles en fælles nordisk styrke af op til
brigadestørrelse, der kan stilles til rådig-
hed for det internationale samfund i for-
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bindelse med fredsstøttende operationer.
Med tiden skal styrkeregisteret udbygges
til at omfatte bidrag fra alle tre værn. Må-
let er, at der fra og med juli 2003 skal kun-
ne opstilles en brigade, det vil sige cirka 3.
- 4.000 mand, med en udrykningstid/reak-
tionstid på 60 dage.

Så langt så godt
Indtil videre er der pr. 1. oktober 2000 ble-
vet oprettet et planlægningselement, der
har til huse i Näsby i Sverige.

Danmark bidrager med en stabsofficer,
der skal arbejde sammen med en nord-
mand, to svenskere og to finner.

Den gode vilje synes at være til stede,
og der arbejdes støt og roligt med at få
samarbejdet til at fungere i praksis.

De nordiske lande skal fx opnå enighed
om, hvorvidt der skal oprettes en stående
multinational brigadestab eller om en
NORDCAPS-operation skal ledes af en al-
lerede eksisterende brigadestab fra et af de
nordiske lande eventuelt forstærket med
personel fra de øvrige nordiske lande. 

Line Lærkholm

NORDCAPS styrkekatalog
Styrken kommer til at bestå af cirka 9.500
personer fordelt på 10 bataljoner og yder-
ligere 10 enheder af kompagnistørrelse.
Danmark opstiller cirka 2.300 mand for-
delt på:

En panserinfanteri-bataljon; en panser-
bataljon med Leopard-2A5 kampvogne;
en spejdereskadron med EAGLE; en artil-
leriafdeling med selvkørende haubits af ty-
pen M-109A3; et ingeniørkompagni, et
luftværnsmissilbatteri STINGER og et mi-
litærpoliti-detachement.

Finland opstiller cirka 2.800 mand for-
delt på:

To panserinfanteri-bataljoner; en spej-
dereskadron; et bevogtningskompagni
(guard coy); en ingeniørbataljon; et træn-
kompagni og et CIMIC-kompagni (civilt-
militært samarbejde).
Norge opstiller cirka 2.100 mand fordelt
på:

En panserinfanteri-bataljon og en så-
kaldt forstærkningsstyrke som udgøres af
en panserbataljon med Leopard kampvog-

ne samt fire artilleripjecer af typen 109
mm haubits.

Sverige opstiller cirka 2.100 mand for-
delt på:

To panserinfanteri-bataljoner; et ingen-
iørkompagni og et militærpolitikompagni.
NORDCAPS især vigtig for Sverige og
Finland

»Man kan måske ikke se så mange re-
sultater af NORDCAPS samarbejdet end-
nu, men den erfaringsudveksling, der fin-
der sted, kommer alle fire lande til gode.
Det er ikke mindst vigtigt for Sverige og
Finland at få erfaring og metodik fra de to
NATO-lande, Danmark og Norge.« Det
sagde den svenske forsvarschef, General
Johan Hederstedt, under sit besøg i
København den 26. september. 

Forsvarsministrene fra de fire nordiske
lande har sat sig den målsætning, at lande-
ne inden juli 2003 skal have opstillet en
nordisk brigadestyrke. »Det tror jeg lyk-
kes«, siger Hederstedt videre, »men jeg
tror ikke, de kommer til at kunne klare de
sværeste opgaver. De kommer kun til at
kunne klarer de lette: Humanitære opgaver
og peace keeping. Ikke peace enforcement
i første omgang«. På spørgsmålet om,
hvordan styrken skal ledes, svarer Heder-
stedt: »Det er ikke helt klart endnu. Men
jeg tror, vi i løbet af et års tid får udnævnt
en chef, en stabschef og en næstkomman-
derende. Men det bliver en stab, der først
samles ved øvelser eller andre begivenhe-
der«, slutter generalen.

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

Som omtalt i DRB, September 2001 arran-
gerede lokalforening København den 31.
oktober besøg på det udbyggede Politihi-
storisk Museum i København, og trods
kulde og stærk blæst mødte 35 forvent-
ningsfulde gæster op kl. 18:30 – heri in-
kluderet repræsentanter for såvel Stor-
strømmen som Tissø – for at blive oriente-
ret om, og ikke mindst få forevist, politiets
udvikling og virke fra bysvende over væg-
tere og frem til korpsets nuværende stade.
Politihistorisk Museum har til huse i en
gammel fredet ejendom på Fælledvej i
København N, og efter endt renovering i
1999 blev også førstesalen taget i brug til
udstilling, således at de forskellige udvik-
lingstrin, arbejdsområder og ikke mindst
specielle sager / bemærkelsesværdige for-
brydelser nu bliver klart belyste.

Nævnes bør det også, at det kendte kri-
minalmuseum efter års omflakkende til-
værelse nu omsider har fundet sin endelige
placering her.

Efter en kort velkomst fra lokalfore-
ningsformanden i stationslokale anno
1960 fik aftenens vært, pensioneret politi-
mand Poul Fjeldgaard, ordet, og var i knap
3 timer den suveræne og inspirerende gui-
de under rundvisningen.

At lave en kronologisk opremsning af
rundvisningens mangfoldigheder vil være
halsløs gerning, idet hr. Fjeldgaard på
uforlignelig vis fortalte, beskrev og forevi-
ste museet på en sådan måde, at alle klart
forstod, at her var en mand, der virkelig
beherskede sin metier. At han så samtidig
krydrede sine beskrivelser med små vittig-
heder var tillige ensbetydende med, at ti-
den aldrig faldt lang, snarere tvært imod,
samt at de til tider deprimerende indtryk
aldrig rigtigt fik sat sig.

Politiets oprindelse tilbage i begyndel-
sen af 1700-tallet blev belyst: Vægternes
bevæbning, virke og udvikling gennem ti-
den med bl.a. panorama fra det gamle
Kjøbenhavn med den kendte vægtersang
var meget raffineret sat op, og endelig var
detention og celler fra forrige århundrede
et studium værd: Utroligt små og triste.
Hr. Fjeldgaard fortalte om politiet under
besættelsen, om forholdene i Kz-lejrene,
hvor han selv havde opholdt sig, om de
hvide busser og frigivelsen af Kz-fanger,
og lod ingen tvivl tilbage om, hvad denne
periode havde indebåret af lidelser og
savn.

Vi blev orienteret om flugt»kongen«
Lorenzen, om de tyske brødre Sass, der

Erindring:

Bankospil i
MP- København
Det årlige BANKOSPIL afholdes på KA-
STELLET
i den Store Spisesal, over cafeteriaet, i
Nordre Magasin

Besøg på Politihistorisk Museum

Lørdag den 24 november 2001 kl. 15:00.
Som noget nyt starter vi kl. 15:00 med kaf-
fe/the og et meget lækkert kagebord.  Kl.
ca. 17:00 påregner vi at starte selve årets
store bankospil.

Hilsen og på gensyn
Christer Rasmussen, lokalformand
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specialiserede sig i finere pengeskabstyve-
ri, om storsmugleren Ricardo, der smugle-
de både cigaretter og narko og som havde
en bar i Spanien, som bl.a. danske turister
frekventerede, om ”Det borende X”, som
var en lille grønthandler, der i 1920’erne
etablerede sig som pengeskabsekspert og
tømte 58 pengeskabe for i alt 163.000 kr.
Vi hørte om Sv. Aa. Hasselstrøm, ”Edder-
koppen”, der styrede den københavnske
undergrund i efterkrigsårene, og vi fik li-
geledes en orientering om den desværre
stadig aktuelle Lundin-sag.

Der var montrer med politiets våben
gennem tiderne, og i færdselsafdelingen
fandtes én af de ældste motorcykler i korp-
sets historie, en virkelig kuriositet, en Ni-
mbus fra 1929, populært kaldet ”Kakkel-
ovnsrøret”, samt ikke at forglemme den
nok så bekendte senere Nimbus med side-
vogn, hvilket hos mange bragte adskillige
minder frem; denne motorcykel blev an-
vendt frem til 1964.

Det ridende politi var repræsenteret
med den sidste hest med rytter, og den
kendte overbetjent Dahl – vel nok mest

kendt fra sin mangeårige trafikregulering
på Skt. Hans Torv – stod statelig på sin lil-
le skammel.

En særlig orientering gjaldt barnemor-
dersken Dagmar Overby, der nåede at
ihjelslå adskillige babyer ved at overhælde
dem med petroleum og derefter brænde
dem i kakkelovnen. Formedelst 200 kr.
”overtog” hun enlige kvinders ”uægte”
barn, idet hun lovede moderen at skaffe
barnet et trygt hjem hos gode og respekt-
able borgere. Hun erkendte – og blev straf-
fet for 11 drab, men der var givet adskilli-
ge flere.

Rundturen sluttede i porno-rummet, om
end udstillingen, sammenholdt med nuti-
dens virkemidler, var utrolig pæn; men til-
bage i århundredets begyndelse skulle der
næsten intet til, før sædelighedsparagraf-
ferne var overtrådte.

Alt i alt gav denne rundvisning et stort
kendskab til og indtryk af politiets historie
gennem tiderne, og den er så afgjort et be-
søg værd.

A. Wilson

Tirsdag den 27. november 2001,
kl. 19:00
Andespillet afholdes i år i samarbejde
med Trænregimentets soldaterfore-
ning. Spillet holdes i SG-messen.

Søndag den 9. december 2001,
kl. 13:00
Den årlige juletravetur., hvor der er
mulighed for at erhverve sig et billigt
juletræ.

Prisen for et træ er 40 kr. Efter tra-
veturen er der gløgg og æbleskiver.

Mødestedet for traveturen er parke-
ringspladsen foran MP-stuen.

Der vil folk blive orienteret om da-
gens forløb.

Gert

MP-foreningen Vestjylland indbyder til

Juleandespil
onsdag den 28. november 2001, kl.
19:30 i Sergentmessen på Holstebro
kaserne.

Mange fine gevinster, og som sæd-
vanlig er der juleglögg til de voksne og
sodavand til børnene inkluderet i pla-
deprisen.

Alle medlemmer af Militærpoliti-
foreningen i Danmark er velkomne til
en rigtig hyggeaften.

Ta’ familien med til en rigtig jule-
bankospilsaften, og træf nye og gamle
MP-kammerater.

Bestyrelsen

Kommende aktiviteter
i MP-foreningen Nordjylland
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Lørdag den 20. september 2001 havde MP-
foreningen Sønderjylland arrangeret famili-
eudflugt til Frøslevlejren, hvor vi besøgte
museet over lejren og det nyoprettede FN-
museum.

Den 82 årige Lise Jacobsen fortalte le-
vende om lejren, fra dens oprettelse blev be-
sluttet i marts og taget i brug i august 1944,
til kapitulationen i maj 1945.
Lejren blev oprettet af den danske stat med
henblik på at forhindre deportationer af
danske fanger til de tyske Kz-lejre, hvilket
dog ikke hindrede Gestapo i at sende danske
fanger videre til de berygtede tyske lejre.
Mange danskere vendte aldrig hjem igen.

Den svenske grev  Folke Bernadotte
igangsatte i marts 1945 en enestående red-
ningsaktion for nordiske fanger, der kendes
under navnet ”De hvide busser”.

Lise Jacobsen fortalte og viste lysbille-
der om forholdene i lejren, der jo slet ikke
kunne sammenlignes med de forfærdelige
tilstande i Kz-lejrene syd for grænsen.

Hun fortalte om fangernes opfindsomhed
for at få tiden til at gå. De skar i træ og ben,
den kendte ske, en slev med en udskåret frø
på skaftet skulle stå for ”Frø-slev”, de lave-
de spillekort af papstykker, skakbrikker af
tygget rugbrød og mange andre ting. Alt
dette kunne ses i museet, bl.a. også de
såkaldte ”røvtolde”, et rør på ca. 1 cm tyk
og 10 cm. lang, der blev brugt til at fragte
medicin til de danske fanger i Tyskland. Når
en deportation af danske fanger skulle syd-
på, medbragte de medicinen i disse rør, op-
sat i endetarmen. Tyskerne fandt aldrig ud
af dette og det reddede mange danske fan-
gers liv.

I 1965, på 20 års dagen for befrielsen,

Udflugt til
Frøslevlejren

oprettedes dette museum, der varmt kan an-
befales at tage ned at se.

Fra det store vagttårn i midten af lejren
får man et godt overblik over lejrens størrel-
se. Den var bygget  til ca. 5000 fanger, ved
kapitulationen var der 1.200 fanger i lejren.

For et par år siden blev der i en af de
gamle barakker oprettet et FN museum over
”De blå baretter” og deres stationering ver-
den over. Og som alle ved, deltager Dan-
mark stadigvæk i fredsbevarende opgaver
med soldater og politi. Det skal nævnes her,
at Danmark er højt anset for sin medvirken
til disse opgaver.

Også et museum af høj kvalitet, som bør
besøges.

Dagen afsluttedes med kaffe og kage.
Igen en god og oplevelsesrig dag. Tak for
det.

Hans Fiil, Hold 1

MP Tissø
Juleskydning
Ingen Jul uden juleskydning.

Vi mødes i kælderen under Hvidebæk-
hallen mandag d. 10 december kl. 19.

Efter skydningen kører vi til Jørgen og
Gitte, hvor Gløgg og æbleskiver serveres
kl. 20.

»Ikke Skytter« kan slutte sig til ved Jør-
gen og Gitte.

Bestyrelsen

Dødsfald
Brandmand Poul Poulsen, KP-hold 13,
Næstved, er afgået ved døden den 20.
september 2001.
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En konkurrent?
Irland arrangerer for første
gang et internationalt MP-kur-
sus i stil med UNMILPOC.
Bestemt ikke uventet deltager
6 MPKMP udenlandsrejsende
major Søren Nørgaard, MPO, i
kurset i en rolle som instruk-
tør/observatør.

Fint Besøg
Den 18/10-2001 havde 4 MP-
DET besøg af dets brigadechef
fra 1. Sjællandske Brigade.
Brigadechefen, der ikke er helt

ukendt med MP, oberst Lars
Møller, SG-47, overværede
bl.a. uddannelse af værneplig-
tige MP-sergenter i »Kontrol
med større uroligheder«, lige-
som han selvfølgelig også var
på besøg på MP-Stuen, som
han under frokosten udtrykte
sin begejstring for.

Obersten bekendtgjorde
endvidere, at man snart vil se
ham til et MP-jubilarstævne.

Kampsport?
I forbindelse med 2 MPKMP

stampersoneldag den 25/10-
2001 blev der afholdt en
hockey-turnering mellem de
forskellige underenheder. Der
blev naturligvis ikke givet ved
dørene i den prestigefyldte tur-
nering, men lagt stor intensitet
fra alle sider.

Vinderholdet blev 1 MP-
DET, der gik ubesejret gen-
nem turneringen. Lige efter
fulgte holdet »NC’s drenge«,
der bestod af MPSTN »gam-
le« folk. »Sorte hånd« med
mekanikere og forsynere tog
tredjepladsen.

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM

Forbyr hasj-cd
Norske soldater får ikke ta med rap-artisten
Dr. Dres nyeste cd inn i leiren.  Cannabis-
bladene på coveret og plata bryter med For-
svarets rusmiddeldirektiv.

I septemberinnrykket på Værnes beslag-
la militærpoliti-avdelingen fire eksemplarer
av Dr. Dres cd ”2001”. I Forsvarets rusmid-
deldirektiv heter det at ”Forsvaret ikke ak-
septerer reklamering/signalisering av libe-

rale holdninger til narkoti-
ka, i form av gjenstander,

klær smykker, tegninger,
plakater osv. med symbo-
ler som brukes innenfor
narkotikakulturen, i tje-

nestetid eller innenfor
militært område”.

Sjefen for For-
svarets nar-

kotikagrup-
pe i Sør-
Norge, Tor
Østensvig,
kan skjøn-
ne at en-
kelte sol-
dater rea-
gerer på at
de ikke får

ha med seg
cd-plata inn på

brakka. Men han mener begrun-
nelsen er klar.

– De som kommer inn til Forsvaret skal
ikke bli møtt med symbolikk som bidrar til
liberale holdninger til narkotika. Jeg kan
imidlertid skjønne at enkelte reagerer på at
det er sånn, sier han.

Men at dette er brudd på ytringsfriheten
eller et forsøk på å stoppe soldatenes me-
ninger, avviser han.

– Dette har ingenting med musikken å
gjøre. Hva folk tenker og mener, legger vi
oss ikke opp i. Det frie ord er det frie ord.
Men de som kommer inn til Forsvaret har
krav på en rusfri tjeneste. Hensikten er at
man skal slippe å møte disse holdningene.
Forsvaret skal ikke bidra til at soldatene
skal få gale impulser, påpeker Østensvig. 
Sjefen for Narko-Sør får støtte av Oddhild
Borge i Forsvarets overkommandos perso-
nellstab.

– Vi gjør hva vi kan for å sikre soldate-
ne. Vi skal ivareta sikkerheten til dem som
er inne til førstegangstjenesten, sier rådgi-
ver Borge.

Hovedtillitsvalgt for flysoldatene på
Værnes, Pål Brynildsen, godtar at soldatene
må følge de regler som er satt. 

– Men skillet er vanskelig. Så lenge det
ikke går på innholdet i musikken, men bare
symbolene, er det greit, mener Brynildsen.

Saken er tatt opp blant tillitsvalgte før,
og da er det kommet frem at enkelte solda-
ter synes beslaglegging er å strekke regelv-
erket litt langt.

ANDREAS BAKKE FOSS
(Forsvarets Forum)
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
www.militarypolice.dk
Girokonto: 6 07 70 64

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

75 10 21 07
carl.bratved@get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

98 26 85 99
fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard

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

☎

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby

58 26 31 95

Girokonto: 6 53 92 97

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

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Erik P. Løvenvig

49 70 05 55
loevenvig@get2net.dk

Flemming Larsen
Hans Seiberg

Kustode:
Gert B. Jensen

98 11 31 73
loega.gbj@get2net.dk

☎

☎

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen

97 42 16 35

Øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen

74 75 00 26

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C

66 12 49 37
Erik Hansen

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

☎

☎

☎

☎

☎

☎ Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

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

Girokonto: 1 14 86 99

☎

INDMELDELSESKUPON

✂

Navn:

Adresse:

Postnr./-distrikt

Stam-/CPR-nr.

KP-/SG-hold nr. MPS/HTMS årg.

Adresseændring meldes til det lokale postkontor.

■■ anmoder herved om optagelse i Militærpolitiforeningen

■■ samt om optagelse i lokalforening

■■ straks ■■ pr. den 1.

den / 20

(Underskrift)

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

Fanebærer:
Mogens J. Holm

32 51 03 64☎
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KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16  .  1127 KØBENHAVN K  .  TLF. 33 14 44 76

Kurt Kjeldgaard "KK" SG-hold 27
ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

Reserveret Postvæsenet

PORSVEJ 4 • 9000 AALBORG
SVEND B. LARSEN • KP-HOLD 88

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

Reserveret

www. .dk

Ledig


