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Merbjergvej 30, 4293 Dianalund • Tlf. 58 26 53 56 • E-mail ban@hus.dk
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Militærpolitiforeningen i Danmark 
ønsker alle medlemmer samt deres 
familier en rigtig glædelig jul og et 
godt lykkebringende nytår.

Endvidere ønsker vi alle tjenestegørende 
MP'er både fra Hæren, Søværnet og Fly-
vevåbnet, såvel de der er her i landet som 
dem der er udstationeret i udlandet, samt 
alle tidligere MP'er en rigtig glædelig jul 
og et godt lykkebringende nytår.

Også vore militære forbindelser og alle 
vore venner sender vi ønsket om en glæ-
delig jul og et godt lykkebringende nyt-
år.

Vi ser frem til et fortsat godt kammerat-
skab og samarbejde i det nye år.

DET RØDE
BETRÆK
Fruerlundvej 2, Kjærgård Mark,
6740 Bramming
  drb@militarypolice.dk

Ansvarshavende redaktør:
Carl Bratved
  75 10 21 07

I redaktionen:
Erling Juhl
Erik Hansen
Flemming Ørhem
Bent Erik Truelsegaard

Redaktionen er afsluttet
den 11. november 2005.
Artikler og stof til næste num-
mer skal være redaktionen i 
hænde senest den 16.. decem-
ber 2005.
Eftertryk tilladt med kildeangi-
velse.

Tryk: Give Bogtrykkeri A/S
Vestergade 7E, 7323 Give
Tlf. 7573 2200.

Forsidebillede:
Generalmajor Carsten Svensson er 
fra SG-hold 46.

December  2005
(56. årgang)/16
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I DANMARK

3

8



Den 15. John Lykke Sørensen, SG-13
Vibens Kvarter 2 A, 2620 Albertslund 

Den 18. Preben Jensen, KP-21
Ørnevej 3, 3660 Stenløse 

Den 22. Charluff A. Uhrenfeldt, KP-20
Finlandsgade 6, 2.tv., 9000 Aalborg 

Den 23. Bent Mitchell, KP-22
Helgesvej 6, 4200 Slagelse 

Den 28. Per Nordly, KP-21
Bastebjerg 47, 2690 Karlslunde 

Kaj W. Christensen, KP-22
        Steen Blichersvej 14, 3460 Birkerød 

Den 29. Gunnar Kristensen, KP-21
Dalbyvej 86, Dalby, 6000 Kolding 
Egon Meyer, KP-23
Drosselvej 24, 1., 6640 Lunderskov 
Bjarne B. Mikkelsen, KP-28
Strandvejen 80, 7120 Vejle Øst 

65 år
Den 4. Ib Willumsen, KP-48

Frydenborgvej 5, 3400 Hillerød 
Den 14. Stig V. Sørensen, KP-42

Chr. Winthersvej 36 A, 2800 Lyngby 
Den 16. Ulf D. Petersen, KP-53
        Sydbakken 113, 8462 Harlev J 

Den 19. Ole Larsen, KP-40
A. P. Hansensvej 23 U,, Lendemark 
4780 Stege 

Den 21. Mogens Carlsen, KP-44
Agervej 55, 8320 Mårslet 

Den 22. Jens Hejne Magnusson, KP-44
Chr. Paulsens Vej 32.-4-4,
2000 Frederiksberg 
Poul Køhl Christensen, KP-59
Carl Bernhards Vej 12, 2.th.,
1817 Frederiksberg 

Den 28. Svend Aage Olesen, KP-40
Krabbevej 3, Over Dræby Strand
3630 Jægerspris 

Den 30. Ejnar K. Møller, SG-20
Anemonevej 1, 8722 Hedensted 

60 år
Den 1. Arno Termansen, KP-68

Salomons Brink 14, 5683 Hårby 
Den 3. Niels J. Schack Krog, KP-78

Svalerodsvej 5, 9800 Hjørring 
Aage Langeland Knudsen, KP-79
Ll. Algade 11, 1.th., 9240 Nibe 

Den 6. Peter Schack Olsen, KP-76
Solbakkevej 6, 3050 Humlebæk 

Den 9. Leif Fangel Jensen, KP-80
Granlyststien 21, Sdr. Nyrup
4400 Kalundborg 

Fødselsdage i januar                                     
80 år
Den 2. Henning Koefoed, KP-5

Æblehaven 27, 8362 Hørning 

Den  8. Freddy Hagenau Kaster, KP-1
Kløverbakken 3, 6800 Varde 

Otto Henriksen, KP-2
Skovhøjen 4, 8400 Ebeltoft 

Den 12. Valdemar N. Hansen, KP-1
Birkevej 3, 6330 Padborg 

Den 16. Hans Chr.Ø. Pedersen, KP-4
Nørre Torv 14 B, 9800 Hjørring 

Den 19. Laurids Nelson, KP-3
Strandgade 2, 1., 400 Nørresundby 

Den 29. Mac Schmidt,   MPO
Banefløjen 8, st.th., 700 Brønshøj 

75 år
Den 11. Jørgen Holst, KP-11

Engvangen 39,st., Lund
8700 Horsens 

Den 12. Torben S. Meldgaard, KP-10
Peder Skrams Gade 1, 3., mf.,
1054 København K 

Den 31. Gerner V. Jørgensen, KP-13
Hedeparken 1 D, 14., 2750 Ballerup 

70 år
Den 1. Kaj Aage Andersen, KP-25

Finsensvej 5 A, 5.tv.,
2000 Frederiksberg 

Den 4. Jens E. Christensen, KP-21
Mølletoften 5 C, Ollerup
7182 Bredsten 

Den 6. Hans Jørgen Mortensen, KP-20
Finlandsvej 14 A, 2800 Lyngby 

Den 10. Ejvind J. Jensen, KP-21
Gråspurvevej 9, 9800 Hjørring 
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Erling Sørensen, SG-30
Ringgade 235, 6400 Sønderborg 

Den 11. Jens Rasmussen, KP-73
Strandvejen 9, 5500 Middelfart 

Den 16. Hans J. Nedenskov Laursen, KP-83
Hvedevej 52, 8464 Galten 

Den 19. Jørgen Anthoni, KP-77
Hyrdeengen 225, 2625 Vallensbæk 

Gunner N. Jørgensen, KP-78
        Murervej 26, 6710 Esbjerg V 
Den 20. Jørgen E. Markvardsen, KP-80

Grøndalsvej 28 K, 8600 Silkeborg 

Den 23. Kjell Palmelund Laursen, KP-77
Søkærvej 33, Hedensted Skov
8721 Daugård 

Bent Østergaard Jensen, KP-81
Hvolgården 60, 9310 Vodskov

Jens Amdrup Laursen, KP-85
 Fuglebakken 2, 4180 Sorø 

Den 24. Tom Durbing, KP-83
Mørkager 7, 2620 Albertslund 

Den 28. Torben Oxfeldt, SG-37
Lundemosen 70, 2670 Greve 

Den 29. Finn Gravsen, KP-82
Søndervang 51, 2670 Greve 

50 år
Den 7. Søren Petersen, SG-60

Vodskov Byvej 9 B, 9310 Vodskov 
Den 11. Torben Kammersgaard, SG-54

Sønderbyvej 40, Nørrebygård
7620 Lemvig 

Den 13. A. Ronny Chr. Stenz, SG-55
Bygholm Søpark 7 E, 8700 Horsens 

Den 17. John Lund Gregersen, SG-54
Bøgebjergvej 3, 3370 Melby 

Den 23. Lars Kristian Nielsen, SG-53
 Lærkevej 6, 9530 Støvring
Per Andersen, SG-55
Pilevang 3, 4690 Haslev 

Den 24. Michael S. Jørgensen, SG-56
Uglevang 114 1 th, 3450 Allerød 

Fødselsdage i februar                                    
80 år
Den 5. Kjeld V. K. Henrichsen, KP-3

 Rahbeks Alle 16, 6700 Esbjerg 
Den 20. Johannes Vahl, KP-1

Tvedhaven 17, 5700 Svendborg 
Den 22. Helge Simonsen, KP-2

Frederik Måløe Vænget 10, 5610 Assens 

75 år
Den 6. Viggo Nielsen, KP-13

Kirkerupvej 61, Kirkerup,
4200 Slagelse

 

Jørgen Stougaard, KP-15
Bagsværd Hovedgade 2, 1.tv.,           

        2880 Bagsværd 
Den 11. Helmer Olsen, KP-13

Engerødvej 38, 3200 Helsinge 
Den 15. Ejvind Klausen, KP-13

Tårnbypark Alle 16, st., 2770 Kastrup 
Den 15. John Severin Kure, KP-13

Mikkelborg Park 16, 1.tv.,           
        2980 Kokkedal 
Den 22. Villy Ø. Pedersen, KP-14

Præstegårds Alle 30, 1 th,
2700 Brønshøj 

Den 25. Erling Sørensen, KP-13
        Rundforbivej 265, 1.C., 2850 Nærum 
Den 26. Niels P. Albrektsen, KP-13

Jørgensmaj 6, 6200 Aabenraa 
Den 27. Jørgen S. Johansen, KP-13

Italiensvej 26, st., 2300 København S 

70 år
Den 8. Vagn Holst Sørensen, KP-21

Dr. Dagmarsvej 18 A, 6760 Ribe 
Den 9. Karl Kjær Andersen, KP-20

Ved Kanalen 9, 6.tv.,
1413 København K 

Ole Arne Westphall, KP-32
Nørregade 36, 8300 Odder 

Den 10. Christian A. Nielsen, KP-19
Rørsangervænget 3, 4340 Tølløse 

Ove Hansen Mahler, KP-20
Toplærkevej 2, 9800 Hjørring 

Den 17. Poul Brøsted, KP-21
Havnevej 3, 4970 Rødby 

Den 18. Peter Holmboe, KP-20
Bjørnsknudevej 26, H.,
7130 Juelsminde 

Den 20. Carl Haase, KP-38
Allerupvej 6, 9320 Hjallerup 

Den 24. Erik B. Nielsen, KP-21
Plantagevej 5, 4700 Næstved 

Den 25. Gregers Kristensen, KP-21
Bakkevej 21, 3450 Allerød 

Den 27. Hans-Otto F. Madsen, SG-06
Bellahøjvej 4 B, 7.tv., 2700 Brønshøj 

65 år
Den 2. Heine B. Jørgensen, KP-44

Børup Skovvej 19, Børup Skov
7000 Fredericia

Verner Leth Snog, KP-54
Helenelyst 470, 8220 Brabrand 

Den 13. Jørn Bille Jørgensen, KP-44
Vesterbrogade 16, 4.,
9400 Nørresundby 



Den 17. Jakob Zeuthen, KP-70
Kronprinsensvej 4 A, 1.th.,
2000 Frederiksberg 

Den 18. Jens Qvist Thomassen, SG-31
Spaden A 5, st.lejl.1, 2630 Taastrup 

Den 19. Jens Thorsen, KP-84
Nørrebro 170, 5900 Rudkøbing 

Den 20. Jørgen Jensen, SG-27
Kløvereng 11, Trørød, 2950 Vedbæk 

Den 21. Bjarne Laursen, KP-81
L.A.Ringsvej 45, 8270 Højbjerg 

Den 25. Hans-Jørn Sørensen, KP-79
Jens Baggesensvej 3, 8900 Randers 

Den 27. Torben C. Knudsen, KP-77
Jernbanegade 6, 5450 Otterup 

50 år
Den  2. Stig O. Jensen, SG-54

Strengsholtvej 13, Lyngsaa
9300 Sæby Vends. 

Den 7. Jens Kristian Kobæk, SG-57
Toftedalen 23, 8250 Egå 

Den 10. Niels Chr. Nielsen, SG-54
 Hjejlen 45, 6270 Tønder 

Den 12. Henry Sørensen, SG-54
Aarestrupvej 11,1.007, 
 7470 Karup J 

Den 15. Kim Dyhr Laursen, SG-53
Erikkevej 28, Rantzausminde
5700 Svendborg 

Den 19. Søren Qvist, SG-55
Tvindsbakken 13,           

        3200 Helsinge 

Den 24. Poul Badsberg, SG-55
Tranholmgård, Ø.Hassingvej 60, 
9310 Vodskov 

Den 25. Peder Bo Larsen, SG-58
Skovkanten 17, 4700 Næstved 

Den 26. Lars Kruse Madsen, SG-55
Gellerupvej 11, 6800 Varde 

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

                                  
Erik, KP-8

Den 21. Ib Faurby, KP-51
Godthåbsvænget 12, 2.th.,
2000 Frederiksberg 

Den 23. Leo Bak, KP-58
Strandfogedvej 3, Klitmøller
7700 Thisted 

Den 24. Jørgen Andersen, KP-43
Toftevangen 20, 7120 Vejle Øst 

60 år
Den 1. Jørn Kiølseth, KP-83

Sundgade 10, 6400 Sønderborg 

Den  2. Holger Chr. Skydt, SG-36
Gillebakken 51, Løvel, 8830 Tjele 

Den  4. Carsten William Gram, KP-81
Bavnebjergpark 20, 3520 Farum 

Den 5. Kurt Freddy Pedersen, KP-77
Jernbanegade 22 B, 6933 Kibæk 

Den 6. Henning Busk, KP-84
Bavnevej 55, Tvede, 8900 Randers 

Den 7. Børge Andersen, KP-76
Kjærgårdsvej 24, Hunderup
6740 Bramming 

Den 8. Jens Ole Mogensen, KP-74
Haslevej 138 A, 3700 Rønne 

Henning Larsen, KP-78
Kornagervej 12, 4640 Fakse 

Den 10. Ib Weile, KP-76
        Dueholm 4, 4000 Roskilde 

Finn Hass, KP-82
Kernevænget 4, 3070 Snekkersten 

Den 12. Claus K. A. Petersen, KP-81
Næstvedvej 44, 4700 Næstved 

Walther Højbo, SG-30
Holbergstien 13, 8900 Randers 

Den 14. Lars Jørgen Thomander, KP-83
Kongelundsvej 94 C,
2300 København S 

Den 15. Ole Svendsen, KP-74
Ludvig Holsteins Alle 30,
2750 Ballerup 

Ole Chr. B. Peitersen, KP-79
Stationsvej 67, 8410 Rønde 

Carsten Hausig, KP-81
        Suensonsvej 13,7500 Holstebro 

Uffe Franck Neumann, KP-83
Gudmevej 38, 5874 Hesselager

Mogens Olesen, KP-84
"Frem", Staushedevejen 23,
6621 Gesten 

Den 16. Mogens Asmund, KP-74
Nørreløkke 5, 6200 Aabenraa 

Svend H. Therkildsen, KP-88
Ulvegravene 41, 9800 Hjørring 
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I Kundgørelse for Forsvaret stod en 
sommerdag sidste år pludselig at læse, at 
oberst (hæren) Carsten Svensson den 1. 
juli 2004 var udnævnt til generalmajor 
(hæren) og samtidig uden ansøgning 
beordret til varig tjeneste som Chief of 
Staff ved HQ LANDNORTH (det der nu 
hedder Allied Land Component 
Command Headquarters) i Heidelberg.

Da Carsten Svensson er gammel MP'er fra 
SG-hold 46 blev Det Røde Betræks ud-
sendte jo lidt nysgerrig og satte ham derfor 
stævne til en samtale om karrieren m.v. 
Deres udsendte mødte Carsten en varm 
sommerdag et års tid senere i Kastellets 
historiske omgivelser i København.
Carsten Svensson er københavner  fra 
Brønshøj, og efter studentereksamen fra 
Efterslægtselskabets skole var det hans ide 
at læse medicin. Men først skulle vær-
nepligten lige aftjenes. 
Han blev indkaldt til Sjællandske Livregi-
ment, blev indkaldt til Slagelse, men var 
herefter rekrut i Vordingborg. Sjællandske 
Livregiment og Slagelse har siden været 
Carstens arbejdsplads i flere omgange. 
Men det kunne han jo ikke vide den gang. 
Efter rekruttiden landede han på MP-
skolen på Svanemøllens kaserne, til en tid, 
som han endnu ser tilbage på med glæde og 
respekt. 
En tid, der formede den unge mand, og gav 

ham et solidt fundament for resten af til-
værelsen. 
Navne som delingsfører Allan Christensen 
og FUT-officer ”Benny Overarm” (Benny 
Christensen) popper naturligt op som cen-
trale og solide pejlemærker i den gode ud-
dannelse, og dannelse, MP-skolen gav Car-
sten Svensson - som den har givet utallige 
andre unge mænd før og siden.
Efter udnævnelse til MP-sergent fortsatte 
Carsten Svensson tjenesten i MP-
kompagniet i Høvelte, og han blev så glad 
for MP-livet, at han skrev en tidsubestemt 
korttidskontrakt. 
I 1974-75 tog han til UNFICYP på Cypern 
med DANCON XXIII, hvor han nåede at 
forrette tjeneste i MP-Coy både i Paphos, 
Limassol og Nicosia, inden han rejste hjem 
for at starte på Hærens Officersskole på Fre-
deriksberg.
Medicinstudiet blev dermed skrinlagt, for-
di den daværende chef for MPKMP i Hø-
velte, major T.V.F. Bang havde opfordret 
den unge mand til at søge officersskolen. 
Carsten blev optaget i klasse Helgesen II - 
og i parallelklassen, Helgesen I, gik Lars R. 
Møller (SG-hold 47). 
Lars er senere blevet kendt for ”Operation 
Bøllebank”, og er i dag oberst og stabschef 
ved Danske Division, tillige garnison-
skommandant i Haderslev.
Efter udnævnelsen til premierløjtnant i 
1979 blev Carsten Svensson uddannet som 
panserinfanteri officer med tjeneste som 
næstkommanderende i forskellige kom-
pagnier ved Sjællandske Livregiment og 
fra 1982 som operationsofficer i en batal-
jon samme sted.
Efter Føringskursus I og Stabskursus I i 
1983-84 og udnævnelse til kaptajn i 1984 
forrettede han tjeneste som operationsoffi-
cer ved 1. Sjællandske Brigade, inden han i 
1986-87 gennemgik Føringskursus II / 
Stabskursus II og blev udnævnt til major.
”Man” havde nu fået øje på Carsten, og han 
blev lærer i Operationer, Logistik og Faglig 
Tjeneste på Forsvarsakademiet. Fra 1989 
sagsbehandler i Forsvarsministeriets 7. og 
8. kontor, hvor han bl.a. arbejdede med vå-
benkontrol og nedrustning til støtte for de 
regeringsforhandlinger, der førte til CFE-
traktaten i 1989. 
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I 1992-93 var han konstitueret chef for For-
svarsministeriets 9. kontor (Forsvarets 
Etablissements-, Bygge- og Anlægsvirk-
somhed samt NATO Infrastruktur).
I maj 1993 fulgte så udnævnelsen til 
oberstløjtnant og bataljonschef ved Born-
holms Værn. Efter ønske fra Forsvarsmini-
steriet blev cheftiden for kampgruppen på 
Bornholm kort. 
Senere samme år blev han nemlig udpeget 
som forsvarsrådgiver og ministerråd ved 
DANATO, den danske delegation ved NA-
TO i Brussels. Gennem 5 år på denne post 
erhvervede Carsten et grundigt kendskab 
til en lang række af forsvarsalliancens om-
råder - I særdeleshed omkring NATO's en-
gagement på Balkan, forsvars- og logistik-
planlægning, alliancens budgetter, den nuk-
leare planlægning, NATO's indsættelse 
uden for medlemslandene, Partnerskab for 
Fred, NATO's udvidelse m.v.
Alt i alt en uvurdelig erfaring for interna-
tionalt militært og politisk samarbejde i et 
multinationalt miljø.
Ved sin tilbagevenden til Danmark i 1998 
blev Carsten Svensson chef for panserba-
taljonen ved Sjællandske Livregiment, 
hvorefter han som midlertidigt udnævnt 
oberst fra juli 1999 var chef for den danske 
bataljon i SFOR i Bosnien-Herzegovina 
fra august 1999 til februar 2000.
I denne periode ledte han planlægningen af 
og gennemførte omdannelsen af Nordic-
Polish Brigade til den efterfølgende Nor-
dic-Polish Battle Group, og blev den første 
chef for denne multinationale enhed.
Den 1. marts 2000 blev Carsten Svensson 
udnævnt til oberst og beordret til tjeneste 
som chef for 1. Sjællandske Brigade, en af 
de den gang aktive brigader under Danske 
Division. 
I denne egenskab var han ansvarlig for de 
forskellige enheders uddannelse af såvel 
professionelle som værnepligtige soldater 
lige som han var ansvarlig for uddannelse 
af staben. Brigaden havde etableret et tæt 

thsamarbejde med 6  Polish Armoured Ca-
stvalry Brigade and 41  German Armoured 

Infantry Brigade for at lette de fælles op-
erationer inden for Multinational Corps 
North East.
Medio 2001 blev Carsten Svensson ud-
nævnt midlertidigt til brigadegeneral som 
militærrådgiver for FN's generalsekretærs 
særlige repræsentant i Sarajevo, Bosnien-

Herzegovina (UNMIBH). Carsten var an-
svarlig for alle politiske-militære forhand-
linger på højt plan mellem FN-missionen i 
Bosnien-Herzegovina vedrørende udvik-
ling af militære bidrag til FN-systemet  
(UN Military Observers and capabilities 
for Peacekeeping Operations). 
Han leverede også omfattende bidrag til 
det internationale samfunds bestræbelser 
med at nedskære og restrukturere Bosnien-
Herzegovinas militære styrker.
Tilbage i Danmark tidligt i 2003 blev Car-
sten som oberst chef for Fakultetet for Stra-
tegi og Militære Operationer på Forsvarsa-
kademiet og kort tid efter stabschef og næst-
kommanderende for Forsvarsakademiet. 
Den 1. juli 2004 fulgte så udnævnelsen til 
generalmajor og tjeneste som Chief of 
Staff, NATO Allied Land Component Com-
mand Headquarters i Heidelberg, hvor han 
skal være et par år endnu.
Huset i Vanløse er udlejet i mellemtiden.
Hvad fremtiden derefter bringer, ved Car-
sten ikke endnu, men han ville ikke have no-
get imod noget stabstjeneste i Danmark. På 
sigt kan international tjeneste måske kom-
me på tale igen, og han giver da også gerne 
et godt råd til dagens unge MP'ere: Tag 
imod det, hvis I får tilbudt international tje-
neste. Det er fantastisk udviklende!
Carsten er gift med Maria, der som jurist er 
ansat i Forsvarsministeriet og lige nu virker 
som politisk rådgiver for chefen for HQ i 
Heidelberg. Både hun og deres 2-årige dat-
ter er således med Carsten i Heidelberg.
Ellers holder Carsten sammen på familien, 
der også tæller 3 børn af tidligere ægteskab, 
med den årlige sommerferie i Danmark 
med udgangspunkt fra sommerhuset i Lum-
sås, skiferie hvert år i Østrig samt juleferie i 
udlandet.
Om sin karriere indtil nu siger han: ”For-
svaret har altid kunnet tilbyde mig noget, 
der var interessant for mig. Jeg håber da, at 
Forsvaret har fået noget til gengæld. For-
svaret er en fantastisk spændende arbejds-
plads, ikke mindst i en tid, hvor der er god 
brug for os.”
Hvor den videre karriere bringer Carsten 
Svensson hen er ikke til at sige, men deres 
udsendte konstaterede da lige på faldere-
bet, at der er plads til både en og to gen-
eralstjerner yderligere på Carstens uni-
form.

-sker
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(af SSG MP M. K. Nielsen)

Søværnets Militærpoliti, har overtaget 
posten som Force Provost Marshall i Su-
dan.
Orlogskaptajn MP Hans Hartmann har 
fra sidst i oktober 2005, overtaget po-
sten som force provest marskal i Sudan 
efter MJ+ J. Torp HRN MP.
Hans Hartmann har senest været chef 
for Patruljetjeneste Nordøst Grønland 
(Sirius) men er nu vendt tilbage til MP.  
Hans Hartmann har en mangeårig er-
faring fra MP tjeneste (var SVN MPO i 
en del år). Ligeledes har han af flere om-
gange været udsendt som observatør for 
FN m.m. 
Hvad Hans Hartmann skal efter missio-
nen i Sudan vides ikke  men et gæt kun-
ne være den første egentlige Chef for 
SVN MP korps. En stilling som forven-
tes besat fra sommeren 2006.

Grundet personelmangel i SVN MP, er 
MP skolen med kort varsel startet op 
med elever igen. Eleverne (forventet 20 
personer) møder i december 2005. Det 
faste instruktørhold vil bestå af følgen-
de: SSG A. Karsberg, OS H. J. Jensen 
og SG B. V. Domino.
Elevholdet forventes først udnævnt i 
efteråret 2006, da uddannelsen er blevet 
revideret samt tilpasset det ”nye” sø-
værn. Som noget nyt, skal alle der star-
ter grunduddannelse i søværnet, ud at ha-
ve en sejladsmodul i at af søværnets ski-
be og dette gælder også MP elever.

Ny Force Provost
Marshall i Sudan

SVN MP skole

Udstillingen ”
Biler for alle”
i Herning

Internationel Miltary
Police Course

I weekenden den 27. til 30. oktober 
2005, deltog SVN MP med en stor stand 
på udstillingen ”Biler for alle” i Her-
ning. Standen var den største i den sam-
lede Forsvarets stand. Der deltog 5 per-
soner samt ikke mindre end 2 patrulje-
vogne, 2 motorcykler samt en af de nye 
Toyota Landcruicer der bruges i Irak. 
Ligeledes var personelt uniformeret i de 
forskellige uniformer der bruges af-
hængig af opgaverne i ind- og udland - 
jo at hverve personel af er en stor del af 
hverdagen for SVN MP… 

I uge 17 deltog 6 MPér (4 fra HRN, 1 fra 
FLV og 1 fra SVN) i det første afholdt 
NATO kursus for militærpolitipersonel. 
Kurset var et pilotprojekt, men et særde-
les godt og veltilrettelagt kursus med 
masser af relevant og interessante lek-
tioner. Der blev under kursuset blandt 
andet udvekslet erfaringer m.m. og et af 
de store samtaleemner var sammenlæg-
gelse af de værnsspecifikke MP. Flere 
lande, har allerede sammenlagt deres 
MP til en samlet enhed  så nu må vi dan-
ske MP så se hvad fremtiden bringer, og 
om ikke forsvaret får øjnene op dette  
om ikke andet, så ved det næste for-
svarsforlig.    
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KP-hold 38. Fra venstre Knud Egon Madsen, Vagner Vinther og Svend-Erik Søren-
sen.

 Jubilarstævent på Nørresundby kaserner blev afviklet i helt perfekt 
vejr, og under fuld opmærksomhed fra kompagniets og regimentets 
side.
Jeg kan kun takke for dette gode arrangement, og for dem der tog 
en tørn med på dagen.
Det var utroligt dejligt at mødes med dem af de øvrige 40 års jubi-
larer der mødte op, 
og jeg er sikker på at alle fremmødte havde en virkelig god dag, 
hvor der blev udvekslet mangt 
og meget fra både fortid, nutid, og også fremtiden blev vendt,- og 
jeg er sikker
 på at rigtigt mange vil dukke op igen til næste jubilarstævne.
Tak til arrangørerne for det store arbejde der er lagt i , at vi andre 
fik så god en dag.

Mogens Dolberg KP 70
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KP-hold 40. Fra venstre Leo Osvald J. Kjær og Hans Jørgen Holgersen.

Kære MPer !
Jeg har en STOR hilsen til jer alle fra 
jeres "gamle" chef for MP ved Det Dan-
ske Kommando i Itzehoe, kaptajnløjt-
nant S.E.Andersen.
Et af vore lokalblade havde et interview 
med kaptajnløjtnanten i anledning af den-
nes 85 års fødselsdag. Kaptajnløjtnant 
S.E.Andersen er den ene af 2 overleven-
de fra den navnkundige Hvidstengruppe. 
Flygtede til Sverige og kom her i Den 
Danske Brigade.  Var efter krigen med på 
første MPKP-hold i Lundtofte, og senere 
med Brigaden til Frisland som overser-
gent.  Herefter MP-skolen, og igen Tysk-
land som chef for Det Danske Kom-
mando.  Sluttede sin karriere som major i 
Forsvarets Efterretningstjeneste.
Jeg besøgte Kaptajnløjtnanten på 85 års-
dagen i hans og fru Elses dejlige hjem i 
Knebel på Djursland, og nu igen for få da-
ge siden.  Fruen er netop fyldt 90 år og 

begge er særdeles åndsfriske med et hu-
mør der fylder.
Kaptajnløjtnanten husker sine svende fra 
Tysklandstiden og havde gerne  været 
med her i dag, men det forhindrer et 
stærkt reduceret syn. Kaptajnløjtnanten 
satte stor pris på, at en hilsen blev over-
bragt ved dette jubilarstævne, og som fru 
Else replicerede: "Det at være MP'er eller 
have tilknytning dertil, det er som at være 
medlem af en stor og særlig sammensat 
familie.
Ved afskeden viste Kaptajnløjtnanten 
mig et stort og flot indrammet billede af 
en parade i Itzehoe, hvor bl.a. den engel-
ske brigadegeneral var tilstede. Dette bi-
llede samt alle numrene af Kommando 
Kureren i solid indbinding, vil Kaptajn-
løjtnanten  skænke til Militærpolitiets 
Historiske Samling.  En flot gestus !
Jeg tager jeres hilsner med tilbage til Kap-
tajnløjtnant S.E. Andersen og fru Else, 
men inden jeg slutter her skal jeg bringe 
de sidste linier fra omtalte 85 års intervi-
ew, hvor vores "gamle" chef udtaler: "Fri-
hed er ikke noget man skal tage for givet, 
men noget må skal kæmpe for" !
Ja, ret beset er det vel netop derfor vi star 
her i dag.  Lad os skåle for friheden !
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Jeg hedder Per Vanman  fra KP hold 17 og 
er således 50 års jubilar.
Jeg skal følge ”Toastmasterens” opfor-
dring og gøre mit indlæg kort. Jeg vil starte 
med at takke for modtagelsen, vi har fået 
her hos dagens MP, og også sige tak for den 
flotte indkvartering, vi har fået  en indkvar-
tering, som er væsentlig forskellig fra vor 
indkvartering i 1954/55 på 12 sengs stuer-
ne i de gule barakker på Jægersborg kaser-
ne, med kakkelovn og 1 spand koks i døg-
net, contra her lækker 2 sengsstue med stor 
radiator og skriveplads ved vindue.
Tak også for den levende og interessante de-
monstration af MP 2005.
Også her er forholdene noget anderledes  
jeg kan blot nævne vore små gamle høj-
restyrede Bedfors trucks, vore Dodge, Vol-
vo og Kaptajn Poulsens Ford V8, contra 
Hummer, Mercedes og Toyota, for ikke at 
forglemme vore stive Nimbusser contra 
BMW modellerne, vi har set her i dag, spe-
cielt er den rød/hvide escortemodel meget 

flot. Når jeg nu kommer ind på det flotte, sy-
nes jeg også, ved at se på æresbordet, at offi-
cererne i dag er flottere, måske særlig, når 
man ser det kvindelige islæt ved løjtnant 
Rikke på fløjen (Efter forlydende netop 
hjemkommet fra tjeneste i Kosovo, og af al-
le betragtet som en yderst kompetent og 
værdig repræsentant for MP i dag.) 
Det med det flotte ikke være sagt for at for-
klejne kaptajn Poulsen, der virkede nok så 
imponerende på en ung mand på 19 år  han 
var én af de faktorer, der i 1954/55 indpo-
dede MP-ånden og gjorde en til Mper  én af 
hans kæpheste var eksercits, og at det har 
sat sine spor og ikke er helt glemt, synes jeg 
nok, vi har kunnet konstatere ved paraden 
her i dag.
Well  har én tilværelse som Mper været en 
positiv oplevelse for livet, kan jeg sige at 
også dette jubilarstævne, og det at være 
med her er en oplevelse og en ting, man kan 
mindes i fremtiden.
Jeg vil slutte med en stor tak til de gutter i 
vor forenings bestyrelse, til Hærens Lo-
gistikskole og til MP-skolen for deres ind-
sats, der gør et sådant jubilarstævne muligt.

Venlig hilsen
Per Vanman

SG-hold 77. Fra venstre Karsten 
Sørensen og Poul Næsager.

SG-hold 97. Fra venstre Preben Harald 
Hansen og Mathias Vingaard.
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10 års jubilarerne fra SG-hold 96 og blev flere som aftenen skred frem. Her er 
det fra venstre: Jakob Mølgaard, Anders skov, Morten Jerring Vegger, Brian 
Boysen Falk, Thomas Flemming Sørensen, Lars müller, Frand Funder Sørensen 
og Jan Søren Nielsen ("Beinz").

SG-hold 47. Fra venstre Bent Erik 
Truelsegaard og Erling Lund Juhl.

Otto Westergaard, KP-hold 84 og Mi-
chael Gam, SG-hold 89 - med Alberte.
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Artiklen er fortsat fra DrB nr. 6/2005.

En af de helt store ressourcekrævende 
aktiviteter finder sted, når større uden-
landske enheder (AMF, UKMF) inva-
derer Sjaslland m.h.p. øvelsesvirk-
somhed i op til en uges varighed. Mod-
tagelse til vands, til lands og fra luften 
- kontrol med sociale aktiviteter - virke 
under feltfasen samt afvikling i forbin-
delse med udrejse fra Danmark bevir-
ker, at stort set alt personel er indsat i 
ca. 4 uger.
Men placeringen og virket fra denne 
kaserne afsluttedes 20. februar 1975, 
hvor kompagniet flyttede til Høvelte 
og der virkede indtil 1985. Samarbej-
det med udenlandsk MP udmøntedes 
her i disse år særligt i deltagelse i den 
årlige internationale "Chichester 
march" i England, med deltagelse af 
mange andre udenlandske MP'ere og 
ligeledes i den også årligt tilbageven-
dende EX-COOP SHOOT i Bergen 
Hohne i Vesttyskland, hvor det inter-
nationale samvær har fuld så stor be-
tydning som selve skydekonkurren-
cen.
Glemmes må heller ikke den gennem 
mange år tilbagevendende deltagelse i 
den krævende Nij-megen-march, hvor 
også samvær og genopfriskning af 
gamle minder har deres store værdi.
Det er ikke kun på Sjælland, MP-
KMP/ELK udøver sin virksomhed, og-
så i det jyske er adskillige opgaver ble-
vet løst i skøn samdrægtighed med 
jysk MP såsom bevogtning af NATO-

møde i Frederikshavn eller modtagel-
se af udenlandske styrker i Esbjerg 
havn. Men en mangeårig tilbageven-
dende opgave er støtte til de to sjæl-
landske brigaders ophold og øvelses-
virksomhed i Oksbøl, hvor der virke-
lig trækkes støre veksler på den enkel-
te MP'ers indsats, og hvor stort set alle 
MP-tjenestens facetter kommer til 
fuld udfoldelse. Men en enkelt gang 
gik naturen over optugtelsen hos nogle 
af de deltagende enheder, nemlig 28 
JAN 1978, da et ret stort antal kon-
stabler fra enkelte af de sjællandske ba-
taljoner gerådede i et gevaldigt slags-
mål i konstabelmessen. MP-stationen 
blev aktiveret og forsøgte at bilægge 
stridighederne, men havde ikke held 
dertil i første omgang, hvor der vanke-
de brodne pander uden at MP-styrken 
dog lod sig provokere til uoverlagte 
handlinger. Senere blev disse stridig-
heder kraftigt omtalt i pressen og af-
rundedes med ret så drastiske straffe.
6. MP-kompagni/MP-KMP/ELK har i 
sin "levetid" markeret sine runde dato-
er, såvel 10-års dagen i Avedørelejren - 
15-årsdagen på Svanemøllen - 20-
årsdagen i Høvelte med indvielse af 
den ny MP-stue og med deltagelse af 
tre generaler med Forsvarschefen i 
spidsen samt 25-årsdagen sammesteds 
ligeledes med deltagelse af bl.a. For-
svarschef en. Der har altid været lagt 
vægt på, at MP har haft særskilte loka-
liteter, hvor MP-personel af alle grader 
kan hygge sig og drøfte problemer af 
den ene eller anden art og ikke mindst 

Af major Andreas Wilsson, MPO
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have egne og egnede lokaler, hvor gam-
le (tidligere) MP'ere kan komme og 
genopfriske gamle minder og begi-
venheder. I den retning har kompagni-
et altid haft regimentets bevågenhed.
Markering af MP' s 35 års fødselsdag 
den 8. marts 1982 fandt også sted på be-
hørig vis og blev yderligere forstærket 
af, at man på denne dato gennemførte 
overgangen fra den røde kasket til den 
røde baret.
En af de opgaver, hvor kompagniets 
ekspertise kom til sin fulde ret, var støt-
ten ved de forskellige TATTOO's, hvor 
starten fandt sted allerede ved "For-
svarsdagen 1959", men hvor indsatsen 
især koncentreredes om "Slagelse TAT-
TOO", i årene 1979-86, først på Sla-
gelse Stadion, senere også på Rosen-

borg Eksercerplads. I de dage TATTO-
O'et varede, løste kompagniet et væld 
af opgaver og alle - naturligvis - med 
den sikkerhed og autoritet, der kende-
tegner enheden.
Den 1. februar 1985 sluttede MP-
KMP/ELK sin tjeneste med bopæl i 
Høvelte og marcherede som den første 
af regimentets enheder til Farum for 
der at indrette sig og afvente det øvrige 
regiments flytning.
De sidste år i Farum har været en gen-
tagelse af alle de kendte opgavetyper 
med enkelte nye momenter såsom sam-
arbejde af forskellig art med politiet i 
forbindelse med Pavens besøg og sik-
kerhedsopgaver ved kongeligt sølv-
bryllup. Opgavernes art og antal har 
klart tilkendegivet, at behovet for MP-
kompagniets indsats og virke er kon-
stant, og at myndigheder på alle trin er-
kender, at tilstedeværelsen af MP bor-
ger for sikkerhed og effektivitet.

Afslutning   
 I skrivende stund (primo 1990) er MP 
ved Sjællandske Trænregiment stadig 
fuldt engageret med alle de aktiviteter, 
hvori de er uddannede, og det er fortsat 
unge befalingsmænd fra alle dele af 
det danske samfund, der yder en loyal 
og pligttro indsats til gavn for det dan-
ske forsvar. Basis for indsatsen - udo-
ver de på skolen erhvervede færdighe-
der - er ærlighed, grundighed og energi 
i udførelsen samt hjælpsomhed og 
godt humør, hvilket helt klart leder 
frem til MP Motto.

SINE IRA ET STUDIO
Uden had og forkærlighed
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Det danske flyvevåben har siden august 
i år ydet støtte til genopbygningen af Af-
ghanistan gennem ISAF (International 
Security Assistance Force). Bl.a. er der 
også udstationeret militærpoliti.

På politistationen
ISAF-basen har sit eget internationale 
militære politikorps (IMP). O.T. Niel-
sen, MP'er fra Karup, er en af lovens 
lange arme.
På basens lille militærpolitistation med 
den skyggefulde terrasse myldrer det 
med IMP'er i uniformer fra mange lan-
de.
"Det er godt, at vi er fra forskellige lan-
de", mener O.T. Nielsen. Når der opstår 
problemer med en soldat eller en grup-
pe, går en IMP'er med den samme natio-
nalitet til nationens ældste officer og for-
søger at ordne problemet på en uformel 
måde.

To sæt regler
Ro og orden på basens offentlige områ-
der er en af IMP'ernes hovedopgaver, 
men der hvor de fleste soldater og besø-
gende møder betjentene, er ved sikker-
hedskontrollen i basens afgangshal. Her 
sidder IMP'erne ved scannerne og tjek-
ker indholdet af bagagen. Da Agha-
nistan er et
uroligt land, findes der to sæt regler for, 
hvad en passager må tage med på en 
flyvning: Et sæt regler for flyvninger ud 
af Aghanistan og et for flyvninger inden 
for Aghanistan. Skal en passager ud af 
landet, ser IMP'erne efter de samme 

ting som ved en civil flyvning: Knive, 
spidse genstande, eksplosive stoffer. På 
flyvningerne inden for Aghanistan - de 
såkaldte taktiske flyvninger - gælder 
der andre regler. Hvis en sikringsstyrke 
eskorterer et fly til en urolig egn, skal de 
have våbnene lige ved hånden og ikke i 
en fragtkasse.

Støvet tager udsynet
"Her pä torvet kan man se et af de skilte 
med hastighedsgrænser, vi netop har sat 
op på hele basen", fortæller O.T. Niel-
sen. 10 km/t inde på basen. 30 km/t på 
vejen rundt om basen og flyfeltet.
"Det er nødvendigt, at man kører lang-
somt, fordi køretøjerne hvirvler så me-
get støv op", forklarer O.T. Nielsen. 
Støvskyer skal især undgås på vejen ved 
flyfeltet. De fly, der er ved at lette eller 
lande, skal nemlig ikke generes.
Næste projekt bliver at finde afmærke-
de og autoriserede parkeringspladser til 
Force Protection-soldaternes mange 
store kampkøretøjer.

Af  Line Lærkholm, Forsvars Fokus.
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KFUMs Soldatermission afvikler tradi-
tionen tro sit landslotteri i årets første to 
måneder, hvor mange frivillige står for 
at sælge lodsedlerne. Overskuddet, som 
sidste år var knap 1,5 mio., går til driften 
af de 15 soldaterhjem i Danmark og sol-
daterhjemsarbejdet blandt udsendte dan-
ske soldater i Irak og Kosovo. Det er et ar-
bejde, der har konkret betydning for de 
danske soldater.

Professionel soldat: Hvor skulle jeg el-
lers gå hen?
Soldaterhjemmene har stor betydning for 
soldaterne, uanset om man er ung vær-
nepligtig eller man er mere professionel 
soldat langt hjemmefra. I hvert fald ifølge 
oversergent Martin Ramsdahl.  
På spørgsmålet om soldaterhjemmet eller 
”Kuffen” som soldaterne kalder det, har 
nogen som helst betydning for en profes-
sionel soldat, svarer han: 
”Det har det absolut. Hvor skulle jeg ellers 
mødes med kollegaerne efter arbejdstid? 
Hvem skulle ellers komme med varme Co-
cio, pølser og brød, når man står og fryser 
på skydebanen? Hvor skulle man ellers 
brokke sig over den dumme chef og de 
dumme kollegaer? Hvor skulle en ungkarl 
som jeg ellers få noget mad, der minder 
lidt om mors? Ved nærmere eftertanke be-
tyder ”Kuffen”, for mig personligt, at jeg 
altid har et sted at gå hen. Det kan være alt 
lige fra en kop kaffe og hyggesnak, heno-
ver et eller andet spil med kollegaerne ef-
ter arbejde eller en film-maraton i en wee-
kend og til at vi alle sammen mødtes i sor-
gens stund, da vi mistede en meget nær 
kollega. ”

Livline for soldater
Ester Kofoed er soldaterhjemsleder i Fre-
dericia, og hun oplever at være soldater-

nes ”livline” uanset, hvor de bliver sendt 
hen, når de er færdige med at arbejde på 
Fredericia kaserne. Hun har mange kon-
takter til ”de gamle soldater” og har lagt 
øre til meget. Og hun møder da også kom-
mentaren ”I er der vel, når vi kommer til-
bage?”.
- Vores opgave på soldaterhjemmet er at 
se det enkelte menneske bag uniformen. 
Når der kommer 100 soldater ind, skal vi 
se dem som enkelt personer. Jo, ”menig 
nr. 67” er afskaffet. Vi ser den enkelte, ken-
der hans eller hendes navn, og vi ved, 
hvad det er, de snakker om. Vi er der også, 
hvis de vil snakke om de svære ting i livet, 
siger hun. 
Oversergent Martin Ramsdahl, der for ti-
den er udstationeret i Afghanistan, er tit i 
kontakt med Ester Kofoed:
”Det er nok mest Ester og hendes mand 
Dan, jeg har brugt til at snakke personligt 
med. Ja, jeg føler absolut, at de har været 
åbne for en snak om, hvad man nu måtte 
gå og tumle med, som mor og far "ikke li-
ge har brug for at vide".
 
Gevinst hver gang
Lodsedlen koster 20 kr., og der er 420 ge-
vinster, hvor hovedgevinsten er en Toyota 
Yaris. Desuden er der rejser og kontantge-
vinster. Faktisk er der gevinst hver gang, 
da lodsedlen kan byttes med en kop kaffe 
med kage på et af soldaterhjemmene. 
Lodsedlen kan købes på alle KFUMs Sol-
daterhjem eller bestilles på Landslotteri-
ets kontor, Treldevej 97, 7000 Fredericia, 
tlf.: 33 12 40 42 eller på info@kfums-
soldatermission.dk

Nærmere oplysninger:
Kontakt generalsekretær Per Møller Hen-
riksen, tlf.: 2229 6189 eller 3312 4042. 



18

Det er altid en glæde for Militærpolitiforeningen i Danmarks hovedbestyrelse at 
kunne takke de af vores medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil, med en hæ-
dersbevisning.
Det kan enten ske ved tildeling af Sølvmedaljen. Den tildeles medlemmer af 
foreningen, der har gjort sig fortjent hertil gennem ekstraordinært virke til gavn 
for foreningen  i en længere årrække  det være sig i hovedforeningen eller i en lo-
kalforening.
Eller ved tildeling af Luffes Mindepokal, den kan tildeles ethvert medlem af 
foreningen eller militærpolitiet, der gennem aktivt arbejde for MP/Militær-
politiforeningen skønnes at have gjort sig fortjent hertil.
Indstilling kan foretages af såvel enkeltmedlemmer, grupper eller lokalforenin-
ger. Indstillinger skal være skriftlige og  begrundes. Indstillinger  skal være 
landsformanden i hænde senest den 1. februar 2006.

Carl Bratved

Et næsten
"ROYALT" besøg
Som optakt til det kommende års arran-
gementer har bestyrelsen igen fået en 
"appelsin i turbanen", idet det er lykke-
des at få H.M. Dronningens Ceremoni-
mester, oberstløjtnant Chr. Eugen-
Olsen til at komme og give sin version 
af: Livet ved hoffet / Hvad laver en cere-
monimester?
Denne foredragsaften finder sted tors-
dag den 12. januar 2006, kl. 19:00 i 
det  sædvanlige lokale på Livgardens ka-
serne, Gothersgade.
Som vanligt indtages et lettere trakte-
ment i cafeteriet efter foredraget.
Tilmelding senest den 8. januar 2006 til 
Andreas Wilson - telefon 4494-4381 
(telefonsvarer kan benyttes).
Husk at oplyse, om du/I er selvtranspor-
terende.

Bestyrelsen

Kommende
arrangementer

Skyttelauget

9. december 2005, kl. 12:15: Julefro-
kost i Kastellet.
12. januar 2006, kl. 19:00: Ceremoni-
mester Chr. Eugen-Olsen i Gothersga-
de.
15. februar 2006, kl. 13:00: Toms fa-
brikker n(max. 20 deltagere).
7. marts 2006, kl. 19:00: Generalfor-
samling i Kastellet.
26. april 2006, kl. 19:00: Fodbolddom-
mer Kim Milton Nielsen.
11. maj 2006, kl. 19:00: St. Bededags af-
ten på Kastellets vold.

Vi har i den kommende sæson planlagt 

Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk
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gelige Livgarde, E.O.A. Hedegaard, var 
gennem en årrække leder af Hærens Mi-
litærhistoriske Arbejder under det Kon-
gelige Garnisonsbibliotek, hvor han ud-
over de mange artikler, pjecer, publika-
tioner om forskellige historiske begi-
venheder og personer, også virkede som 
konsulent på filmen om brygger Jacob-
sen, samt komponisten Carl Nielsen. 
Majoren er desuden formentligt vel-
kendt af de fleste nye og gamle MP'ere, 
idet han i 1972 var forfatter til bogen 
”Militærpolitiets Historie”.
Major Hedegaard holdt et levende og 
meget interessant foredrag om den ver-
densberømte eventyrdigter, og frem-
kom ikke mindst med den meget inter-
essante oplysning om, at H.C. Andersen 
i en periode var hjemmeværnsmand, 
idet han forrettede tjeneste ved Kon-
gens Livkorps  et af datidens frivillige 
korps, også kaldet ”Studenterkorpset”. 
Korpset blev i 1801 oprettet som Kron-
prinsens Livkorps i forbindelse med 
den engelske flådes opankring i Øre-
sund. Da Kronprins Frederik blev Kong 
Frederik den 6. i 1808 blev navnet æn-
dret til Kongens Livkorps.
H.C. Andersen mødte første gang til tje-
neste den 23. oktober 1828 i Dronnin-
gens Ridehus bagved Christian den 7´s 
Palæ. Han gennemgik herefter korpsets 
eksercerskole og blev i 1830 udnævnt 
til korporal. Alt tyder på, at H.C. Ander-
sen har passet sin tjeneste og er mødt til 
et par ugers eksercits om året på Rosen-
borg Eksercerplads eller i det dengang 
eksisterende Gothersgades Eksercer-
hus. 
Han blev efter ansøgning sat i overtal-
ligt nummer i 1831 og den 28. februar 
1834 afgik H.C. Andersen endeligt fra 
Kongens Livkorps.
Major Hedegaard nævnte også, at der ik-
ke var noget i H.C. Andersens dagbøger 

skydning tirsdagene 
13. december 2005
17. januar 2006
14. februar
28. februar
14. marts
11. april
fra kl. 18:00 længst til kl. 20:00 på ba-
nerne på Østerbrogade.
Der er samtidig lagt op til kammeratligt 
samvær  og måske et spil kort!

Preben Larsen og Flemming Ørhem

Kammeratskabsaften, spisning og fore-
drag ved major E. O. A. Hedegaard.
Lokalforening MP-København invi-
terede den 19. oktober 2005 kl. 1800 
foreningens medlemmer til kammerat-
skabsaften på Livgardens Kaserne, 
hvor der var spisning, foredrag og kam-
meratligt samvær.
Major Andreas Wilson, bød velkom-
men til de fremmødte, ligesom han na-
turligvis rettede en særlig velkomst til 
Militærhistoriker og major af Den Kon-
gelige Livgarde, E.O.A. Hedegaard, der 
efter spisningen holdt et foredrag om 
den verdensberømte digter og hjemme-
værnsmand H.C. Andersen.

Hedegaard
på besøg

Spisningen foregik i Livgardens cafe-
teria, hvor der blev serveret Mørbrad-
bøf i fad med tilhørende ris og hertil 
vand, øl og vin efter behag. Til dessert 
blev der meget apropos årstiden ser-
veret lækkert æblekage med tilhørende 
Portvin.
Det vil nok være på sin plads at præsen-
tere aftenens foredragsholder, selv om 
mange af læserne garanteret meget vel 
kender personen, samt nogle af hans ar-
bejder. 
Militærhistoriker og major af Den Kon-

19
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MP foreningen
Nordjylland
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Bankospil

Juletræsfest

Onsdag d. 08-11 er der bankospil på Aal-
borg Kaserner.
Spillet afholdes i salen bag SG messen 
på Hvorup.
Alle er velkomne, dørene åbnes kl. 
1800.

Søndag d. 18-12 er der juletræsfest. Ar-
rangementet starter kl. 1300 og 
slutter ca. 1600. Af hensyn til planlæg-
ningen beder vi om tilmelding ( hvis 
børn skal have poser er tilmelding for 
dem nødvendig ). Tilmelding til Gert 
Jensen 98113173, senest mandag 12-
12.

Forsvarsministeren
kommer til Aalborg
Mandag d.16-01-06 kommer forsvars-
ministeren til Aalborg.
Forsvarsministeren vil orientere om 
hvorvidt den nye struktur med blandt an-
det den reducerede værnepligt fungerer 
i dagligdagen. Han vil endvidere orien-
tere om terrorberedskabet.
Der vil senere blive mulighed for at stil-
le ministeren spørgsmål.
Arrangementet starter kl. 1900 i byråds-
salen medborgerhuset i Aalborg.
Alle er velkomne.

Arrangør Folk & Forsvar
 i Nordjylland.

 

om hans 6 år i Kongens Livkorps, hvil-
ket måske kunne skyldes, at den lang-
lemmede H.C. Andersen ikke var særlig 
god til eksercits.
Man mener ud fra hans dagbøger, at 
H.C. Andersen var maniodepressiv, 
men dog alligevel utrolig vidtfavnende i 
sine historier. 
H.C. Andersen rørte aldrig en kvinde, 
selv om han givet fik mange tilbud fra 
både ”lette kvinder”, samt adelige da-
mer. Der er dog ingen tvivl om, at hans 
store forelskelse på afstand var den kon-
gelige skuespillerinde Heiberg, som 
dog på trods af H.C. Andersens store til-
bedelse, anså hans skuespil for kvinde-
lige. 

H.C. Andersen blev i sin levetid tildelt 
mange hædersbevisninger og herunder 
blandt andet diverse dekorationer fra 
Preussen, Norge, Sachsen-Weimar-
Eisenach, Sverige, Bayern, Mexico og 
Danmark.
Ved sin død i 1875 blev H.C. Andersen 
fulgt til graven af det danske folk, hvis 
antal af deltagere var lige så stort som da 
Kong Frederik 6. og Thorvaldsen blev 
begravet.

Benny Nielsen, KP-72 og SG-28
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MP foreningen
Fyn

Lokalforeningen
MP Fyns festdag, 
den 30 sept. 2005
på Dannevirke i Odense
Lokalforeningens bestyrelse, sen-
der hermed en tak til vores Lands-
formand Carl Bratved , for hans del-
tagelse.

MP FYN fik på dagen indviet sin Fa-
ne. Det første søm for majestæten 
blev slået i af Carl Bratved, SG-19, 
det andet søm for fædrelandet blev 
slået i af Jens Christian Pedersen, 
KP-83 og endelig blev det sidste 
søm for foreningen slået i af Helge 
Vagn Thomsen, MG-19.

Vores Kasserer Helge Vagn Thom-
sen , modtog DSL fortjensttegn i 
Bronze , overrakt af Carl Bratved på 
Danske Soldaterforeningers Lands-
raads vegne.

Lokalforeningens bestyrelse, takker 
Lokalforening København, for den 
pæne gave, som blev overrakt , af 
dennes formand Aksel Ravn, som 
også deltog i festen. På alle delta-
gers vegne, sender vi en  tak for en 
hyggelig aften.

Med venlig hilsen 
Lokalforeningens bestyrelse

Lokalforeningen MP FYN, ønsker al-
le MP,er, med familie , en rigtig Glæ-
delig Jul og Godt Nytår, og alt godt 
for året 2006.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lokalfoeningen MP FYN afholder 
generalforsemlingen fredag den 24. 
februar kl. 18.00 på Soldaterhjem-
met "Dannevirke" i Odense.
Dagsorden iflg. lokalforeningens lo-
ve og regler.
Efter generalforsamlingen, serveres 
der, ca. kl. 19:00 Gule Ærter med 
flæsk, bacon og pølser, samt 1 snaps 
og 1 øl, eller vand, kaffe med små-
kager. Pris pr. deltager Kr. 110,00.
Arrangementet efter generalfor-
samlingen, er tænkt som en hygge-
aften, med ledsager. Damerne kan 
hygge sig, mens mændene er til  gen-
eralforsamling.
Bindende tilmelding ,ang. spisning, 
til Kasseren , senest den 15. februar 
2006. (Helst mellem kl. 18.30-
19.30.) Årskontigent og deltager-
pris , kan betales til Kasseren på gen-
eralforsamlingsdagen.

På bestyrelsens vegne
 Svend Pedersen

Generalforsamling 
2006
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For at vi kan skyde på Forsvarsbrød-
renes baner, er det et krav, at alle der 
vil deltage i skydning, skal indmel-
de sig personligt. Indmeldelsesge-
byr er kr. 50,00, og årskontingent er 
125,00 kr, fra den dato man indmel-
der sig. Det må blive et personligt 
spørgsmål. P.t. har jeg ingen løsning 
på hvordan, vi fremover kan afvikle 
skydninger. Jeg forsøger at finde en 
løsning, som jeg vil fremlægge i 
DrB nr.1 2006.
Undskyld fejl informeringen.

Med venlig hilsen  
Svend Pedersen 

Rettelse 
ang. Skydning
Jeg beklager at jeg i DrB nr. 7. havde 
et indlæg, ang. skydning på For-
svarsbrødnerens bane, på Elme-
lundsvej i Odense.
Jeg havde forstået, at hvis MP FYN 
indmeldte sig  som forening , i For-
svarsbrødrene, med et engangsbe-
løb pr. år. af 125.00 Kr. kunne vi be-
nytte skydebanerne.
Jeg må erkende ,det var en misfor-
ståelse fra min side, som  jeg bekla-
ger.

Bøf og Bowl
 Onsdag den 26.november havde Lo-
kalforeningen Vestjylland indkaldt 
til Bøf og Bowling i Holstebro. Vi 
var 8 personer som havde en hygge-
lig aften. Mens vi spiste en lækker 
bøf med tilbehør, gjorde underteg-
nede de andre opmærksomme på, at 
i år havde jeg tænkt mig at vinde. Ef-
ter spisningen, går vi så til de to til-
delte baner. Til venstre for mig spil-
ler Ove, Rita og Kresten og da vi er 
godt i gang med spillet lader jeg mig 
distrahere af dem, så jeg blev nr. 2.  
Næste år tager jeg briller med sky-

klapper på så jeg kun kan se min 
egen bane. Den store vinder i år igen 
blev Ove fra Bording. Præmien var 
en slidt kegle, som vi alle satte vores 
autografer på. Jeg må indrømme, at 
Ove er den gladeste vinder jeg har 
set, for hans smil nåede helt op til 
begge ører resten af aftenen. Jeg glæ-
der mig til næste års bowlingaften 
selv om jeg sansyligvis får tæsk 
igen.

PEM. Jensen 

MP foreningen
Vestjylland



23

MP TISSØ ønsker alle gam-
le som nye MP'ere et godt 
nytår og takker for mange 
dejlige timer i det forgang-
ne år. Samtidig oplyser vi 
om det program der forelø-
big er tilrettelagt for 2006.

Fredag d. 13. januar kl. 18,00
Forsinket julefrokost. Pris 75 kr.
Risbjergvej 27, Vimmervej.
Tilmelding helst senest d. 9/1 til
Jørgen: 5825 0097 og 
Erik: 5826 3195.

Fredag d. 17. marts kl. 18,00
Generalforsamling hos Gitte og Jør-
gen, Søvejen 33, Jerslev.
Dagsorden efter lovene.
Damerne hygger sig med Gitte for 
senere at komme  ned med ”de gu-
le ærter”.

Fredag d. 7. april
Vi indfører en ny tradition, nemlig 
Teaterturen til Krabasken i Slagel-
se 
Stykket i år er: »The Fantasticks« 
en musical af Tom Jones og Har-
vey Schmidt.
Efter forestillingen serveres 3 
halve styk-ker.

I alt 150 kr.
Det er nødvendigt med tilmelding 
senest d. 13/1 eller ved julefroko-
sten.
Lørdag d. 29. april
Repræsentantskabsmøde.
Lørdag d. 17. juni
Den årlige sommerfest. (Grisefest) 
Nærmere herom senere.

Lørdag d. 5. august
Turen går til et sommerhus.
Nærmere herom senere..

Fredag d. 6. oktober
MP TISSØ   14 år.
Reserver dagen.

Mandag d. 4. december kl. 19,30
Juleskydning i kælderen under Hvi-
debækhallen.
Efter skydningen kører vi til Gitte, 
hvor vi spiser æbleskiver og drikker 
gløgg.
Ikke-skytter er velkomne hos Gitte, 
Søvejen 33, Jerslev kl. 20,30.  Pris: 
35 kr.

Vel mødt
Bestyrelsen.

MP foreningen
Tissø

ENR INO GF- EP N
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TIS ØS



Skydning 2006
Så nærmer sig tiden, hvor vi igen skal 
mødes og dyste til skydning i Hader-
slev. Det foregår onsdag den 25. janu-
ar 2006 på Haderslev Skydecenter, Fjor-
dagervej 44 6100 Haderslev.
Denne aften er ”indskydningsaftenen”, 
som optræk til den gældende skydning 
onsdag den 22. februar 2006.
Vi mødes kl. 19.00 begge aftener.
Resultaterne bliver brugt i en konkur-

rence mod de andre MP  Lokalforenin-
ger.
Kom og vær med så mange som muligt, 
det være sig både børn og voksne. Der 
arrangeres skydning for børn, mænd og 
kvinder, så det bliver en festlig konkur-
rence. Ud over konkurrencen, så er der 
jo det dejlige sociale samvær, hvor vi rig-
tig hygger os.
Husk tilmeldingen senest en uge før

.Peter Jepsen
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MP foreningen
Østjylland
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lig jul og et godt nytår  og håbe, at vi ses 
meget mere næste år.

Januar 2006:
Torskegilde med tilbehør som det sig 
hør' og bør'. Tid og sted tilgår lokalfore-
ningens medlemmer.

Marts 2006:
Generalforsamling 2006. Indkaldelse 
vil annonceres i næste nummer af DrB. 
Medlemmer vil få tilsendt brev.

Steen Ladefoged/formand

Aktivitetskalender

En julehilsen fra 
bestyrelsen
Bestyrelsen for MP-foreningen Østjyl-
land vil gerne sende en julehilsen til alle 
MP-ere uanset hvor i landet de måtte be-
finde sig. Tak for det gode samarbejde 
med landsforeningen, på repræsentant-
skabsmødet eller i lokalforeningen. Vi 
glæder os til at tage fat på næste års akti-
viteter, men vi savner tilbagemeldinger 
fra medlemmerne, så vil kan gøre det 
endnu bedre. Fat telefonen, PC'en eller 
bare et gammeldags brev. Fortæl os, 
hvad der er godt og skidt.
Med denne opfordring vil jeg gerne på 
bestyrelsens vegne ønske alle en glæde-
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Overførsel fra
 HRN MP til SVN MP

Flyver MP i søværnet

Orlov

Flytning

Følgende SG MP fra hæren er i årets løb 
blevet overført til SVN MP efter ansøg-
ning og udnævnt til MOKS MP:
SG MP J. L. Thomsen (MP KBH)
SG MP K. Van (MP KBH)
SG MP R. V. L. Urban (MP KBH) 
SG MP D. B. Kristensen (MP KBH)
SG MP K. Gadeberg (MP KOR)
SG MP M. S. Larsen (MP KOR)
SG MP M. S. Nielsen (MP KOR)
SG MP C. H. Radil (MP KOR)
Pt. er der flere end 20 tidligere MP- SG 
fra Hæren der er tjenestegørende i SVN 
MP.

OS MP FLV C. S. Hansen og hans tjene-
stehund Orka (FFOS) er udlånt til SVN 
MP i KBH for et halvt år, i perioden 01. 
august 2005 til 02. januar 2006…

OS MP H. P. Sørensen (MP KOR) vil fra 
den 01. februar 2006, ud at prøve kræf-
ter med det civile arbejdsmarked efter 
mere end 15 år i Militærpolitiet. H. P. 
Sørensen er blevet ansat som sælger i et 
kødgrossistfirma.  

Alt MP personel på Hvorup Kaserne er 
nu endeligt flyttet over til bygning 3, 4 
og 5 på Nørre Uttrup Kaserne. Nu ven-
ter vi bare på, at Stuen også holder flyt-
tedag.

Det er ganske vist, Erik Mortensen 
KP hold 72 bliver 60 år d.29-12.05 
dagen markeres, med åbent hus fra 
08.00 til ca. 11.30.
Det er også ganske vist at MP Tissøs 
årlige Julefrokost 
d. 13-01.06 sponseres af Erik. Så nu 
er der slet ingen grund
til ikke at møde op.
 
                  Med venlig hilsen
                  Erik Mortensen

Det ligger allerede nu fast, at MP-
træffet i 2006 arrangeres af Susanne og 
Ole Olsen i perioden 18. til 20 august 
2006. Der fejres i år 25 års jubilæum, så 
der er noget at se hen til. Træffet vil fin-
de sted i Region Syddanmark.

Allerede nu ligger det fast, at MP-
golfmesterskaberne vil finde sted fre-
dag den 1. september 2006.

Campingtræf

MP-
Golfmesterskaber

deadline for tekst til
DrB nr. 1 2006
 er den 16. december
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
  7510 2107
  formand@
     militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
  9826 8599
  nastformand@
     militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Otto Westergård
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
  8692 1803
  kasserer@
     militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  sekretar@
     militarypolice.dk

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

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

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

Militærpolitiets
Historiske Samling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
  8652 5199
  ccc32938@vip.cybercity.dk

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  nielsmoeller.tho@
     wanadoo.dk



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 • 1127 KØBENHAVN K • TLF. 33 14 44 76

Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

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

MAGASINPOST

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro B

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

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

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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