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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

Hybylund
Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
Fax. 75 91 15 81
www.hotelhybylund.dk
hybylund@post3.tele.dk

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

Storegade 8 - 8500 GRENAA
TLF. 86 32 12 85 - 86 30 99 55

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

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

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

Grundlagt 1959 af Kurt Eli Hansen, KP-hold 4
Hovedvejen 64, 2600 Glostrup • Tlf. 43 96 45 00

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66
2300 København S Jørgen Pedersen, 

KP-hold 59 10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark.

Vestergaards
Nørrebro 2 · Postbox 69 · 9800 Hjørring · Telefon 9892 0500 · Telefax 9892 7262 

e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk

B O G T R Y K K E R I
541 181
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G

Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning

Ledig

Advokatfirmaet Kragbak
Gabelsgade 5, 9000  Aalborg

tlf. 96318800
fax 96318808

kragbak@eurojuris.dk
www.aalborg.eurojuris.dk

Tage Kragbak, KP-hold 88
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BETRÆK
Østergade 28
7323 Give
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(ikke billeder og grafik)

Ansvarshavende redaktør:
Flemming Ørhem
Telefon: 43 45 66 19
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Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring
☎ 98 92 05 00
Miljøcertifikat DNV ISO 14001

Forsidebillede:

Den tredje MP’er – og den første tid-
ligere MP-sergent er rykket op i ge-
neralsklassen. Oberst Carsten
Svensson, SG-46, og MPCOY/UN-
FICYP/DANCON 23 er udnævnt til
midlertidig brigadegeneral fra den 8/6
2001 i forbindelse med tjeneste som
militærrådgiver for generalsekre-
tærens særlige repræsentant i UN-
MIBH (United Nations Mission in
Bosnia and Herzegovina) i Sarajevo.

5
Maj-juni 2002 (53. årgang)/255.

Kære venner!
Dette nummer af Det Røde Betræk bør
læses med både interesse og vemod. Det er
det sidste nummer, redigeret af vores nu-
værende dygtige redaktør gennem mere
end 25 år, Flemming Ørhem, SG-hold 42. 
Hovedbestyrelsen er dybt taknemmelig for
den entusiasme, flid og kreativitet, der
gennem så mange år har gjort vores blad til
et, man venter på med længsel.

Det er med stor tilfredshed, at forenin-
gen kun skal tage afsked med Flemming
som ansvarshavende redaktør. 
Flemmings indsigt i og store engagement
for vores forening fortsætter bl.a. som be-
styrelsesmedlem i Militærpolitiets Histori-
ske Samling.

På hele Militærpolitiforeningen i Dan-
marks vegne lyder hermed et tusind tak for
dit store arbejde gennem alle årene.

Carl Bratved, Landsformand

�
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80 år
Den 2. Carl Chr. Lysdal, KP-1

Spongbækken 17,
8362 Hørning 

75 år
Den 2. Leif V. Jepsen, KP-4

Taastrupgaardsvej 97 A st,
2630 Taastrup 

Den  4. Preben Hansen, KP-5
Sølystvej 14 E,.st.,
8600 Silkeborg 

Den 11. Chr. S.Henriksen, KP-3
Ellemosevej 2 B, Ugerløse
4400 Kalundborg 

Den 25. Aage Brandt, KP-5
Hellet 86 C, Tved
5700 Svendborg

70 år
Den 1. Mogens Tøttrup, KP-12

Gadekæret 13, Møgeltønder
6270 Tønder 

Den 8. Bent Lidsmoes, KP-15
Egeparken 62,
4970 Rødby 

Den 11. Vagn V. Petersen, KP-14
Bøgballevej 2, Tønning
8740 Brædstrup 

Den 15. Jørgen Virklund, KP-15
Heimdalsvej 3,
4900 Nakskov

65 år
Den 4. Magnus J. Trædmark Jensen,

KP-38
Lundevænget 8,
4400 Kalundborg 

Den 8. Ib B. Lundby, KP-26, SG-5
Thorupvej 53, Aggersund
9670 Løgstør

Den 19. Lennart G. Hargum, KP-25
Åvænget 19 A,
2630 Taastrup 

Den 20. Niels Burcharth, KP-33
Næsset 9,
8700 Horsens

60 år
Den 1. Jørgen B. Kjeldsen, KP-76

Løvagervej 21, Erritsø
7000 Fredericia 

Den 3. Harry Jensen, KP-59
Svend Trøsts Vej 12, 3.tv.,
1912 Frederiksberg C 

Den 4. Poul S. Rasmussen, KP-52, SG-20
Sølvgade 46,
9700 Brønderslev

Den 6. Flemming N. Pedersen, SG-18
Søvangen 11, Ørum
8830 Tjele 

Den 10. Lars T. B. Barle, KP-56
Abildhøjvej 18,
8260 Viby J 

Den 11. Svend B. Helgens, KP-59
46-Alexandra Court, 
Keele Close 1 GB WD 1 AS
WATHFORD Herts England

Per Madsen, KP-60
Vinkelvej 2, 4.tv.,
9900 Frederikshavn

Den 13. Henry Thorup, KP-51
Ellen Grubbes Vej 46, Tved
5700 Svendborg 

Den 16. Erling Madsen, KP-53
Ulkebølsten 7, Ulkebøl
6400 Sønderborg 

Den 22. Bjørn Petersen, SG-17
Hannesborgvej 84,
5540 Ullerslev 

Den 23. Bent Johannsen, KP-62
Hyldehegnet 14,
6400 Sønderborg 

Den 28. Martin Chr. Christensen, KP-50
Lundbyesvej 42, Bedsted
6240 Løgumkloster 

50 år
Den  2. Frode H. Carstensen, SG-51

Vilsbækvej 33, Vilsbæk
6330 Padborg 

– fødselsdage i juni – fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

juni
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Den  5. Lars S. Hansen, KP-96
Lammesøvej 12, Lammesø
5450 Otterup

Søren L. Frederiksen, KP-99
Eskærhøjvej 17,
6100 Haderslev 

Den 7. Freddy Kjellerup, KP-96
Fjeldstedvej 50,
2650 Hvidovre 

Den 9. H. Henning H. Larsen, SG-48
Vangs Allé 4, 4.th.,
9000 Aalborg 

Den 13. Henning Eriksen, KP-96
Anemonevej 5,
8600 Silkeborg 

Den 13. Erik H. Nielsen, KP-96
Vesterbrogade 75,2,
1620 København V

Johnny S. Møller, SG-48
Holtesgårdsvej 18, Munkerup
3120 Dronningmølle 

Den 20. Søren V. Bang, KP-98
Havnevej 122,
8500 Grenå 

Den 21. Palle M.B. Bonde, KP-96
Carl Blochs Vej 9, 4.tv.,
5230 Odense M 

Den 26. Jens R. D. Elkjær, KP-98
Ugletoften 145, Højby
5260 Odense S 

Fødselsdage i juli
80 år

Den 29. Frode Østergaard, KP-1
Skolegade 36,
7400 Herning

75 år
Den 19. Viggo Strøander, KP-5

Fasanvej 12,
3650 Ølstykke 

Den 28. Jørgen A.A. Samuelsen, KP-11
Strandvejen 423, st.,
2930 Klampenborg 

70 år
Den  4. Kurt Ørtenblad, KP-15

Vældegårdsvej 17,
2600 Glostrup 

Den 11. Jens Mikkelsen, KP-13
Bogensevej 78, Aulby
5500 Middelfart 

Anton A. Kubiak, KP-15
Ternevej 5,
8660 Skanderborg 

Den 19. Erling Keller, KP-17
Nissumsgade 3. st.,
6780 Skærbæk Sdr.Jyll. 

Den 24. John V. Nielsen, KP-15
Bukkeballevej 25 B,
2960 Rungsted Kyst 

65 år
Den 7. Henning L. Nielsen, KP-26

Rømerparken 15,
5700 Svendborg 

Den 10. Jørn Pedersen, KP-28
Skolestien 8, 1,
7160 Tørring 

Den 14. Peer Toustrup, KP-28
Gl. Saltenvej 2,
8680 Ry (Jylland) 

Den 18. Benth R. Larsen, KP-46
Møgelbjergvej 74,
9310 Vodskov 

Den 22. Dan V. Lipczak, KP-25
Sauntevænget 1,
3100 Hornbæk 

Den 24. Ole Brask, KP-27
Læderstræde 8 A,
4000 Roskilde 

Thøger B. Nielsen, KP-34
Frederiksdal Alle 99,
7800 Skive 

Den 25. Steen S. Jensen, SG-7
Birthevej 13, Mørdrup
3060 Espergærde 

Den 27. Erling Christensen, KP-26
Slagterigade 11,
9700 Brønderslev 

Flemming Simonsen, SG-13
Langbjergvej 13, Hyrup
7140 Stouby 

60 år
Den  2. Peter K. Petersen, KP-61

Tvedvej 117,
5700 Svendborg 
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Den  8. Ole Møller, KP-56
Kronborg 10, Nedermarken
5560 Årup 

Den 11. Flemming Brandum, SG-17
Egelundsvej 11, Gørslev
4100 Ringsted 

Den 14. Mogens Honoré, KP-60
Skovhaven 1,
6430 Nordborg 

Den 20. Erik G. Bæhrenz, KP-54
Ingefærhaven 107, st.th.,
2730 Herlev 

Den 22. Mogens Hedegaard, KP-79
Letvadvej 32,
9200 Aalborg SV 

Den 23. Søren A. Jensen, KP-53
Lyngbyvej 341 A, st.-25,
2820 Gentofte 

Søren B. Bangsø, KP-65
Liljevænget 11,
5492 Vissenbjerg 

Flemming Kirstein,   MP0
Hasselvej 2, 1.th.,
2830 Virum 

Den 26. Bjarne Uhre, KP-68
Sandbakken 76,
8270 Højbjerg 

Den 31. Erwin Norling, KP-57
Henrik Hertzvej 23 A,
2920 Charlottenlund 

50 år
Den  1. Ernst Frederiksen, KP-97

Gl. Guderup 16, Guderup
6430 Nordborg 

Den 3. Knud M. Larsen, KP-95
Oxford Alle 2 B, st.,
2300 København S 

Per V. Ebbesen,   MP0
Park Alle 66,
9800 Hjørring 

Den 5. Orla Kruse, KP-96
Sneppevej 7, Skovby
6470 Sydals 

Den 11. Jes K. Rosfort, KP-95
Liljehaven 21,
2765 Smørum 

Den 17. Ingolf V. Jeppesen, KP-99
Skovvænget 12,1.tv.,
6100 Haderslev 

Den 18. Erik Svane-Knudsen, SG-46
Mårvænget 29,
5800 Nyborg 

Den 20. Niels-Erik Nielsen, KP-98
Hasselhaven 17,
2600 Glostrup 

Den 21. Karsten Romme, KP-95
ørgensgård Skovvej 70,
6200 Aabenraa 

Den 24. Erik Truelsegaard, SG-47
Sanderumvej 205, Sanderum
5250 Odense SV 

Den 25. Flemming S. Pedersen, KP-99
Skodsebøllevej 25,
4920 Søllested Loll.

Fødselsdage i august
75 år
Den 5. Willy Hansen, KP-5

Fruensbakken 22, Løgten
8541 Skødstrup 

Den 6. Mathias M. Nissen, KP-7
Jernbanegade 30.st.tv.,
6200 Aabenraa 

Den 16. Arne Kaag, KP-7
Vejlesøparken 23, 4.tv.10,
2840 Holte 

Den 17. Ib Sørensen, KP-5
Damgårdsvej 15, Markeslev
4300 Holbæk 

Den 19. Ove Lind, KP-7
Selmarsvej 18,
8260 Viby J

70 år
Den 1. Jens M. Lunding, KP-14

Krog-Ager 17, Udsholt
3230 Græsted 

Den 7. Kurt M. Mouritzen, KP-16
Kirsebærvej 3,
3660 Stenløse 

Den 11. Søren Larsen, KP-14
Bengårdsvej 4, Nr. Holsted
6670 Holsted 
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Andreas Wilson,   MP0
Glerupvej 91,
2610 Rødovre 

Den 25. Jens Thorsted, KP-13
Bogtrykkervej 6, 1.th.,
2400 København NV

65 år
Den 2. Ib E. Hansen, SG-2

Toftesvinget 3,
8250 Egå 

Den 16. Kurt H. Larsen, KP-25
Østergårdsvej 31, Erritsø
7000 Fredericia 

Den 17. Paul G. Christiansen, KP-26
Møgelgårdsvej 34,
8520 Lystrup 

Den 19. Jens L. Merrald, KP-20
Tølløsevej 45 A,
4330 Hvalsø 

Den 22. Torben F. Bang-Jensen, KP-21
Søkrogen 112,
8300 Odder 

Den 25. Arne K. Pedersen, KP-26
Jellingevej 4, Hyllested
4261 Dalmose

60 år
Den 1. Ole Hoffmann, KP-54

Drosselholm Skovvej 16, Ny-
gård
4500 Nykøbing Sj. 

Den 4. Lau L. Sønderup, KP-67
Gribskovvej 11, 2.th.,
2100 København Ø 

Den  6. Karl E. Schmidt, KP-46
Grønnegade 47, Ulbølle
5762 Vester Skerninge 

Den 10. Poul V. Jensen, KP-58
Avida Monto Toro 1, 07730
Acayor
Menorca Spanien

Den 11. Jens Dejgaard, SG-18
Selma Lagerløfs Alle 46,
2860 Søborg 

Den 26. Ib J. Knudsen, KP-57
Tvingsbakken 43, Annisse
3200 Helsinge 

Michael Krog-Jensen, SG-22
Vildrosevej 6,
3060 Espergærde 

Den 27. Ulf Lindstam, KP-61
Haderslevgade 7,
1671 København V 

Den 27. Niels B. Bengtson, KP-64
2318, E.Bethany Home Road,
Phønix Az 85 016
USA

Den 31. Jørgen R. Balder, KP-58
Harboesvej 10,
3100 Hornbæk

50 år
Den 6. Poul S. Brodersen, KP-99

Grønningen 36,
8783 Hornsyld 

Den 8. Jan Roest, SG-55
Bjørnsknudevej 5,
7130 Juelsminde 

Den 13. Poul S. Holm, KP-99
Niels Finsens Alle 29 A,
2860 Søborg 

Den 20. Karsten Olesen, KP-99
Pilevej 7,
6600 Vejen 

Den 21. Ejvind Jacobsen, KP-99
Over Jerstalvej 34,
6500 Vojens 

Den 23. Peter Larsen, KP-98
Ilnabgyden 50, Lundby
5270 Odense N 

Den 25. Richard R. Petersen, SG-46
Ejstrupvej 571, Sdr. Harritslev
9800 Hjørring 

Den 29. Henning Graah, SG-47
Christianshusvej 57,
2970 Hørsholm 

Den 30. Bjarne Aagaard, KP-96
Åkirkevej 3, Kirkeby
5771 Stenstrup 

Sender du - holdkammerat
- en hilsen? Det gør jeg!
Erik, KP-8
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En Very Importent Person

Jeg fik tilbuddet af kaptajn O.N. Lund om
at deltage i bodyguardkurset den 3. maj.
Min opgave ville blive at agere VIP-perso-
nen (ham man skyder og sprænger i luf-
ten).

Efter aftale med sergenterne Thorhauge
og Bentsen, der var instruktører på kurset,
mødets vi på MP-Stuen dagen før til gen-
nemgang af den kommende dag : På stuen
blev jeg endvidere præsenteret for min
vært under kursuset, løjtnant M.H.Nielsen.
Jeg blev informeret om, at jeg på dagen
ville være krigsminister Mar Me Laden fra
Uselsstan.

Efter en grundig gennemgang af øvel-
sen så jeg med stor forventning frem til
den kommende dag.

Fredag den 3. blev jeg afhentet kl.
07:20, kørt til Nørresundby, for derefter at
blive sejlet tilbage til Aalborg. 

Desværre blev jeg skudt under landgan-
gen, da en frømand (J. Hartvig ) pludselig
dukkede op af vandet tæt ved broen. Efter
lidt forvirring konstaterede jeg, at min
vært, løjtnant M.H. Nielsen i  dagens an-
ledning,var udnævnt til major og bar rød
kasket.

Turen gik herefter til Hammer Bakker,
hvor jeg fik en rundvisning på et værksted.
På værkstedet kalibrerede man måleværk-
tøj til måling af krigsgasser. Desværre dø-
de jeg også der, da vi blev angrebet ved af-
gang fra stedet.

Vi kørte tilbage til Aalborg, hvor vi
endte på cementfabrikken Portland. Der
fik vi en uhyre interessant orientering om-
kring fabrikken (Jeg bor tæt på fabrikken,
men har aldrig været der før).

Da vi forlod Portland, kørte vi til Aal-
borg Kaserner for at besigtige skydesimu-
latoren. »Majoren« og jeg fik en grundig
gennemgang af banerne med efterfølgende
afprøvning.

Desværre kendte majoren ikke sin
plads, da han tillod sig at vinde over mig.

Middagen nærmede sig, så vi kørte til
spisning på Hvorup.

Under spisningen genvandt jeg kræfter-
ne efter den hårde formiddag.

Vi forsatte herefter tilbage til Aalborg,
hvor vi skulle have en rundvisning på
hjemmeværnsgården. Rundvisningen gik
godt (Jeg fik talt med flere medarbejdere
angående udrustning til Militærpolitiets
Historiske Samling).

Under afgangen derfra blev jeg verbalt
overfuset af en ophidset arbejder. Også
dette klarede MP`erne.

Herefter gik turen til Lindholm Høje,
som jeg også overlevede.

Sluttelig endte vi efter en del terrænkør-
sel endte vi ved  Oberstens Tårn, hvor jeg
ønskede at se mine soldater træne med Na-
to. Desværre blev jeg sprængt i luften.
Nogle mente, det var mine egne soldater,
da de ingen løn havde fået.

Alt i alt en meget interessant dag, hvor
jeg så MP’erne arbejde seriøst og dygtigt,
men med den tanke i baghovedet, at man-
ge at snart vil gøre tjeneste i udlandet, må
man ikke glemme, at for dem kunne øvel-
sen snart blive virkelighed.

Gert Bøjer Jensen, KP-89

VIP - kursus

VIP’en i gode hænder.
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Vi har fået en hilsen fra ejendomshand-
ler Flemming H. Carstensen, KP-hold 2.
Han undskylder, at hans computer (og
han selv) ikke kan stave på dansk, derfor
skriver han til os på engelsk:

I could write a book as to how I ended up
in Honolulu, which has been my home city
for the last 25 years, but I will try to make
this as brief as possible. However, let me
pass on to you some recollections from my
tour of duty with Den Danske Brigade,
which may be of interest to Jan Liengaard
Drejer, who recently requested information
from that time.

I joined the MP school in 1947, Hold 2,
and was stationed in Wilhelmshaven, Stati-
on 5, until I was discharged in 1948. I may
be remembered as »Revolver Carstensen«.
I fired two shots in the ceiling of the two
band dance hall in the Hotel Astoria, the
largest hotel in Wilhelmshaven. This was in
response to a call from the hotel manager,
who reported that a number of Danish sol-
diers had become engaged in arguments
and fights with German civilians. 

The sergeant on duty, whose name esca-
pes me, was a night club bouncer in civili-
an life. I went to the scene on a motorcyc-
le, since no motor vehicle was available at
that time. This was a blessing in disguise. I
was wearing a helmet and not a cap. As so-
on as I entered the hall, a chair was flung
at me, just like you see in the old Wild West
movies. The sergeant, who sent me in to
disperse the crowd, had remained outside
the hall. He was knocked down, and recei-
ved some bruises in the stampede that fol-
lowed my shooting. 

He threaten me with disciplinary action,
including jail time, which of course never
materialized. Another funny incident that
happened during my time in Wilhelmsha-
ven is worth mentioning. Very early one
morning while sleeping in the office, I re-
ceived a call from the German Police who
wanted to arrest a dangerous criminal who
had committed murder. 

As the German Police were not permit-
ted  to carry arms at that time, they asked
for one of us to accompany them. As their
mode of transportation was only bicycles, I
offered to pick them up. Thus, I drove over
to the German Police station in our »Aus-
tin Utility« armed with, if I remember rig-
ht, a Husquana submachine gun. Two Ger-
man Detectives got in the vehicle with me
and off we went to a very dilapidated and
sleazy part of the Harbor District of Wil-
helmshaven. There we entered a partly
bombed out apartment building and walked
up three sets of flights. 

The Germans knocked on a door as I po-
inted the submachine gun at the door ready
to fire, but I was very apprehensive as to
the outcome. This was a different situation
to that at the Hotel Astoria. The door ope-
ned slowly and an old lady looked out. She
attempted to close the door in the face of
the Germans, one of whom put a foot in the
door and proceeded to enter the apartment.
The German Detectives explained the rea-
son for our visit, namely that they were lo-
oking for a certain individual who had
committed murder.

The old lady told us that he had been
there the previous night, but had left by tra-
in for Bremen. She elaborated by telling us
that when he visited them he would sleep
with either her or her daughter, who was
still in her bed when we entered the apart-
ment. The German Policemen insisted on
searching the apartment while I relaxed,
and surveyed the situation. When they
came to the daughters bed, she threw away
her blankets and there she was naked. “See,
he is not here”, she said in German. Need-
less to say we made a hasty departure.

Subsequently we were told that the fel-
low had been apprehended in Bremen later
that day. Now back on track - after being
discharged from the army I enrolled in
Lyngby Landbrugskole. One of my class
mates there was Harald M. Jorgensen, from
CID, Hold 2, Wilhelmshaven, whom I wor-
ked very close with during our tour of duty
in Germany and we were good friends.

Aloha fra Honolulu
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my tour of duty as a ship’s master, I be-
came a citizen of Australia, and learned to
fly -  another long story. Subsequently I jo-
ined the Australian Government Agency in
Papua New Guinea and served as a senior
officer in various departments, including
the Royal Papua New Guinea Constabula-
ry, the Department of Agriculture, and the
Department of Business Development.

After 27 years in Papua New Guinea
and receiving the »Golden Handshake«
when Papua New Guinea gained indepen-
dence, my wife, an American citizen, and I
decided to move to Hawaii in 1977. 

My wife was not anxious to settle in Au-
stralia. I was not keen on city living on ma-
inland USA, where life was a little too fast
for me, a »bushman«. We have never re-
gretted the move. Hawaii is more develop-
ed and has more city amenities and a better
climate than Papua New Guinea, but reta-
ins laid back tropical island style living.
Soon after settling in Hawaii on the island
of Oahu, I went to school and obtained a
real estate broker’s license. 

Subsequently, I established my own real
estate company, a one man show, in Hono-
lulu. Now 25 years later at age 73, I have
slowed down a bit, even though I continue
to earn a living as a real estate broker. I clo-
sed my Honolulu downtown office a coup-
le of years ago and moved my business to
my Waikiki residence. 

As I write these lines, I glance out the
window at the boats at Waikiki Yacht Club
and on the Pacific Ocean, a fantastic view
indeed. I plan to attend the 55 year reunion
in Aalborg on Saturday, the 31st of August.
At that point in time I can, »over a bottle of
Carlsberg ol« fill your ears with more sto-
ries about my life.

Venlig hilsen,
Flemming H. Carstensen, Kpl. Hold 2.  

PS.  I have mailed some old photos to Jan
Liengaard Drejer. They are dark and not of
the best quality. However, I plan to bring
my photo album when I attend the reunion
at the end of August, should someone at-
tending the reunion want to see them or
make copies.

While at the agricultural college, I was re-
cruited by an Australian cattle rancher,
Archibald Spooner, to come out to Austra-
lia and work for him. Archibald Spooner,
an ex World War II Royal Air Force pilot,
owned several cattle stations in Victoria
and the Northern Territory. During my bri-
ef one year stay in Australia, I saw more of
Australia than most Australians have ever
seen. My job took me to many parts of Au-
stralia, including Melbourne, Victoria,
Sydney, New South Wales, Brisbane, Qu-
eensland, Adelaide, South Australia, and
Alice Spring, Northern Territory. Mr. Spo-
oner, who flew his own aircraft around the
country, crashed about 9 months after my
arrival in Australia. He survived the crash
but retired from farming, and so did I.

I have always been fascinated by the tro-
pics. Thus, I applied for and obtained a job
as manager of a coconut plantation in New
Guinea, now Papua New Guinea. For a
number of years I managed coconut and
cacao plantations on various islands in
New Guinea. Some of these islands were
very isolated and remote. Later on I owned
my own coconut plantation on Rossel Is-
land, but in the end I grew tired of that lo-
nely life on remote isolated islands. Tropi-
cal islands are not always the Paradise  pe-
ople are inclined to think they are. 

Therefore, I said goodbye to the islands
after a partner and I acquired a 36 meter
motor vessel in Sydney, Australia. We had
planned to sail it to New Guinea and fish
for Mother of Pearl shells and other shells,
which are plentiful in Papua New Guinea.
However, after costly repairs and refurbis-
hing, we ran out of money. We sold the bo-
at at a profit without leaving Sydney Har-
bor. The new owners was going to use the
boat as a whale chaser, whale hunting was
still permitted in those days. They were al-
ready mounting the gun on the foredeck
before we got off the ship.

Having found »a taste for the sea«, I  re-
turned to New Guinea and managed to ob-
tain a 150 tons Master’s license to operate
an interisland coastal freighter carrying ge-
neral cargo. Interest in that occupation was
short lived and only lasted for a couple of
years. That is another long story. During
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Historie
Marinehjemmeværnet blev oprettet i marts
1952 under ledelse af kommandør G.E. de
Lichtenberg. Det maritime hjemmeværn,
som det hed den gang, bestod af 1436
medlemmer samt 9 kuttere, 7 motorbåde
og 15 rofartøjer.

Marinehjemmeværnet råder i dag over
30 fartøjer fordelt i de jyske, fynske og
sjællandske havnebyer samt et på Born-
holm. Fartøjernes klasse strækker sig i det
daglige fra de gamle øvelsesfartøjer af kut-
tertypen specielt designeret til Marine-
hjemmeværnet i 70’erne til top moderne
fartøjer 800-klassen med alt nyt udstyr
bygget på Søby Værftet.

Marinehjemmeværnets vigtigste opga-
ver er i dag: Søredning, farvandsovervåg-
ning, miljø-overvågning til søs, bevogt-
ning af sømilitære anlæg og støtte til skibe
i havn samt en række særlige opgaver. I
1999 oprettede man bevogtnings- og
nærforsvarsflotiller (BONHVF). Der er 5
BONHVF i Danmark, hvor 2 af flotillerne
indgår i 3000 mandsstyrken.

Marinehjemmeværnet råder i dag over
4.432 frivillige medlemmer og deltager
f.eks. i ca. 100 søredningsaktioner (SAR)
pr. år.

Vandreudstilling
I anledningen af jubilæet har Marinehjem-
meværnet en vandreudstilling som bliver

Marinehjemmeværnet fejrer i år sit 50-års jubilæum. Dette markeres med en
jubilæumsbog, vandreudstilling og sejlads rundt til de danske havnebyer.

Marinehjemmeværnet fejrer

50-års jubilæum i år!
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præsenteret for offentligheden den 15.
marts 2002 - den 10. juni 2002 på Orlogs-
museet i København. Vandreudstilling
blev åbnet af Hendes Majestæt Dronning
Margrethe. 

På udstillingen er der mulighed for at se
billeder opdelt i tidsperioder om Marine-
hjemmeværnet, og der vil være gamle
klenodier og udstyr fra dengang. (Brochu-
rer omkring vandreudstillingen kan rekvi-
reres ved Informationskontoret Marine-
hjemmeværnet, Århus på telefon 8625
0054 lokal 25 eller på e-mail: ikt-
mhv@hjv.dk).

Udstillingen fortsætter herefter på Ny-
borg Slot, Aalborg Søfarts- og Marinemus-
eum og Hjemmeværnsmuseet i Frøslev til
årets udgang.

Sejlads rundt i Danmark
Jubilæumstogtet »Den blå linie« - Din
hjælp til søs markerer Marinehjemmevær-
net i forskellige danske havnebyer.  
Togtet med marinefartøjer af 800-klassen
med det nyeste udstyr om bord starter sin
sejlads i maj og slutter til august 2002.
Sejlplanen til togtet kan rekvireres ved In-
formationskontoret  Marinehjemmevær-
net, Århus.

I hver havn vil de enkelte flotiller holde
åbent skib arrangementer og demonstrer
det nyeste redningsudstyr, brandsluknings-
udstyr, radarsystem og andet udstyr, som i
dag befinder sig på marinefartøjerne og
gør dem til moderne indsatsfartøjer. 

Til lejligheden er der fremstillet mar-
kedføringsmateriale om »Den Blå Linie«,
som kan rekvireres gennem Marinehjem-
meværnets Informationsafdeling i Århus.
Der vil man tillige kunne bestille relevant
brochuremateriale.

Sejltogtet »Den Blå Linie”«skal også
bidrage til at udvide samarbejdet mellem
Marinehjemmeværnet og søværnet samt
de øvrige maritime parter - det være sig
sejlsportsforeninger, marineforeningerne
og maritime leverandører.

”Vi vil gerne fortælle vore samarbejds-
partnere, at Marinehjemmeværnet gør en
forskel. At vi vitterlig er en hjælp til søs
gennem de talrige rednings- og overvåg-
ningsaktioner, som marinerne deltager i til

gavn for samfundet,” understreger infor-
mationschef i Marinehjemmeværnet, Carit
Enevoldsen (MP’er fra KP-hold 56).

Fest i Nyborg
Den 13. juli 2002 har Marinehjemmevær-
net et særligt jubilæumsarrangement i Ny-
borg.

Marinehjemmeværnet fejrer sit 50-års
jubilæum i Nyborg i uge 28 2002 med kul-
mination den 13.  juli 2002 . Marinehjem-
meværnet vil i den anledning markere sig
forskellige steder i byen . 

Programmet fås ved Informationskon-
toret Marinehjemmeværnet, Århus på tele-
fon 8625 0054 lokal 25 eller på e-mail: ikt-
mhv@hjv.dk.

Marinehjemmeværnet har sin vandre-
udstilling på Nyborg Slot i samme periode.

Kontaktperson i forbindelse med ar-
rangementet er Informationschef for Ma-
rinehjemmeværnet Carit Enevoldsen,
mobil 40 30 61 28.

-sker
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Nyhedsbrev fra
MP’erne i Doboj – Hold 13
Doboj, den 3.  maj 2002

Ja, så er SFOR hold 13 efterhånden ved at
være små 3 måneder gammelt. Vejret her-
nede har været rimeligt skidt den sidste
måned, men nu er det heldigvis ved at ven-
de til det bedre; Skyfri himmel og op til 35
grader i skyggen. Så nu er brugen af vores
sauna blevet afløst af solbadning og en tur
i poolen.

Man har på dette tidspunkt så småt
vænnet sig til at se minefelter og huse, der
enten er blevet bombet, brændt, rippet for
byggemateriale eller skudt sønder og sam-
men.

Men der er en ting, jeg ikke kan vænne
mig til, og det er at se den måde, de sviner
deres land til på. Naturen hernede er utro-
lig smuk, men når man kører langs vejene
og ser den ene interimistiske losseplads i
vejkanten efter den anden, bliver man ry-
stet. Det er ikke bare ved vejkanterne, det
flyder med affald; floderne bliver også
brugt til at borttransportere affald med.
Det er rimeligt frustrerende at se floderne
og deres bredder der ellers løber i et per-
fekt sceneri, være oversået med alt lige fra
gamle biler til dagrenovation.  

For et par dage siden mødte der en lokal
op ved hovedporten til lejeren og hævde-
de, at et SFOR køretøj havde kørt ham og
hans bil af vejen 100 meter fra hovedpor-
ten. En MP patrulje blev sendt til ulykkes-
stedet, og det civile politi blev tilkaldt. 

Da patruljen ankom til stedet var der
ganske rigtigt en civil bil, der lå i grøften,
men der var intet SFOR køretøj. MP pat-
ruljen foretog en rutinemæssig alko-test af
den lokale, der var chauffør på den foru-
lykkede bil, mens de ventede på det civile
politi.

Den lokale blæste alkometeret op på
2,15 ‰!

Derefter havde han ikke lyst til at søge
om erstatning for sin bil, og var meget iv-
rig efter at fortætte sin daglige færden. Få
minutter efter havde han ved hjælp af 2 af

sine venner, fået fisket bilen op på vejen
igen og startet motoren. 

Han skulle lige til at køre da det civile
politi langt om længe mødte op. De kigger
lidt på bilen og på den lokale, og siger der-
efter noget i stil med: »Nå, Så du er fuld
hva’!. Tillykke med det! tag din bil og
kør!«

Og MP patruljen kunne ikke gøre andet
end at se på, at fulderikken blev kørt væk
af sine venner. Og da MP patruljen efter-
følgende spurgte, om det ikke er ulovligt at
køre spritkørsel hernede, svarede de: »Jo,
det er det, men han er  elev på politiskolen,
og hvis vi tager hans kørekort og giver
ham en bøde, ryger han jo ud af skolen«.

Generelt er trafikken hernede vores
værste fjende. P.g.a. vejenes beskaffenhed
burde man tro, at de lokale kørte stille, ro-
ligt, forsigtigt og fornuftigt - Jeg mener,
det ville jeg da gøre, hvis jeg kørte på
dårlige veje, og ydermere så fungerer tra-
fikreguleringen heller ikke nogen steder. -
Men det gør de ikke!!! 

De kører simpelthen så ufatteligt råd-
dent! Jeg har aldrig nogen sinde oplevet
noget, der bare tilnærmelsesvis minder om
denne form for rally-kørsel med bind for
øjnene.

Så i har nok forståelse for, at man sve-
der en smule, når man har kørt en patrulje.
Man har jo konstant skulle undvige de lo-
kale, der kører deres bil som om de havde
stjålet den, forgiftet en landsbys vandfor-
syning, likvideret deres beholdning af svin
og høns, og nu har en frådende hob i hæle-
ne, som de helst ikke vil fanges af.

Lad mig prøve at sætte det lidt i per-
spektiv: I Danmark har vi ca. 500 tra-
fikdræbte om året. Hernede har de over
4.000 trafikdræbte om året, og de har færre
indbyggere end vi har. Men derved ikke
sagt, at jeg ikke er imponeret over, at an-
tallet af trafikdræbte ikke er højere 4.000,
fordi den måde de kører på burde de have
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udryddet hele deres befolkning på en uge.
Hernede arbejder vi jo blandt andet

sammen med polakker. Og om man vil det
eller ej, så er der et problem i sprogbarrie-
ren. Dette kom bl.a. til udtryk da der ud-
brød brand nede på vaskepladsen i »syd-
lejren«. 

Branden blev opdaget af to danskere,
der vurderede at branden var for omfatten-
de til at de kunne slukke den uden at til-
kalde hjælp. De løb op til hovedvagten, så
de kunne melde det videre til brandvagten.
Da de kom op til hovedvagten råbte de:
»FIRE - FIRE!!!«. 

Men det er desværre ikke alle polakker,
der er helt stive i det engelske sprog, og
uheldigvis var der ingen af de vagter, der
var tilstede, der kunne engelsk. Så dan-
skerne så ingen anden udvej end at måtte
tage den ene vagt i armen og løbe ned og
vise ham røgen, da den kunne ikke ses fra
deres position. 

Men hvorfor branden startede er en an-
den historie, som jeg er sikker på, at SG
Stilling hellere end gerne vil fortælle om!!!

Ellers er der jo nok at lave hernede. Vi
kører bl.a. en masse patruljer. Vores MP-
kompagni står for ca. 33% af alle patrul-
jerne, der køres i Kampgruppens ansvars-
område. På vores patruljer laver vi forskel-
lige ting som f.eks. fartkontrol, køretøj-
skontrol og fodpatruljer nede i byen. Vi har
også en del eskorteringer og personbeskyt-
telses opgaver.

Personbeskyttelses opgaverne er rime-
lig ressourcekrævende, og da vi næsten al-
tid har en del af vores personel på orlov, så
hænder det, at vi må trække på vores kon-
torpersonel. Men det går altid som det skal
- Vi er da alle i live endnu!  

Ellers har vi jo stadig en del uheld, som
vi bruger lidt på at skrive om. Som f.eks.
skud afgivet nede ved hovedvagten i for-
bindelse med, at de skal aflade deres
våben, når de skal ind i lejeren.

Der sker det altså for nogen, at de glem-
mer at fjerne magasinet fra deres våben,
inden de tager ladegreb. Vi har også haft en
gut, der glemte sit bundstykke på et hotel
værelse i Ungarn. 

Og mange flere uheldige episoder.  Men
heldigvis er antallet af trafikuheld ved at

falde, så det er rigtig positivt. Vi har hel-
digvis indtil videre været forskånet for al-
vorlige trafikuheld.  

Men alt i alt hygger vi os. Og for mit
vedkommende er det en ret speciel for-
nemmelse at vågne med et smil på læben
på trods af muslimsk fælles bøn, hunde der
gør i vildskab og høns og kalkuner der lar-
mer værre end en ulykke, og gør alt hvad
de kan for at spolere min skønhedssøvn.

Det lykkedes for dem i starten, men
man vænner sig til det efter et par uger.

Jeg vil takke af for denne gang. Jeg
håber at i alle har det godt derhjemme, el-
ler hvor i nu befinder jer.

Mange hilsner 
Søren Hou, SG-hold 104 

Så er vi nået en milepæl – vi har nu været
her i ca. 50% af perioden og tiden flyver
stadig af sted. Arbejdsmæssigt er der sta-
dig nok at se til, en del besøg, der kræver
personbeskyttelse, men ellers en del pat-
ruljer og hastighedskontroller som en del
af vores færdselssikkerhedskampagne,
m.h.p. at holde færdselsuheldene nede på
det lave niveau, som vi har nået i løbet af
de sidste måneders tid. Arbejdspresset
skyldes også at leaveperioden topper i øje-
blikket, vi har helt op til fem på leave af
gangen og det kan mærkes når der er man-
ge opgaver.

I øjeblikket, ud af det danske bidrag,
har vi Stilling, Wheler, Baggesen og P.
Sørensen på leave – de tre sidste på Mal-
lorca, så vi krydser fingre for at øen stadig
er der efter deres hhv. en og to ugers leave!

Udvekslingsprogrammet med amerika-
nerne kører stadig – de er begejstrede for
at komme op under lidt friere forhold, hvor
de også kan nyde en enkelt øl eller to, og
vi er glade for at have ekstra hænder. Li-
geledes er vi ved at skabe kontakter til bri-
tisk og hollandsk MP m.h.p. også at lave
udveksling med dem, så det bliver spænd-
ende i den nærmeste fremtid.

Hilsen
Michael Orup Petersen,

kaptajn 
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Formandsberetning
Landsformand Carl Bratveds beretning
ved repræsentantskabsmødet den 20.
april 2002

Det forløbne år har for vores forenings ved-
kommende været spændende og interes-
sant, uden at der dog er sket de store skel-
sættende begivenheder.

For at starte med det positive kan jeg
konstatere, at vores medlemstal ikke kun
ligger stabilt, men endda er steget svagt i
forhold til sidste år. I betragtning af antallet
af nyuddannede sammenholdt med det des-
værre alt for store antal ældre medlemmer
der falder bort af naturlige årsager, må det
siges at være et udmærket resultat. Med-
lemsfremgangen kan i første række tilskri-
ves det store arbejde der udføres af dels
hvervekontoret som Helge Thomsen står
for og dels af fødselsdagsfonden ved Erik
Hansen.

Militærpolitiforeningen i Danmark har
fire hovedopgaver at tage sig af, det er af-
holdelse af jubilarstævne, afholdelse af re-
præsentantskabsmøde, udgivelse af »Det
Røde Betræk« samt at støtte lokalforenin-
gerne i deres virke. Hvis vi starter med det
sidste har vi i det forløbne år støttet et par
lokalforeninger økonomisk, der havde ek-
straordinære udgifter til udsendelse af bre-
ve til medlemmerne. Vi har ydet lån til 3 lo-
kalforeninger der har fået broderet deres
nye faner – disse lån forventes tilbagebetalt
når lokalforeningerne har fået penge ind fra
diverse fonde de har søgt om tilskud fra. 

Derudover har hovedforeningen ikke
været involveret i lokalforeningernes virke,
der som jeg ser det gør et storartet arbejde
for at give vores medlemmer gode og min-
deværdige oplevelser. Jeg har før været in-
de på, at vi burde have flere lokalforenin-
ger, således at alle medlemmer i Danmark
havde tilknytning til en lokalforening i de-
res nærområde, erfaringsmæssigt er det
begrænset hvor langt man er villig til at
køre for at deltage i en selv nok så interes-
sant aktivitet. Når vi kan se at hovedfore-
ningen har ca. 1450 betalende medlemmer
og vores lokalforeninger tilsammen har ca.

500 betalende medlemmer, er der en stor
opgave der bør løses på dette punkt. Det er
en opgave der kun kan løses ved et meget
tæt samarbejde mellem hovedforeningen
og lokalforeningerne, det er mit ønske at vi
i de kommende år for gjort noget ved det
problem til gavn for de medlemmer der
endnu ikke er tilknyttet en lokalforening.

Det Røde Betræk har gennem de sidste
25 år været i de bedste hænder hos vores
nuværende redaktør Flemming Ørhem,
men allerede på sidste års repræsentant-
skabsmøde tilkendegav Flemming, at det
var hans sidste år som redaktør og andre
måtte tage over. En ny redaktør er fundet,
det er Peter Jepsen og ifølge planerne vil
han overtage bladet fra sommerferien. Bla-
det skal ifølge vores vedtægter udkomme
10 gange om året og der bliver et år ad gan-
gen udgivet en køreplan for hvornår dead-
line er for at få bladet ud til tiden. 

Jeg har tit måttet høre på, at den køre-
plan var endnu værre end DSB’s og at bla-
det var kronisk forsinket. Det må jeg in-
drømme, at der kan være noget om, men
jeg vil dog hellere have et godt blad, der
kommer forsinket ud end et blad uden ind-
hold, der kommer til tiden. 

Selv den bedste redaktør kan ikke sende
et blad på gaden uden stof – og her bliver
redaktøren alt for ofte ladt i stikken af de,
der skal levere stoffet. Jeg vil opfordre alle
lokalforeninger til at udpege en lokalredak-
tør der sørger for at levere stof til bladet – i
det mindste må det være muligt altid at
kunne bidrage til ”mand og mand imel-
lem”.

Sidste år holdt vi for første gang i fore-
ningens historie vores jubilarstævne ved
Hærens Logistikskole (MP-skolen). Det
var mit indtryk, at skolen havde sat alle sejl
til for at gøre det til et perfekt arrangement
for os, alle elever var indkommanderet for
at stå til rådighed enten som chauffører el-
ler til demonstration af militærpolitiets ny-
este materiel. Foreningen havde forsøgsvis
indsat en bus fra Sjælland til Aalborg, for at
kompensere for bortfaldet af jubilarstævner
på Sjælland. Det var ikke den største suc-



16

ces i foreningens historie, dels var der en
alt for stram køreplan samt en vis usikker-
hed om, hvor bussen skulle afgå fra, dels
blev bussen benyttet af  få deltagere og blev
således et betragteligt fordyrende led i vo-
res jubilarstævne. Som vedtaget på sidste
års repræsentantskabsmøde vil dette års ju-
bilarstævne igen finde sted i Aalborg, den-
ne gang hos Trænregimentet og militærpo-
litikompagnierne. På trods af at vi har mi-
stet Hærens Militærpoliti på Sjælland, er vi
i forhold til mange andre soldaterforenin-
ger -  der helt har mistet deres regimenter
og tilhørsforhold – en meget privilegeret
forening, da vi ikke kun har et regiment
men også en skole og således hele to til-
hørssteder, samt to chefer der står 100%
bag vores forening. Igen i år for vi stillet
overnatning gratis til rådighed og vi vil
igen indsætte en bus fra Sjælland men na-
turligvis indrette den efter de erfaringer vi
høstede sidste år.

Militærpolitiforeningens hjemmeside
bliver efterhånden besøgt af rigtig mange
og er blevet en uundværlig del af forenin-
gen. Dens muligheder er mange, bl.a. giver
den nye medlemmer, man kan holde sig
ajour med hvilke aktiviteter der finder sted,
se og hente billeder fra de begivenheder der
har fundet sted og med hensyn til jubilars-
tævnet kan man holde sig orienteret om,
hvem der har tilmeldt sig. Det er desværre
endnu ikke alle lokalforeninger der udnyt-
ter disse fordele fuldtud, jeg kan kun på det
kraftigste opfordre alle lokalforeninger til
at udpege en person der i samarbejde med
vores webmaster Bent Erik Truelsegaard
får ajourført lokalforeningernes sider.

På sidste års repræsentantskabsmøde
vedtog vi at etablere Militærpolitiets Histo-
riske Samling, hvis formål er at oprette et
museum på Aalborg Kaserner der kan vise
militærpolitiets historie fra starten i 1947
til dato, den første spæde start kunne man
se på sidste års jubilarstævne. Vi er siden
da kommet et stykke videre, men der er
endnu lang vej igen. Næsten i hvert num-
mer af Det Røde Betræk er der en efterlys-
ning om effekter og/eller arbejdskraft til
enkelte perioder, udbyttet af disse efterlys-
ninger er for at udtrykke det diplomatisk
beskedent. Det er i sær perioden fra Tysk-

land der haster, hvis vi ikke nu får samlet
de effekter og historier fra jer der var stati-
oneret i Tyskland, er det desværre til over-
se hvornår det er for sent. Jeg beder jer in-
derligt ofre et par timer og gennemgå hvad
i måtte have, der har betydning for MP’s
historie og giv os det enten nu, eller fortæl
os, hvad vi kan forvente at modtage på et
senere tidspunkt. Foruden at vi opretter vo-
res eget MP-museum, bliver der oprettet et
garnisionsmuseum i Aalborg der indgår i
byens øvrige museer, det skal efter planen
indvies og åbnes for publikum med udgan-
gen af juni i år, garnisionsmuseet har bedt
Millitærpolitiets Historiske Samling om et
samarbejde, det vil sige vi skal lave en skif-
tende udstilling om militærpolitiet. Vi har i
den anledning fået stillet »Kongejeepen«
til rådighed foreløbig for 6 måneder, hvil-
ket vi naturligvis er glade for, det betyder,
at vi på garnisionsmuseet kan starte med en
interessant MP-udstilling og gøre den til-
gængelig for et bredt publikum.

Sidste år var der chefskifte ved Trænre-
gimentet – oberst Bjarne G. Bagge gik af
og oberst Flemming Larsen tiltrådte – det
er et rent militært anliggende, men det
påvirker i høj grad også vores forening, da
det ikke for os er ligegyldigt hvilken ind-
stilling til Militærpolitiforeningen den sid-
dende chef for Trænregimentet har. Jeg kan
glæde jer med, at vi næppe kunne have
været mere heldig ved valget af ny chef.
Oberst Flemming Larsen, der selv er
MPO’er, er meget velvilligt indstillet over-
for vores forening og vi kan glæde os over
et godt og konstruktivt samarbejde.

Militærpolitiets 55 års fødselsdag blev i
år festligt markeret med en parade, samt
plantning af 2 bøgetræer ved MP-sektio-
nens lokaler hos Hærens Logistikskole. I
dagens anledning blev der også afsløret et
”nyt” navneskilt over indgangen til bygnin-
gen, det var Militærpolitiskolens gamle
skilt der havde været opsat både på Øster-
brogades og Svanemøllens Kaserne. Der
blev også afsløret en ny messingplade,
skænket af fødselsdagsfonden, på døren til
elevstuen, elevstuen fik navnet Lundtofte-
stuen. 

Hovedforeningens bestræbelser på, at
samle både Flyvevåbnets og Søværnets ud-
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dannede MP’ere i vores forening gør frem-
skridt, men er endnu ikke kommet så langt,
at det giver anledning til en længere udred-
ning på dette års repræsentantskabsmøde.
Jeg håber at kunne give en mere udtøm-
mende og positiv beretning på næste års re-
præsentantskabsmøde.

Jeg vil benytte lejligheden her til at tak-
ke hovedbestyrelsen for et godt og loyalt
samarbejde i det forløbne år. Denne tak
gælder også for de af jer der udfører særli-
ge hverv for foreningen samt bestyrelserne
i alle lokalforeninger. Jeg ved I alle gør et
stort arbejde for vores forening er og fort-
sat vil være en af de bedste soldaterfore-
ninger i Danmark. Jeg har i år en særlig tak

   stiftet den 29. juni 1950

Indtægter 2001 2000

Kontingent 203.150,00 195.465,00
Souvenirbod 0,00 3.214,25
Salg af annoncer 15.680,00 16.978,00
Renteindtægter 4.219,62 1.863,47
Ekstraordinære indtægter 0,00 130,00
Gaver, Historisk Samling 345,00 0,00
I alt 223.394,62 217.650,72
Udgifter

Det Røde Betræk 95.225,00 96.950,00
Porto m.m., Det Røde Betræk 26.664,18 22.651,95
Porto, kontingent 12.292,43 7.318,28
Porto, andet 7.564,90 11.992,50
Kontorartikler 3.588,00 12.678,19

RESULTATOPGØRELSE

til Helge Thomsen, der gennem mange år
trofast har passet foreningens hvervekon-
tor, men af personlige årsager har valgt ik-
ke at genopstille, Helge foreningen vil ger-
ne overrække dig en lille erkendtlighed
som udtryk for vores taknemmelighed for
din store indsats.

Med etableringen af Militærpolitiets Hi-
storiske Samling blev arkivet lagt ind under
samlingen, og vores trofaste arkivar gen-
nem mange år Alex Andersen blev på det
område »arbejdsløs«, Alex foreningen vil
også gerne takke dig for din mangeårige
indsats med en lille erkendtlighed.
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Tilskud 0,00 22.005,00
Repræsentation 0,00 4.574,00
Telefon 0,00 384,00
Gaver 0,00 2.746,75
Rejser 0,00 30.956,00
Bestyrelsesmøder 5.304,50 3.034,25
Jubilarstævne 0,00 6.832,75
MPf 50 år 0,00 21.354,75
Hjemmesiden 1.214,00 2.883,00
Historisk Samling 0,00 0,00
Afskrivning, inventar 0,00 6.689,00
Afskrivning, debitorer 0,00 0,00
Afskrivning, varelager 0,00 0,00

I alt 151.853,01 253.050,42

Årets resultat 71.541,61 -35.399,70

STATUS 31. DECEMBER 2001

Aktiver 2001 2000
Kasse 795,52 781,52
Giro 607-7064 14.333,14 59.077,32
Giro 500-11-04960 74.770,73 70.700,77
Debitorer 0,00 15.988,94
Inventar 0,00 1.799,00
Varelager, souvenirbod 57.434,79 62.355,66
Kasse, souvenirbod 3.817,30 2.433,80
Giro, souvenirbod 114-8699 10.538,19 11.812,58

I alt 161.689,67 224.949,59
Passiver
Kreditorer 0,00 31.093,51
Formue 1. januar 193.856,08 229.255,78
Årets resultat 71.541,61 -35.399,70
Formue 31. december 265.397,69 193.856,08
I alt 265.397,69 224.949,59

Ovenstående regnskab er revideret og godkendt.
Bilag og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Hareskovby, den 14. marts 2002

Erik Rasmussen B. Beck-Rasmussen
Revisor Revisor

HovedkassererBent Erik Truelsegaard
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Fredag den 8. marts 2002 fyldte Militærpo-
litiet 55 år. Netop på denne dato, i 1947,
mødte de første MP-elever på Lundtofte
Flyveplads nord for København. Denne da-
to blev derfor markeret ved et mindre arran-
gement ved Hærens Logistikskole. 

Vejret den 8. marts var meget flot. Solen
skinnede fra en skyfri himmel, og der var
næsten vindstille. Markeringen af dagen be-
gyndte med parade ved bygning 18, hvor
chefen for Hærens Logistikskole modtog
den samlede Militærpolitisektion, flankeret
af Hærens Logistikskoles kvartermærke og
lokalafdeling Nordjyllands fane. 

Som gæster til paraden var  chefen for
Trænregimentet, formand og næstformand i
Militærpolitiforeningen Danmark, de sene-
ste sektionschefer ved Militærpolitisektio-
nen og en række andre inviteret. Oberst L.B.
Christensen fremhævede i sin tale til MP’er-
ne det høje og meget professionelle niveau,
som MP har holdt siden oprettelsen. Speci-
elt fremhævede obersten indsatsen ved de
udsendte MP-enheder, herunder det danske
koncept for kontrol med uroligheder. Seni-
orsergent Ole Larsens store indsats i forbin-
delse med afprøvning og implementering af
den nye BMW motorcykel blev også frem-
hævet.

Militærpolitisektionen havde efter para-
den inviteret til morgenkaffe i bygning 18.
Men inden vi gik indenfor i bygningen,
gjorde vi holdt udenfor ved indgangspartiet.
Vi er i sektionen meget taknemmelige over,
at der er afsat ressourcer til en indvendig to-
talrenovering af fire bygninger, samt til en
lettere modernisering af faciliteterne i en en-
kelt. Herved bliver det muligt at samle alt
MP personel i et område. 

Det udvendige er der endnu ikke midler
til, men vi forsøger selv at pynte lidt herpå.
Sektionen havde derfor anskaffet to flotte
bøgetræer til lejligheden. Det første blev
plantet af chefen for Hærens Logistikskole,
oberst L.B. Christensen og landsformand
Carl Bratved, og det andet blev plantet af
chefen for Trænregimentet oberst Flemming
Larsen og tidligere sektionschef ved MP,

pensioneret major Søren Rand. Ved MP-
sektionen vil vi gerne medvirke til at bevare
vores historie, og vi er i arbejdet på at finde
materiale til den historiske samling faldet
over et skilt, som vi mener hører hjemme i
bygning 18, der bliver vores hovedbygning.
Skiltet har tidligere hængt på såvel Svane-
møllens som på Østerbrogades Kaserne. 

Chefen for HLS holdt en kort tale, hvor
han »genetablerede« Militærpolitiskolen og
afslørede derefter det gamle skilt med tek-
sten MILITÆRPOLITISKOLEN. 

Efter afsløring af det gamle skilt, gik vi
alle indenfor i hovedbygningen. I forbindel-
se med åbningen af det nye opholdslokale
for vores elever den 17. januar i år, udskrev
jeg en konkurrence om det bedste navn til
lokalet. Så chefen for HLS kunne afsløre et
flot messingskilt på indgangsdøren til det
nye opholdslokale med inskriptionen
LUNDTOFTESTUEN. Navnet er naturlig-
vis valgt til ære for de første MP’ere, som
mødte på Lundtofte Flyveplads den 8. marts
1947. 

Erik Hansen fra fødselsdagsfonden hav-
de på forhånd indhentet information fra
nogle af de gamle kæmper fra hold 1, og han
beskrev levende de forhold, de første MP’e-
re mødte i Lundtofte. Efter afsløringen af
navnet på lokalet var der morgenkaffe, og et
større briefingprogram kunne begynde for
vores gæster. Formiddagen afsluttedes med
et besøg ved  skolens teknik afdeling, hvor
gæsterne var rundt ved uddannelsesgruppe
kørsel og uddannelsesgruppe elektronik. 

Umiddelbart inden vi gik til frokost, af-
lagde vi besøg ved Militærpolitiets Histori-
ske Samling, som langsomt men sikkert be-
gynder at tage form. Den officielle del af ar-
rangementet endte i personalemessen, hvor
skolechefen havde inviteret på frokost. Efter
frokosten afsluttede vi festlighederne som
altid i Aalborg - med en kold øl på MP-Stu-
en.

Militærpolitiet fejrer 55 år
Af major Ole Bech Kristensen, MPO



Militærpolitiets 55

1: Militærpolitiskolen antrådt til parade 
2: Paraden afleveres til chefen for Hære
3: Skolechefen, oberst L.B. Christensen

de det første bøgetræ.
4: Chefen for Trænregimentet, oberst F

plantede det andet bøgetræ.
5: Skolechefen erklærede Militærpolitis
6: Det gamle skilt fra den selvstændige 

lens kaserner hænger nu over indgang
7: Skolechefen, oberst L.B. Christensen

opholdsstue.
8: MP-elevernes opholdsstue fik navn e

flyveplads.
9: MP-skolens elever og instruktører de

10: MP-chef, major Ole Bech Kristensen
11: »Sådan et nyplantet bøgetræ skal van
12: Fødselsdagsfondens formand Erik Ha
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Vi der år efter år har fået lov til at opleve
mindehøjtidelighederne i anledning af
kampene i Haderslev den 9. April 1940 op-
lever også hvert år mindet om fire unge
soldaters heltemodige indsats og død.

Vi bliver også hvert år konfronteret med
de kendsgerninger, at de unge soldater
faldt på grund af danske politikeres forfej-
lede forsvarspolitik i mange år forud for
besættelsen. De unge soldaters død synes
meningsløs, men deres indsats og kamp fik
stor betydning for vort lands fremtid, i ef-
terkrigstiden og årene derefter.

Jeg, at alle forsvarsinteresserede er gla-
de og stolte over, at garnisonen i Haderslev
fører traditionerne videre, så både minde-
dagen den 9. April og festlighederne om-
kring 4.-5. Maj kan bibeholdes.

Militærpolitiforeningen Sønderjylland
fik i år en invitation til at deltage i minde-
højtidelighederne. Det var en dejlig indby-
delse. Vi var særdeles glade, fordi vi i år
kunne præsentere vores nye fane.

Højtidelighederne er først og fremmest
veteranernes dag. Trods deres høje alder
var 42 veteraner mødt op på mindedagen
sammen med indbudte og mange repræs-
entanter for soldaterforeninger og forenin-
ger med tilknytning til forsvaret. Sammen
overværede vi den smukke og enkle højti-
delighed ved mindemuren på Haderslev
kaserne. Her blev der nedlagt kranse for de
faldne, Slesvigske Musikkorps musicere-
de, og garnisonskommandanten, oberst
Vagn Nielsen holdt en meget smuk tale på
denne smukke forårsmorgen, hvor kaser-
nens store flag vajede på halv stang i min-
det for de faldne soldater.

Før man gjorde klar til den store march
gennem byen var garnisonen vært ved et
morgentraktement i kasernens cafeteria,
hvor der var lejlighed til at hilse på venner
og kammerater i de meget hyggelige lokaler.

Marchen fra kasernen gennem Hader-
slev by var et herligt skue. Med Slesvigske

Musikkorps i spidsen for en
deling soldater fra garniso-
nen, detachement fra Flyve-
station Skrydstrup med fane,
soldaterforeninger med de-
res faner, der var ni i alt, og
over 30 veteraner fra den 9.
April 1940.

Sammen med veteranerne
marcherede grev Ingolf og
grevinde Sussi – et flot cadeau og hæders-
bevisning til veteranerne.

Ved ankomsten til Sønderbro, hvor
kampene fandt sted, var gården omkring
kirken omkranset af mange civile, som vil-
le overvære højtideligheden. Paraden blev
formeret, og den imponerende faneborg
kom på plads. De fremmødte veteraner
blev formeret ved oblisken, hvor de fald-
nes navne er foreviget.

Garnisonskommandanten, oberst Vagn
Nielsen talte og redegjorde for omstændig-
hederne for kampene på Sønderbro, hvor
tapre danske soldater gav en overlegen
fjende kamp. Kampen var kort, men hef-
tig. Fire soldater døde og flere blev såret.
Danske soldater gjorde deres pligt, og sik-
rede ved deres indsats vore allieredes op-
mærksomhed og anerkendelse.

Slesvigske Musikkorps spillede den
smukke salme »Slumre sødt i Slesvigs
jord«. Menig Berthelsen fra Kolding, der
selv blev hårdt såret i kampen lagde en
krans fra kammeraterne. Der blev lagt
kranse fra soldaterforeninger, institutioner,
pårørende og fra civile borgere i trofasthed
for mindet om den begivenhed, som aldrig
vil blive glemt.

Efter højtideligheden ved mindeoblisken
var afsluttet var der mindeandagt i kirken.
Paster Vehner holdt en smuk tale i mindet
om den begivenhed, der for 62 år siden fandt
sted næsten uden for kirkens dør. Efter an-
dagten var der hjemmarch til kasernen, hvor
paraden ankom lidt før kl. 12. Da kaserneu-

9. april 1940
Mindehøjtidelighederne ved garnisonen i Haderslev 
i anledning af danske soldaters kamp den 9. April 1940
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ret faldt i slag blev der komman-
deret »Honnør for flaget«. Det
store Dannebrog gik til top og
afsluttede den officielle del af
mindehøjtidelighederne.
Kl. 12:30 var der inviteret til
frokost for veteraner, pårøren-
de og indbudte gæster i kaser-
nens smukke Gottorpsal.
Fra MP-forening Sønderjyl-
land deltog de to fanebærere,
landsformand Carl Bratved og
Hans Fiil fra hold 1 samt un-
dertegnede som formand for
MP-forening Sønderjylland.
Ved denne frokost, med god
mad, øl og snaps, var ordet frit

og mange havde ordet. Vore smukke
fædrelandssange blev sunget ind imellem
talerne. Vi hørte gamle veteraner fortælle
om de dage i deres liv, som de aldrig glem-
mer. Imponerende var det, at de gamle sol-
dater, som nu alle er over 80 år, kunne hol-
de tale og berette om den 9. april 1940.

Jeg havde i en lille tale lejlighed til at
sige garnisonskommandanten, oberst Vagn
Nielsen tak for invitationen til MP-fore-
ning Sønderjylland, og havde den glæde,
at obersten inviterede os til at møde op
med fanen, når Danske Division den 1. Ju-
ni fejrer jubilæum, et jubilæum, der over-
væres af Hendes Majestæt Dronning Mar-
grethe.

Det var en meget stor glæde, at vi fik
lov at præsentere vor nye fane på denne
minderige dag, bedre kunne det ikke være.

Erik Stokholm

Dybbøldagen
At deltage i mindehøjtideligheden ved kri-
gergravene på Dybbøl i anledning af stor-
men på Dybbøl-skanserne den 18. April
1864 er en ganske speciel oplevelse, der
for sønderjyderne og især sønderborgerne
er en god, dansk og årligt tilbagevendende
tradition.

I år var det en ære og en glæde for Hans
Fiil, Hold 1 (1947) og undertegnede at
kunne præsentere MP-forening Sønderjyl-
lands fane og være fanekommando på den
historiske dato.

Garnisonen, Hærens Sergentskole, anført
af Slesvigsk Musikkorps, marcherede med
300 soldater op til Dybbøl og paraderede. I
år deltog for første gang 30 tyske soldater i
uniformer, ikke i marchen, men i fremmø-
det. Sammen foretog en dansk og en tysk
soldat kransenedlægning. Der blev lagt
mange kranse, både fra dansk og tysk side. 

Tilstedeværelsen af tyske soldater skul-
le symbolisere en slags forsoning. Det var
vel også en medvirkende årsag til, at i alt
omkring 1.000 personer samt et væld af
mediefolk fra presse, radio og TV var
mødt op.

Trods den megen polemik på grund af
tysk deltagelse, specielt med modvilje og
kritik fra den ældre generation, var der og-
så mange, der viste forståelse for tanken
bag. I dag står tyske og danske soldater jo
sammen, bl.a. på Balkan og i Afghanistan.
Det skal nu ikke sættes til debat her.

Særlig kolorit på dagen satte også sol-
dater i historiske uniformer og med forla-
degevær samt salutskydninger med gamle
kanoner kl. 12. Kransenedlægningerne og
hele arrangementet blev præget af respekt
og med honnør og værdighed.

Hans Fiil og jeg var i hvert tilfælde stol-
te over vort hverv som fanekommando.

Med kammeratlig hilsen
Richard Fedders, KP-hold 7

Hans Fiil, hold I og Richard Fedders, KP-7,
var faneløjtnanter i Døbbøl.
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Københavns 
generalforsamling
Torsdag den 14. marts 2002 afholdt lokal-
foreningen København sin årlige general-
forsamling  i Kastellet, under overværelse
af 18 deltagere.

Leif Mehlsen blev valgt som dirigent,
og han konstaterede, at generalforsamlin-
gen var indvarslet efter vedtægterne og
spurgte forsamlingen, om der var nogen,
der havde indvendinger mod varsel m.v.
Det var ikke tilfældet, og generalforsam-

lingen blev erklæret lovlig og beslutnings-
dygtig.

I sin beretning fortalte formanden bl.a.
om de afholdte arrangementer i årets løb.
Han nævnte specielt, at der havde været et
foredrag på Livgardens kaserne med gene-
ralsekretær oberst Steen Søndergaard
Jensen, MP’er fra SG-hold 7.

Der havde været en forevisning af Fre-
deriksberg slot, ligesom foreningen havde
deltaget i grisefesten i Tissø og MP træffet
i Odense samt jubilarstævnet i Aalborg.

Efter godkendelse af beretningen, gen-
nemgik kassereren i store træk regnskabs-
punkterne. Der var ingen spørgsmål til
regnskabet.

Derefter gennemgik kassereren i store
træk skyttelaugets regnskab. Regnskabet
blev, i henhold til beslutning på general-
forsamlingen i 2001, fremlagt således, at
det omhandlede både året 2000 og 2001.
Der blev ikke stillet spørgsmål til skyt-
telaugets regnskab. 

Herefter redegjorde kassereren for bud-
gettet for det kommende år. Der var en del
debat omkring medlemshvervning. Der
fremkom flere forslag til, hvorledes man
kunne få fat i yderligere medlemmer. 

Der var fremsat forslag fra bestyrelsen i
Lokalforening København om forhøjelse
af kontingentet fra kr. 40 til kr. 50 årligt.
Formanden begrundede ændringen med, at
man forventede en stigning i diverse ud-
gifter på linie med den almindelige prisud-
vikling. Han mente, at forhøjelsen ikke var
særlig stor, idet et kontingent på kr. 50 sva-
rede til det beløb, som var gældende i alle
øvrige lokalforeninger under Militærpoli-
tiforeningen i Danmark. Kassereren oply-
ste, at forhøjelse af kontingent ikke var af-
hængig af beslutning på generalforsam-
ling. Jfr. foreningens love kunne bestyrel-
sen frit fastsætte størrelsen på det årlige
kontingent. Der udspandt sig en mindre
debat om dette emne. Kassereren foreslog,

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

Besøg hos MP 
på Holmen
Som en passende og perfekt optakt til
sommerferien indkalder MP-forening
København herved til et nyt og interes-
sant besøg 

Torsdag den 13. juni 2002 kl. 19:00 
på søværnets MP-station/Holmen.
Efter en nærmere redegørelse om or-

ganisation, materiel m.v. – og sikkert
også dybdeborende spørgsmål – vil vi
blive vist rundt på Holmen, der jo nok
til manges overraskelse har ændret ud-
seende ret så markant. 

Rundturen afsluttes med et mindre
traktement for egen regning, og hele
besøget forventes at vare ca. 2_-3 timer.

Tilmelding til denne interessante af-
ten – og mød nu talstærkt op - også fra
Tissø og Storstrømmen - til Andreas
Wilson, telefon 4494-4381, senest den
8. juni 2002.

Mødested/tid: Portindgangen til Hol-
men for enden af Prinsessegade den 13.
juni 2002 kl. 18:45.



25

at forsamlingen kunne foretage en vejle-
dende afstemning, for at lodde stemningen
med hensyn til en evt. forhøjelse. Der blev
foretaget en afstemning som viste, at 16
medlemmer stemte for - 2 medlemmer
undlod at stemme. Bestyrelsen besluttede
derfor at forhøje kontingentet som fore-
slået.

Valgene
Efter valgene ser bestyrelsen således ud:
Formand: Christer Rasmussen 
Kasserer: Finn Fleron
Bestyrelsesmedlem: Andreas Wilson
Bestyrelsesmedlem: Arno Jeppesen
Bestyrelsessuppleanter:Fritz Volquartz og

Preben Hansted
Revisorer: Kurt Larsen og Jørgen Egelund

Jensen
Revisorsuppleant: Fritz Volquartz.
Repræsentantskabsmedlemmer. 
Fritz Volquartz og Kurt Larsen
Repræsentantskabsmedlemssuppleant:
Jørgen Egelund Jensen
Skydeleder: Flemming Ørhem og 

Preben Larsen

Eventuelt
Under eventuelt havde Jørgen Egelund
Jensen  stor ros til bestyrelsen for de man-
ge arrangementer, som var afholdt i løbet
af året. Han havde dog en alvorlig tilføjel-
se. Han opfattede foreningen som en sol-
daterforening, og ikke en selskabelig fore-
ning, hvor der absolut skulle være damer
med ved ethvert arrangement eller sam-
menkomst etc. Han var indforstået med, at
der var tilfælde, hvor damer naturligvis var
velkomne, f.eks. bankospil, campingtræf,
grisefest i Tissø etc. Han mente, at det helt
klart skulle fremgå af annonceringen eller
indbydelsen, hvorvidt arrangementet var
med damer eller ej.

Formanden mente, at det måske nok var
principielt rigtigt, men han var bange for,
at der i så fald ikke kom tilstrækkeligt
mange medlemmer til de enkelte arrange-
menter.

Andreas Wilson kunne ikke tilslutte sig
ideen. Det ville ikke være muligt at gen-
nemføre arrangementerne med en rimelig
tilslutning. Han ville ikke påtage sig opga-

ven, og han ville i hvert fald ikke byde no-
gen gæst at komme og holde et foredrag
overfor - måske 10 medlemmer. Der kun-
ne måske blive tale om at udelukke damer,
hvis man indbød til en egentlig kamme-
ratskabsaften. Det skulle så fremgå af ind-
bydelsen.

Egelund mener, at det er ligegyldigt, om
der kommer fem eller ti medlemmer. Der
må i så tilfælde annonceres mere ihærdigt
efter flere deltagere. Man må finde frem til
en bedre måde hvormed man kan fa med-
lemmerne til at komme. Han ville selv
påtage sig at ringe rundt til en gruppe med-
lemmer, og bede dem møde op.

Fritz Vo1quartz kunne ikke tilslutte sig
ideen. Det var normalt, at der deltog damer
i arrangementerne. Uden medvirken af da-
mer var der ingen forening.  Arno Jeppe-
sen vil anholde Egelund på ordet om, at
han personlig vil ringe rundt til medlem-
merne, for at få dem til at møde op om-
kring arrangementerne. Mente i øvrigt, at
foreningen skulle betragtes som en selska-
belig forening, og dermed var damer vel-
komne.

Finn Fleron gjorde opmærksom på, at
bestyrelsen havde hørt emnet omtalt, og at
man havde debatteret det. Der var intet af-
gjort, men det var hans personlige opfat-
telse, at damer hørte med, når foreningen
afholdt arrangementer. Han mente i øvrigt,
at såfremt ideen skulle gennemføres, så
skulle der være konsekvens i annoncerin-
gen, således at det altid fremgik, om det
enkelte arrangement var med eller uden
damer.  Formanden: Emnet vil blive taget
op i bestyrelsen til nærmere drøftelse.

Han understregede, at man skulle være
varsom, og at man skulle passe på, at den
igangværende debat ikke blev for skarp.

Johannes Larsen mente, at foreningen
skal bestå som den altid har gjort. Damer
eller ej, og høstede tydelig sympatitilken-
degivelse fra forsamlingen.

Efter flere mindre meningsudvekslinger
ebbede debatten omkring damers medvir-
ken ud.

Efter at have sikret sig at der ikke var
flere indlæg, takkede dirigenten for god ro
og orden og lukkede dagsordnen.

Vagn Nielsen
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Generalforsamlingen
den 14. marts 2002
Formanden Erik Stockholm aflagde beret-
ning for den foregående års aktiviteter.
Han var godt tilfreds med det fremmøde,
der havde været til de forskellige arrange-
menter. Foreningen formåede at samle en
god flok, hver gang der blev afholdt noget. 

Året startede med skydningen i Hader-
slev, i januar måned, hvor der blev afholdt
prøveskydning og sidst i februar blev der
udtaget hold til landsskydningen. Her skal
nævnes, at formanden med stolthed nævn-
te at vi et år var blevet nr. 1 ved lands-
skydningen, idet vores landsformand hav-
de vundet.

Det var hyggeligt ved disse skydearran-
gementer, hvor både børn og kvinder kun-
ne deltage.

I marts måned var der generalforsam-
ling, hvor vi som sædvanlig sluttede afte-
nen med gule ærter og flæsk, en herlig ret
tilberedt, »som vor mor lavede dem«. Vi
må glæde os over så længe Oles mor kan
overkomme at tilberede det hele for os.

I april måned afholdtes repræsentant-
skabsmøde i Odense, hvor foreningen del-
tog med flere delegerede.

Der havde ligeledes været en udflugt til
TV Syd i Kolding, hvor vi havde en
spændende aften. Vi fik fortalt om opbyg-
ningen af TV Syd, fra sin spæde start i Ha-
derslev og til den forholdsvise store stati-
on den var i dag, nu beliggende i Kolding.
Det var en rigtig interresant aften, hvor vi
fik et godt indtryk af, hvordan man bygger
en udsendelse op. Bl.a. fortalte de, at et re-
klameindslag på 30 sekunder kunne koste
op til 16.000,00 kr. i TV Syd, men i de sto-
re landsdækkende TV stationer kunne
samme reklame nemt koste 100.000,00 kr.

Det var også året, hvor MP-Foreningen
Sønderjylland fik sin egen fane. Den blev
skænket af  Soldaterforeningen og ved en
højtidelighed overrakt på Søgård Kaserne
overrakt af Grevinde Sussi og Grev Ingolf.
Landsformanden Carl Bradtved modtag
fanen.

Som året før var der også det årlige
campingtræf, der denne gang var i Odense.
Desværre havde der ikke været så mange
deltagere, som der ellers plejede at være,
men vi måtte håbe at der kom flere med i
år, da der skulle fejres 20 års jubilæum. 

Først i september havde der været jubi-
larstævne i Aalborg, hvilket igen gav an-
ledning til et godt kammeratligt samvær.

Lørdag den 20. september havde der
været en familieudflugt til Frøslevlejren,
hvor bl.a. den 82 årige Lise Jacobsen på en
levende og interresant måde fortalte om
lejrens opbygning og det daglige liv i lej-
ren. Hun fortalte og viste lysbilleder. Efter
dette spændende foredrag, var vi på van-
dring rundt i lejren og så de forskellige ud-
stillinger der var. Vi var bl.a. andet inde at
se De Blå Baretters museum, FN-museet
der var blevet oprettet for et par år siden. 

I november måned havde vi så årets sto-
re afslutning i Brørup Bowlingcenter. En
aften vi nok alle ser frem til, da det er en
virkelig hyggeaften med familien og et
godt kammeratligt samvær.

Formanden takkede bestyrelsen for et
godt samarbejde i årets løb. Han var glad
for sine bestyrelseskammerater, uden dem
var det nok ikke så nemt for ham, så en
stor tak til dem.

J. Holm, SG-hold 59
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Bryggeribesøg
Torsdag den 11.04.02 var der MP-træf på
Bryggeriet Fuglsang i Haderslev. Vi var 22
der havde fundet vej til det Sønderjyske
bryggeri. På parkeringspladsen blev vi alle
behørigt modtaget af landsformanden Carl
og brandmajor Ole, som sørgede for at ge-
lejde os ind på pladsen og ellers på behørig
måde roste de pæne biler, deltagerne an-
kom i.

Vi samlede i krostuen, hvor Villy Vagn
Nielsen bød velkommen og fortalte om
opstarten af bryghuset Fuglsang. Det var
Søren Christian Fuglsang, født den 27. ok-
tober 1815, død den 31. januar 1904, der
startede bryggeriet Fuglsang.

Efterfølgende blev vi vist rundt på
bryggeriet. Vi fik set, lige fra hvor malten
kom ind, til den blev behandlet så den kun-
ne bruges til at brygge øl af. Det er ikke al-
le der kan dyrke malt til bryggeriet. Der
stilles meget store krav til sorten. Den go-
de danske byg er den vigtigste råvare. 

Når den kommer til bryggeriet, bliver
den vejet og evt. tørret, og kvaliteten kon-
trolleres. Byggen renses og fyldes så i
støbekar. Her blødes den op i 2 dage. Her-
efter pumpes den over i spirekasser, hvor
den ligger til spiring i 6 dage. Den fær-
digspirede byg kaldes grønmalt. Den
lægges til tørre på køllerne, hvor den gen-
nemtørres ved gennemstrømning af varm

luft. 
Bryggeriet er stort, så der var tale om

vandring fra det ene store lokale til det an-
det, hvor de forskellige processer foregik.
Det bevirkede at der skulle udnævnes en
lyseslukker og dørlukker. Det skulle være
sidste mand. Det var nok et rent tilfælde, at
det var vores landsformand Carl Bratved
der var sidste mand, så han blev udnævnt
til overlyseslukker/lukkeansvarlig.

Vi vandrede fra afdeling til afdeling, og
hvert sted forklarede Villy om processen
med at brygge øl. Det formåede han at
gøre på en så levende og god måde at man
næsten kunne fornemme, hvorledes der
blev arbejdet i fabrikken, selv om det hele
lå stille.

Efter gennemgang af bryggeriet, mød-
tes vi til sidst i krostuen. Her var der dæk-
ket fint op til os. Der blev serveret land-
gangsbrød med øl og sodavand til, så vi fik
mulighed for at smage der forskellige sor-
ter som bryghuset fremstiller. Det blev et
hyggeligt samvær, hvor alle følte de havde
fået meget ud af aftenen, takket være en
god og levende guide. 

Kl. 22 skulle krostuen lukke. Det var en
aftale med byens værtshuse, de kunne ikke
konkurrere på prisen. 

P. Jepsen

»Bøllebank«
Medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark indbydes til at høre om »Ope-
ration Bøllebank«

Mandag den 10. juni 2002 kl. 19:00 i den gamle varmecentral (ved cafeteriet)
i Kastellet i København.

Oberst Lars R. Møller, MP’er fra SG-hold 47, fortæller om sine oplevelser som
chef for danske enheder i kamp på Balkan, kendt under navnet »Operation Bølle-
bank«.

Det er De Blå Baretter & Kammeratstøtteordningen, der står som arrangør,
men MP-foreningen har fået lov til at deltage. For yderligere information kontakt
Erik Blyme, telefon 3539-2705 eller Kenneth Czichelski, telefon 5573-9314.

-sker
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Disciplin er en af militærets dyder - i hvert
fald ifølge den gældende militære straffe-
lovgivning. Men skal soldater også i freds-
tid have andre forholdsregler end alminde-
lige mennesker?

Den militære straffelov er et levn fra
gammel tid. Men hvorfor skal vi også i dag
have to straffelov - en for militært personel
og en for den civile befolkning? »Det skal
vi, fordi militæret opererer i en virkelig-
hed, der er ekstremt anderledes end den
andre borgere lever i. Militær adfærd ad-
skiller sig fundamentalt fra borgernes al-
mindelige adfærd - og det er meningen,
fordi formålet med et militær er, at de har
et apparat, der kan udøve fysisk magt.
Derfor er det rimeligt, at der gælder nogle
andre regler for militært personel end for
civile.« Det siger professor Gorm Tofte-
gaard Nielsen fra Aarhus Universitets Juri-
diske Institut.

Disciplinære straffe
Den væsentligste forskel mellem den mili-
tære straffelov og den almindelige straffe-
lov handler om, hvad der betegnes som
forbrydelser. Militæret opfatter en række
handlinger, som i det civile liv ville blive
betragtet som overtrædelse af »god tone«,
som overtrædelse af det såkaldte discipli-
naransvar. Og det medfører straf i form af
bøde eller frihedsindskrænkning.

Disciplinaransvar er ikke det samme
som straffeansvar. I den civile straffelov
har man kun straffeansvar - hvis man over-
træder en lov, kommer man for en dommer
og straffes herudfra. I militæret har man
også en straffelov, som tages i brug ved
større forbrydelser. Men i tillæg til dette
har man disciplinaransvaret, hvilket vil si-
ge, at en underordnet militærperson kan
straffes uden dom af en overordnet.

Professor Gorm Toftegaard Nielsen for-
klarer, hvorfor disciplinaransvaret en vig-
tig forholdsregel i militæret. »Inden for
militæret er der et meget klart behov for
disciplin. Hvis militæret skal fungere i
krig, er det fantastisk afhængigt af disci-
plin. Disciplinaransvaret har dels den

funktion at supplere straffeansvaret, idet
det mindsker behovet for at straffe ifølge
straffeansvaret. Hvis man har småforseel-
ser - i militæret er det fx en forbrydelse af
komme for sent til tjenestestedet - kan man
klare dem alene med disciplinaransvar.
Det er ikke nødvendigt at tage straffean-
svaret i brug, som er mere stemplende for
personen.«

Problemet er bare, at man i den nu-
værende lovgivning blander straffeansvar
og disciplinaransvar sammen. »De menige
kan sommetider være i tvivl om, hvornår
de overtræder disciplinarreglerne, og hvor-
når de overtræder straffeansvaret. Lovgiv-
ningen bør derfor adskille de to ansvars-
former mere tydeligt«, mener Gorm Tofte-
gaard Nielsen.

Gorm Toftegaard Nielsen er med i det
udvalg om den militære straffe- og retsple-
jeordning, som blev nedsat i maj 1999, og
som bl.a. undersøger, i hvor stort omfang
militæret skal ligne det civile. Og her er di-
sciplinar- og straffeansvaret oppe til over-
vejelse. Både i forhold til disciplinarmid-
lerne og til den straffemyndighed det mili-
tære personel af højere grader har. Skal
straffeansvaret fx begrænses hos officerer-
ne, så de kun har disciplinarmyndighed?
Skal disciplinarmidlerne i samme grad
kunne anvendes i fredstid? Det er nogle af
de forhold, udvalget i øjeblikket er ved at
tage stilling til.

Krigstid eller fredstid?
Et af de forhold, der gør det svært at slæk-
ke på disciplinen også i fredstid, er udvik-
lingen af forsvarets opgaver. Gorm Tofte-
gaard Nielsen siger: »Problemet i dag er,
at sondringen mellem krig og fred er ble-
vet indviklet. I gamle dage øgede du be-
redskabet, hvis der var risiko for at russer-
ne kom. Du kunne regulere det hele fra
central hold. Det kan vi ikke i dag, da det
danske forsvars opgaver i dag indebærer,
at vi sender styrker ud til steder, hvor der
pludselig opstår en farlig situation. Godt
nok er det mest fredsbevarende styrker,
men hvis de pludselig bliver beskudt, kan

Disciplin i fredstid 
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hele billedet ændre sig i løbet af 10 sekun-
der. Derfor er det svært at skelne mellem
fredstid og krigstid.« Disciplinen er derfor
nødvendig også i fredstid - spørgsmålet er
bare i hvor stor grad, og hvilke midler man
skal bruge til at opretholde den. Det får vi

De nye krige er anarkistiske og svære at for-
udsige - og tilsvarende svære at gardere sig
imod. Det er nødvendigt at analysere situatio-
nen for at finde frem til relevante reaktioner på
de nye udfordringer

Efter den kolde krig er verden mere og me-
re tydeligt blevet delt i to. Et større område
med relativ fred og stabilitet, og problemom-
råderne, hvor udviklingen er uforudsigelig og
usikker. Den modsætning skaber grobund for
lokale opstande og konflikter, som på længere
sigt tegner et billede af diffuse og rodede
krigssituationer - og dermed af krige, som er
svære at kontrollere og som har et uklart for-
mål og indhold. Det sagde seniorforsker Pert-
ii Joenniemi i et foredrag torsdag d. 24 januar
i COPRI om krigens nye former.

Nye modsætninger
De nye krige befinder sig i periferien af de sto-
re regulerede systemer og samfund, og de ud-
mønter sig i mindre lokale krige. Den etable-
rede verden har længe prøvet at holde sig væk,
og lade parterne klarer paragrafferne selv, men
når modstanden rammer ned midt i magtens
centrum, som det skete d. 11. september 2001,
er det ikke længere muligt at forholde sig neu-
tral eller stå på sidelinjen. I den situation bli-
ver der samtidig konstitueret et globalt sam-
fund, som tydeligt adskiller sig fra det lokale,
og situationen kendetegnes yderligere af nog-
le markante modsætningspar. Pertii Joenniemi
opregner storbyen kontra bondelandet, cen-
trum kontra periferien og det etablerede kon-
tra det uregulerede og normløse.

Traditionelle 
og ukonventionelle krige
De modsætningspar er klart forskellige fra si-
tuationen i en »normal« krig, hvor modsæt-
ningerne traditionelt opstår mellem to lande,
som har erklæret hinanden krig. Der findes
stadig »klassiske« krige, som man fx kan fo-
restille sig mellem Pakistan og Indien eller Ta-

måske et svar på, når Udvalget om den mi-
litære straffe- og retsplejeordning afslutter
sin bedømmelse sandsynligvis i løbet af
foråret.

Marianne Hansen
Nyhedsbrev fra FOV

Nye krigsformer i det 21.århundrede
iwan og Kina, men de bliver i stigende grad
afløst af ukonventionelle typer, hvor der
lægges mere vægt på formen end på indhol-
det. Pertii Joenniemi forklarer det med valget
af symbolske mål som i de aktuelle eksem-
pler: World Trade Center og Pentagon, og med
at der bevidst er kalkuleret med den mediebe-
tydning, det ville få. Man går efter det perfor-
mative i stedet for at fremsætte klare politiske
mål. Samtidig tjener terroristerne en stor »ka-
pital« på anslaget, fordi det sidder i vores
erindring og stadig nævnes dagligt, og det vi-
ser at tidsperspektivet for de nye krige er ud-
strakt til at være en mere eller mindre perma-
nent situation.

11. september 2001 
- en engangsforeteelse
Pertii Joenniemi mener dog ikke, at der vil
komme flere af den slags store terroraktioner
foreløbig. Det tager år at planlægge, og det
kræver en relativ stor gruppe mennesker, som
er parate til at ofre deres liv - og det er ikke
nemt at finde ret mange folk, der er parate til
det. Terroraktionen d. 11. september 2001 vil
sandsynligvis være en engangsforeteelse, og
lignende aktioner vil ske i mindre målestok
fremover. Mentalt skal vi være forberedte på
noget i den retning, men ikke i centrum og ik-
ke i den skala. Modstanden vil være der per-
manent, men ikke som en åben krig, og det
gør det svært at lave en strategi imod det. Man
må i højere grad gardere sig ved hjælp af tak-
tiske manøvrer.

COPRI afholder i øjeblikket en længere fo-
redragsrække om terrorisme, krig og sikker-
hed i det 21. århundrede, og hver uge giver
forskere deres særlige synsvinkel på de aktu-
elle spørgsmål. Alle seminarer foregår på Cen-
ter for Freds- og Konfliktforskning, Frederi-
ciagade 18, 1. sal, 1310 København K. tlf.
3345 5050. 

Mette Juul, Nyhedsbrev fra FOV
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Som det fremgår andet sted er dette num-
mer af »Det Røde Betræk« det sidste, jeg
redigerer.

Det har været en fornøjelse at lave bla-
det, selv om det ind imellem, især når lo-
vede bidrag udeblev, har været surt show.
For hvad skulle man så finde på!

Udfordringen i at få et soldaterfore-
ningsblad for personel uden egen perso-
nelforvaltende myndighed og som tillige
er fordelt på flere regimenter, alle forsva-
rets tre værn og utallige MP-tjenestesteder
ude i den store verden til at fungere uden
at tage sig af sager af tjenstlig eller politisk
karakter har været stor og spændende.

Skulle man mene, at jeg ind imellem
har lykkedes, er jeg glad for det.

Efter 25 og et halvt år »i stolen« mener
jeg nu at have aftjent min værnepligt som
redaktør, og glæder mig til at gå i gang
med andre udfordringer i Militærpolitifor-
eningen i Danmark..

Tak for selskabet. Tak til en masse gode
bidragydere gennem årene - ingen nævnt,
ingen glemt - uden hvem det dog havde
været umuligt for mig at lave bladet.

Tag godt imod min afløser: Peter Jep-
sen, KP-hold 62.

Med venlig hilsen
Flemming Ørhem, SG-hold 42

Dødsfald
Læge Ole Valdemar Hansen, KP-hold 53,
og Congo-veteran var omtalt som 60 års
fødselar i sidste nummer af DRB. 

Gid det var så vel; Ole afgik ved døden
den 30/4 1999.

Ole var ikke medlem af MP-foreningen,
men inden han blev optaget i fødselsdags-
listen, blev han checket i telefonbogen, og
der stod han endnu.

Vi prøver at undgå den slags fejltagel-
ser, men ind imellem kikser det desværre.

Det ville derfor være rart, hvis dødsfald
blandt MP’ere blev meddelt Fødselsdags-
fonden.

Erik Hansen, KP-8

I slutningen af 2. Verdenskrig sendte Vor Herre 
Skt. Peter ned til det krigshærgede Europa for at se, hvor slemt det stod til.

Skt. Peter landede lige midt i Tyskland, så sig lidt omkring og snakkede med
folk, hvorefter han hurtigt tog tilbage.

Da han kom tilbage konstaterede Vor Herre, at han var kommet hurtigt hjem,
og spurgte, om der var noget galt,.

»Noget galt«, svarede Skt. Peter, »Den er gruelig gal; de er lige ved at ind-
kalde min årgang!«

Varm sommerhilsen fra Anders, Hold 1

Det har været 
en spændende 
fornøjelse...

Sommerhus 
sælges
Nord for Kalundborg ca. 300 meter fra
prima badestrand og rigtig gode fiske-
muligheder i Kattegat sælges ældre
sommerhus 50 m2, herudover en dejlig
udestue på 20 m2 og redskabsrum.
Dejlig grund 1240 m2 for enden af vej.
Indbo samt brændeovn med blæser
medfølger. Trænger til »lidt« moderni-
sering. Sælges under off. vurdering til
MP-pris 320.000,- kroner.

Arne Winther, KP-86 
Telefon  5926- 8171 

Det Muntre Hjørne
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Vores kommende aktiviteter:

Mandag d. 10. juni 2002, kl. 19:00:
»Bøllebank« i Kastellet i København.

Onsdag den 19. juni 2002:
H.M. Dronning  Margrethe indvier DANI-
LOG’s nye fane.

Storstrømmen deltager i paraden med
fane og Jeep.

Vi har endnu ikke fået accept fra kaser-
nen om deltagelse i paraden, men vi håber
naturligvis det bedste.

For yderligere information, kontakt Ni-
els Møller Thomsen på tlf. 5544-0476.

21.-23. juni 2002:
MP-træf hos Tissø - Bemærk især grisefe-
sten lørdag den 22.  kl. 13:00.

Søndag den 23. juni:
Sct. Hans fest på Hvorup Kaserne. Yderli-
gere information ved henvendelse til lokal-
formanden.

Kommende aktiviteter
i MP-foreningen Nordjylland

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

Weekend 16-18. august:
Vi deltager i MP-(camping-)træf  på Sjel-
borg Camping, Hjerting.

Weekend 16.-18. August 2002:
MP-træf  på Sjelborg Camping, Hjerting
(v/Esbjerg).

Søndag den 25. august 2002:
Cykeltur Tissø rundt - traditionen tro mø-
der vi op (med eller uden cykler) med det
formål at besøge vennerne i MP-Tissø.

Lørdag den 31. august 2002:
Jubilarstævne i Aalborg.

Medtransport til arrangementerne kan
evt. aftales med Johannes på tlf. 5486-
1515 eller Niels på tlf. 5577-0401 eller
5544-0476.

Grisefest
For 10. gang afholdes Grisefesten  
i  »MP-ØST« (hos Erik Hansen)
Lørdag d. 22. Juni kl. 13:00
Pris for gris med kartoffelsalat, årstidens salater 
og flutes samt kaffe med hjemmebag: 90 kr.
Vin, øl og vand til vanlige billige priser.
Der er som sædvanlig muligheder for at ankomme fredag og tage hjem søndag.
Plads til campingvogn og telte forefindes.
Tilmelding til: Jørgen, 5825-0097 eller Erik, 5826-3195.
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»I am the Infantry, follow me
Not a foot soldier, we’re much more you see
We’ll take the fight to the enemy
I am the Infantry, first of THE THREE«

»I am the Cavalry, follow me
A Modern horse soldier in an APC
Charging straight forward to the enemy
I am the Cav, most daring of THE THREE«

»I am the armour, follow me
The arm of decision I’ll always be
When the going gets rough, call on me
I am Armour, the best of THE THREE«

»Armour, Cav and Infantry
Rush headlong into the melee
Breaking the lines like an angry sea
Deep into enemy territory«

»Approaching a cross-roads, what do we see
The area secured by two lonely MP’s
Directing us forward, how can this be
How long has he been here waiting for me«

»What a crazy person an MP must be
He has no firepower or armour like me
And I thought everyone followed THE THREE
Armour, Cav and Infantry«

»I am the MP, don’t follow me
You don’t want to be where I will be
Guarding a crossroad, waiting for THE THREE
Just my partner, a sixteen, a sixty and me«

»With the objective taken, wait and see
No one will remember the lonely MP
Who held this ground so they could run free
But that’s my job, supporting THE THREE«

SUPPORTING
THE THREE 

Gabriele og Carl Bratved
(SG-19) er årets arrangører
af MP-træf (campingtræf).

Sjelborg Camping ligger i
naturskønne omgivelser
grænsende op til Marbæk
plantage med en velbevaret
jernalderboplads, i gåafstand
fra Sjelborg strand og ikke
langt fra Esbjergs centrum.

Priser for 2002:
Voksne: Kr. 53,- pr. person

pr. dag.
Børn 
(0-12 år): Kr. 27,- pr. person

pr. dag.
Strøm: Kr. 20,- pr. dag.
I prisen er inkluderet gratis
bad i toiletbygningerne.

Prisen for en hytte: Kr. 200,-
pr. dag, hvortil kommer pri-
sen for hver person.
Hytten er inklusiv gratis
strøm, vand, varme og tv.

For reservering kontakt:
Sjelborg Camping, 
Tlf.: 75 11 54 32,
fax.: 76 13 11 32
e-mail:
sjelcamp@mail.tele.dk
Husk at opgive at reserverin-
gen er til MP-træf.
Læs mere på vores hjemme-
side www.militarypolice.dk

Med venlig hilsen
Gabriele og Carl

MP-TRÆF 
(CAMPINGTRÆF) 
2002 
afholdes på
SJELBORG CAMPING, 
Hjerting, 6710 Esbjerg V
DEN 16. - 17. OG 
18. AUGUST
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Kastelskoncerterne er primært en række
militære koncerter, som afholdes på Kirke-
pladsen i den gamle Fæstning, Kastellet.

Kastelskoncerterne gennemføres i 2002
på tyvende år i moderne tid, og der med-
virker en række danske og udenlandske
musikkorps. Også i år indgår Store Tap-
penstreg i koncertprogrammet.

Kastellets Kirkeplads og Prinsessens
Bastion har langt tilbage i tiden dannet
rammen om militære koncerter. Fra foråret
1866 at regne, spillede Regimentsmusik-
ken her hver søndag eftermiddag. Disse
koncerter virkede i mange år som et stort
trækplaster på såvel ældre som yngre
københavnere. I fint vejr var Fæstningen
fyldt med søndagsklædte og glade menne-
sker, der familievis promenerede i hoved-
gaden og på de to gader langs Kirkeplad-
sens langsider, mens de nød de inciterende
marcher og smægtende valsemelodier.

I 1850’erne spilledes Kastelskoncerter-
ne i Prinsessens Bastion - engang også be-
tegnet Flagbastionen, da Fæstningens dan-
nebrogsflag vajede her fra en meget høj
flagstang.

Søndagsmusikken i Kastellet fortsatte
langt ind i vort århundrede. I begyndelsen
af trediverne overtog det frivillige Kon-
gens Livjæger Korps’s musikkorps kon-
certopgaven, indtil dette og øvrige frivilli-
ge korps blev nedlagt ved lov i 1937.

Herefter ophørte Fæstningens gode mu-
sikalske traditioner, indtil Kommandant-
skabet i Kastellet i 1983 fandt tiden inde til
igen, at kombinere Kastellets fæstnings-
og kulturhistoriske miljø med den kultur-
arv som militærmusikken udgør.

Den nu 338 år gamle Fæstnings Kirke-
plads - en af Hovedstadens smukkeste ba-
rokpladser - omgivet af de karakteristiske
røde stokke og magasiner og af den gule
Kommandantgård og Kastelskirken - dan-
ner en herlig ramme om god militær mu-
sikudøvelse.

Dette er Kastelskoncerternes store
stampublikum bekendt med og det på-
skønnes også af mange andre af Hovedsta-
dens borgere og af den store mængde af tu-

rister, som lægger turen over Kastellets
broer - ind bag de indbydende, grønne vol-
de.

KASTELS-
KONCERTER 2002
Søndag den 2. juni kl. 14:00
Hjemmeværnets Musikkorps 
København

Søndag den 9. Juni kl. 14:00
Swiss Army Big Band

Søndag den 16. juni kl. 14:00
8. Regiments Musikkorps

Onsdag den 19. juni kl. 19:00
Prinsens Livregiments Musikkorps

Onsdag den 26. juni kl. 19:00
Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps

Lørdag den 6. juli kl. 14:00 
U. S. Air Force Band

Søndag den 18. august kl. 13:30 
Hjemmeværnets Musikkorps Fyn

Søndag den 25. August kl. 14:00
Hemvärnets Musikkär i Eslöv

Søndag den 1. September kl. 14:00
Slesvigske Musikkorps

Torsdag den 5. September kl. 19:00
Store Tappenstreg med 
Prinsens Livregiments Musikkorps,
Hjemmeværnets Tamburkorps
København 
og et detachement fra 
Gardehusarregimentet
(Gennemføres i samarbejde med
Dansk Afdeling af International 
Military Music Society).

Velkommen til kastelskoncerter
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MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Rykker østpå
Beredskabsinspektør Jørn
Kiølseth, KP-83, får 1/6-2002
en ny kollega i Brand & Red-
ning ved Sønderborg Kommu-
ne, når Ole Olsen, SG-67, til-
træder, ligeledes som bered-
skabsinspektør. Familien Ol-
sen, og MP-foreningens sou-
venirbod, er nu ved at arrange-
re flytning fra Skærbæk til
Sønderborg.

Nyt byråds-
medlem
I Karup Kommune har Ven-
stres tidligere borgmester valgt
at udtræde af byrådet.

Det giver så plads til Allan
Clifford Christensen, SG-56.
Allan er ikke ukendt med Ven-
stres arbejde, idet han gennem
flere år har haft sæde i Ven-
strevælgerforeningens besty-
relse og han har også været
indkaldt som suppleant til by-
rådet.

Ved kommunalvalget i no-
vember blev han for så vidt al-
lerede valgt ind i byrådet, men
da de sad to i »hans« stol (med
lige mange personlige stem-
mer) skulle der trækkes lod – så
Allan må have held i kærlighed.

Nu har Allan så fået sin
egen stol.

En stjerne mere
Major J. Stoltenborg, MPO, er
med virkning fra 1/6-2002 ud-
nævnt til oberstløjtnant.

Han var senest MPO på
UNPROFOR, hold 1. Han for-
retter nu tjeneste ved DANI-
LOG.

Ind igen
Eyvind Vang Jensen, SG-69,
bliver fuldtidssoldat for 3.
gang.

Han har netop fået en 2-årig
kontrakt med MP, Flyvestation
Værløse, hvor han skal forret-
te tjeneste som vagtholdsleder
fra den 1. juni 2002.

Det blev en søn
Så blev midlertidig kaptajn
Michael Orup fader til en søn
medio april, mens han er til
tjeneste ved SFOR.

Han var dog hjemme på lea-
ve på selve dagen og dagene
omkring!

Gammel kending
Forsvarsminister Svend Åge
Jensby har en fortid som lærer
på MP-skolen.

I hvert tilfælde i 1978-79
var han en inspirerende lærer i
faget efterfoskningslærer, hvor
han bl.a. med autentiske sager
satte tingene på plads og ved
sin fremtoning satte lidt kolorit
på en - indimellem - autoritær
hverdag på skolen.

Bogudsalg
Souvenirboden har nu et tilbud
på 100,00 kr. for bogen »Sol-
datersange -og tapre historier«
af Jesper Asmussen. 

Den smukke indbundne bog
er på 350 sider og med mange
flotte illustrationer. 

Kontakt souvenirboden (Se
evt. på vores hjemmeside
hvordan »man gør«).

Politi’er i Kosovo
Torben Damm, SG-69, der
normalt gør tjeneste i Esbjerg
Politi er rejst til Kosovo for at
deltage i den internationale FN
politistyrke. Om alt går vel,
kommer han tilbage omkring
1. september.

Bredt flertal for
værnepligten
Værnepligten skal fastholdes,
mener forsvarsminister Svend
Aage Jensby (V), og han har
opbakning hos et bredt flertal i
Folketinget.

Kun Det Radikale Venstre
taler for, at værnepligten bør
afskaffes, og at fremtidens
danske forsvar skal bygge på
professionelle soldater.

Diskussionen om værne-
pligt eller et professionelt for-
svar har fået ny aktualitet efter
at NATO’s generalsekretær,
George Robertson, har udtalt,
at værnepligten har overlevet
sig selv.

Nyt efternavn
Peter Henrik Nielsen, SG-hold
84, har tilføjet sin mors føde-
navn og hedder nu P.H.N. Dal-
berg. Han er kaptajn af reser-
ven, jurist og på vej mod en
karriere i Udenrigsministeriet.

Guldbryllup
Fredag den 19. juli 2002 kan Anna og Erik Hansen,
KP-hold 8, fejre deres guldbryllup.

Erik har siden MP-Tissø blev startet i 1992 har
været MP-lokalforeningens utrættelige formand, og
han er tillige mangeårigt medlem af MP-foreningens
hovedbestyrelse samt formand for MP-foreningens
Fødselsdagsfond, stærkt hjulpet af Anna.

Det er jo sådan, hvis man bestrider en eller flere po-
ster i foreningen, skal man bakkes op af familien, og
der har Erik og MP-foreningen helt uvurderlig hjælp af
Anna. Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske guld-
brudeparret hjertelig til lykke på dagen og mange gode
år fremover. Leopold
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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

Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Chefkustode:
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

Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

76 96 11 50
ej@v-e-c.dk

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

Gratis tageftersyn – ring 46 75 73 77
• Tagrenovering                       
• Isolering
• Døre & vinduer
• Reparation
• Udskiftning af termoruder

• Vedligeholdelse  • Udestuer
• Bygningsrenovering
• Vinterhaver • Carporte
• Også stråtag
• Liftudlejning
• Tilstandsrapport
• Byggeteknisk rådgivning  

TRÆ & TAG ApS

Bygningsrådgivning Christer Rasmussen,
KP-hold 73, Københavnsvej 198, 4000 Roskilde.

Tlf. 46 75 73 77, Fax. 46 75 73 97
Mobil 40 97 73 77, www.ctag.dk

Ing-arkitekt og byggefirma

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39

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

• Her får alle råd til den
møre bøf...
Giv manden en tur i byen!

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Agentur: Værktøj og maskiner

www. .dk

NIELS BURCHARTH

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

Handelsaktieselskab - Teknisk Center siden 1892

Priorsløkkevej 1 - Postbox 169 - DK 8700 Horsens
Tlf. 76 25 41 00 - Døgnservice - Fax 75 61 80 91

KP-hold 33


