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Forsidebillede:
Major Ole Bech Kristensen, MPO,
kunne den 16.02.2003 fejre sit 25
års jubilæum i Forsvaret.
O.B. er chef for MP-sektionen på
Hærens Logistikskole og han re-
præsenterer dansk MP både natio-
nalt og i internationale sammen-
hænge.
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MP
kommisionen
Alle MP'ere har prøvet at stå foran en
kommission, der skulle afgøre, om man
var god nok til at blive optaget på MP-sko-
len. 

I de "gode gamle dage" foregik det ved
at et antal officerer fra MP-skolen rejste
rundt til de forskellige regimenter og ud-
valgte de bedste blandt de befalingsmand-
semner, der havde meldt sig til Militærpo-
litiet. I de senere år har der imidlertid
været et temmelig stort frafald blandt ele-
verne efter de var startet uddannelsen på
MP-skolen .

For at modvirke det store frafald har
man blandt andet forandret udvælgelses-
proceduren, således at soldater der ønsker
optagelse på MP-skolen skal møde to dage
på skolen i Aalborg, hvor de så stilles for
kommissionen. Det er blevet godkendt og
indskærpet fra Hærens Operative Kom-
mando, at man ikke kan optages på MP-
skolen uden at være blevet godkendt af
kommissionen.

Den første dag får alle ansøgerne først
en grundig orientering om Militærpolitiet
og MP-skolen, derefter skal de bestå de
forskellige fysiske prøver der er en forud-
sætning for optagelse. Dagen fortsætter
med en prøve i dansk og engelsk, og efter-
middagen og aftenen bliver brugt til sam-
arbejdsøvelser, hvor ansøgerne skal løse
forskellige opgaver under pres.

Hele dagen har de naturligvis instruk-
tører "i nakken", der noterer hvorledes de
mestrer de forskellige opgaver.

Når de stiller på andendagen har kom-
missionen haft lejlighed til at evaluere re-
sultaterne og den enkelte ansøger får be-
sked om, hvorvidt han er optaget eller ej.

Sådanne skærpede optagelseskriterier
kan kun være til fordel for alle. Den enkel-
te ansøger slipper for først at blive optaget
på MP-skolen for så senere at få det neder-
lag at måtte afgå fra skolen, og Militærpo-
litiet er sikker på kun at få de bedste sol-
dater.

Carl Bratved
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– fødselsdage i april– fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

april

Den  8.  Leif H. Larsen, KP-32
Agnetevej 7,           
3300 Frederiksværk 

Hans B. Tvede, KP-33
Ellingegatan 1, 34100 Ljungby     
Sverige

Den 11.  Aage Christensen, KP-27
Kanehaven 88,           
8240 Risskov 

Hans O. Nielsen, KP-37
Doravej 5,           
3660 Stenløse 

Den 12. Per Christiansen, KP-26
Emdrup Huse 12, st.tv.,           
2000 Frederiksberg 

Den 14.  Thorkild Pedersen, SG-16
Bredgade 35, 2.tv.,           
7400 Herning 

Den 15.  Uffe Adelørn, KP-38
Skolemestervej 16,           
9000 Aalborg 

Den 23. Johan Bruland, KP-52
Rangstrupvej 11 A,           
6534 Agerskov 

Den 25. Otto H. Schumann, SG-5
Grønningen 29,           
7620 Lemvig 

60 år
Den  2.  Søren Mommsen, KP-64

Stavangervej 13,           
8200 Århus N 

Den 10. Steen R. Jørgensen, KP-55
Æblegrenen 97, 1,           
5220 Odense SØ 

Den 15. Ib Brushøj, KP-55
Nyrupvej 32, Gislum           
9600 Års 

Henning A. Jørgensen, KP-59
Færgegårdsvej 52, Snoghøj         
7000 Fredericia 

80 år
Den 12. Einar T. Andersen, KP-1

Møllevænget 14,           
4000 Roskilde 

75 år
Den 14. Orla Schjeldal, KP-6

Violvænget 5, Thurø           
5700 Svendborg 

Den 17.  Kai L. Ahm, KP-8
Hovmarksbakken 5,           
4174 Jystrup Midtsjælland 

Den 19. Ib V. Hansen, KP-6
Flintevej 6, Assentoft           
8900 Randers 

Den 20. Ib E. Petersen, KP-10
Middelbovej 11, Kristrup           
8900 Randers 

Den 24. Hans A. Lauridsen, KP-7
Faksevej 12,           
7400 Herning 

Den 26. Svend Ole Stær, KP-2
Landskronagade 60, 1.tv.,           
2100 København Ø 

70 år
Den 15. Sven E. Understrup, KP-16

Valborg Alle 20, st. th.,           
2500 Valby 

Den 27.  Arne B. Olesen, KP-16
Liljebakken 3,           
8500 Grenå 

Den 28. Kjeld J. Krøll, KP-16
Gåbensevej 64,           
4840 Nørre Alslev 

65 år
Den  7.  Ole B. Dyhr, KP-36

Lyngvej 23,           
2680 Solrød Strand 
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Den 20. Helge Rehnberg, KP-62
Dyssevej 4, Vester Aaby           
5600 Fåborg 

Den 21.  Arne J. Mogensfeldt, KP-67
Hostrupvænge 18,           
5700 Svendborg 

Den 22. Erik Rasmussen, KP-56
Fyns Hovedvej 216,           
5370 Mesinge 

Den 27.  Vagn L.S. Pedersen, KP-63
Suite 11, Elite Villas, 
22 Skouson Hill, Road           
Hong Kong

Den 30. Niels H. Pehrson, KP-71
Kirkebakken 24,           
9270 Klarup 

50 år
Den  1.   Søren Alexandersen, SG-52

Stationsvej 84, Biersted           
9440 Åbybro 

Den  4.   Jens Chr. D. Andersen, SG-48
Mejerivej 17,           
8300 Odder 

Den  4.   John Busk, SG-50
Hvedemarken 5,           
3550 Slangerup 

Den 13.  Preben Larsen, SG-46
Vesterledet 6, Lellinge           
4600 Køge 

Den 13.  Niels H. Jensen, SG-56
Vedbæk Strandvej 495,           
2950 Vedbæk 

Den 15.  Knud Reinholdt, SG-46
Helligbæk 14,           
6400 Sønderborg 

Jens H. E. Rasmussen, SG-47
Børges Alle 9,           
5700 Svendborg 

Den 17.  Leif Jacobsen, KP-99
Gudumvej 73,           
7620 Lemvig 

Den 18.  Jesper Roed, SG-48
Skolegade 14,1.tv.,           
6000 Kolding 

Den 19.  Jørgen Jensen, KP-98
Dybdalen 8, Resenbro           
8600 Silkeborg 

Den 28.  Flemming Jakobsen, SG-46
Snerlevej 9, Klokkerholm           
9320 Hjallerup 

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

Erik, KP-8
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Militærpolitiforeningen i Danmark indvarsler herved til ordinært repræsen-
tantskabsmøde 

Lørdag den 26. april 2003 kl. 11:00
På soldaterhjemmet »Danevirke« i Odense.

Dagsorden iflg. Lovene således:

1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Uddeling af Luffes Mindepokal.
4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for det

kommende år.
5. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om lokalforeningens virke for

det forløbne år samt orienterer om det kommende års planer.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af landsformand. (På valg er Carl Bratved).
9. Valg af:

a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er Finn L. Svendsen, Ole Olsen
og Erik Hansen).

b. 2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er Knud Anker Petersen og
Niels Møller Thomsen).

c. 2 revisorer. (På valg er Birger Beck-Rasmussen og Erik Rasmussen).
d. 1 revisorsuppleant. (På valg er Jørgen Egelund Jensen).

10. Fastsættelse af dato og
sted for næste års jubilars-
tævne.

11. Fastsættelse af dato og
sted for næste års ordinære
møde i repræsentantskabet.

12. Offentliggørelse af skyde-
resultater og uddeling af
skydepræmier.

13. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt
7 fremsendes til landsforman-
den senest 1. april, for at kun-
ne blive behandlet.
Militærpolitiforeningen i Dan-
mark byder på morgenmad fra
kl. 10:00 til mødets start kl.
11:00.

Vi glæder os til at se dig.

Carl Bratved

Repræsentantskabsmøde
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MILITÆRPOLITIFORENINGEN
Danmarks regnskab

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER 2001 2002
Note

Kontingent 180.798,00 203.150,00
1. Souvenirbod 5.073,20 2.344,63

Salg af annoncer 16.671,20 15.680,00
Renteindtægter 1.411,62 4.219,62
Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00
Gaver, Historisk Samling 0,00 345,00

I alt 203.954,02 225.739,25

Udgifter

Det Røde Betræk 99.375,00 95.225,00
Porto m.m., Det Røde Betræk 22.934,71 26.664,18
Porto, kontingent 4.495,00 12.292,43
Porto, andet 8.185,40 7.564,90
Kontorartikler 7.816,72 3.588,00

2. Tilskud 1.667,45 9.236,50
3. Repræsentation 4.234,29 3.820,00

Telefon 0,00 0,00
4. Gaver 3.789,00 1.525,75
5. Rejser 25.509,00 21.306,50

Bestyrelsesmøder 3.185,63 5.304,50
6. Jubilarstævne 8.462,50 21.916,00

Hjemmesiden 1.763,00 1.214,00
7. Historisk Samling 20.000,00 13.151,21
8. Afskrivning, inventar 750,00 1.799,00

I alt 212.167,70 224.607,97

Årets resultat -8.213,68 1.131,28

DØDSFALD
MP-sergent Søren Feder, SG-hold
65, Aalborg SØ, er afgået ved dø-
den den 17/2 2003, kun 42 år gam-
mel.

Fhv. kommis Michael Johannes
Mattsson, KP-hold 1, Lyngby, er
afgået ved døden den 11/3 2003.
Han blev 78 år.
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JUBILÆUM
i international tje-
neste på Cypern i
1987 og Kroatien i
1992 – 93.
Ole Bech Kristen-
sen er øverste leder
af hærens militær-
politi, han repræs-
enterer MP både i
Danmark og inter-
nationale sammen-
hænge. Som chef
for MP sektionen
ved Hærens Logi-
stikskole er han an-
svarlig for al ud-
vikling og uddan-
nelse af hærens
militærpoliti, og
han har bidraget til
de seneste års ud-
vikling også inden
for søværnets og
flyvevåbenets mili-
tærpoliti.

Mange chefer in-
den for forsvaret

må flytte rundt, fra
de begynder deres
karriere, til de en-
der langt fra deres

fødeby. Anderledes
er det for major

Ole Bech Kristen-
sen. Han er født i

Nørresundby, ind-
ledte sin militære

karriere ved Jyske
Trænregiment på
Hvorup Kaserne
den 16. februar
1978, og her et

kvart århundrede
senere bosat i

Nørresundby – nu
tilknyttet Hærens
Logistikskole på
Nørre Uttrup ka-

serne.
Ole Kristensen har
blandt andet været

ÅRS JUBILÆUM2255
MAJOR MPO

OOOOlllleeee     BBBBeeeecccchhhh    KKKKrrrr iiii ssss tttteeeennnnsssseeeennnn

Et stort tillykke fra MP-foreningen Danmark.
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31. januar 2003 var dagen, hvor SG-MP,
Hold 2002-1 (SG-111) endelig blev færdig
med de 8 måneders uddannelse ved Mili-
tærpolitiskolen. 

Holdet var oprindeligt på 24 mand og
kun to elever var faldet fra undervejs,
hvorfor 22 mand nu var klar til den længe
ventede udnævnelse. Det lille frafald skyl-
des sandsynligvis den kommission til be-
dømmelse af kommende elever, hvor
ansøgerne gennemgår et udvælgelsespro-
gram over to dage med såvel fysiske som
teoretiske prøver. Udvælgelsen afsluttes
med, at hver ansøger stilles for en kom-
mission, hvor den endelige bedømmelse
og udvælgelse finder sted.

Selve udnævnelsesdagen blev fejret
som vi plejer. De kommende sergenter
hentede deres pårørende fra morgenstun-
den og første programpunkt var forevis-
ning af standene med forskellige emner fra
elevernes nu overståede uddannelse på
skolen. Der var mulighed for at se boks-
ning og selvforsvar fra idræt – emner som
tager en del af elevernes tid, idet MP suve-
rænt er den sergentuddannelse der har
mest idræt. En MP’er skal jo være i god
form, hvilket vores idrætslærer, seniorser-
gent R.M. Starcke, gør sit yderste for at
sørge for. Ydermere var der stande, hvor
man kunne se en komplet standardudrust-
ning, feltrationens bestanddele – hvor der
selvfølgelig var prøvesmagning af den var-
me ret, MP-sektionens køretøjer, en felt-
mæssig  bivuak og endelig var der mulig-
hed for at prøve at skyde med løs ammuni-
tion med den nye karabin M/96, som langt
om længe har afløst den gamle maskinpi-
stol M/49. Indendørs kunne man i elever-
nes indkvarteringsbygning  se hvordan
eleverne har boet.

Efter demonstrationerne var der tid til
en kort kaffepause i cafeteriet, hvorefter
standene skulle pakkes ned, og der skulle
klædes om til paraden. Udnævnelsespara-
den foregik i gymnastiksalen og startede
med, at Prinsens Livregiment´s musik-
korps spillede, inden selve ceremonien

skulle starte. Der var ca. 150 gæster og
pårørende til stede, hvilket var et meget
fint fremmøde.  MP-foreningen var re-
præsenteret med Frants Dalby, samt Gert,
der næsten som sædvanlig var fanebærer,
idet lokalforeningens fane jo sædvanen tro
er repræsenteret ved udnævnelses- para-
derne på MP-skolen.
Herudover var der repræsentanter fra 2
MPKMP samt en række af de eksterne

lærere, heriblandt politikommissær H.J.
Christensen, som har undervist i færdsels-
lære samt auditørfuldmægtig Ebbe Kvorn-
ing, som har undervist i efterforsknings-
lære. Igen i år havde Rotary i Nørresundby
indvilget i at uddele en skægøkse (kopi at
gl. flinteøkse) til bedst beståede elev på
holdet og i den anledning var præsidenten
for Rotary i Nørresundby Per Holm Peder-
sen også til stede. 

Kursuslederen, kaptajn C.C. Mørk
(MPO), startede den officielle del af para-
den med at byde de pårørende velkommen.
Han takkede for det flotte fremmøde, der
tilkendegav en stor interesse for de nye
MP-sergenter og orienterede om paradens
forløb. Så blev der meldt af til chefen for
MP-skolen, major O.B. Kristensen
(MPO), som også benyttede lejligheden til
at sige velkommen til gæsterne. Herefter
uddelte han sammen med idrætslæreren

SG-hold 111
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diverse idrætspræ-
mier for de bedste
resultater indenfor
boksning, skydning
og MP 5-kamp.

Nu var tiden inde
til at begynde den
egentlige udnævnel-
se, og chefen for
Hærens Logistiksko-
le, oberst L.B. Chri-
stensen ankom sam-
men med stabsche-
fen ved Trænregi-
mentet, oberstløjt-
nant J. Nødholm, der
var gæstetaler. 

Eleverne fik så
udleveret deres ud-

dannelsesbeviser,
MP-tjenestekort og
sidst men ikke
mindst den velfor-
tjente røde baret. Pe-
ter Willers Jepsen
blev en flot nummer
et med det impone-
rende karaktergen-
nemsnit på 10,1, og
han blev derfor ud-
nævnt som den
første.

Bedste elev
Peter Willers Jepsen

Flidspræmie
Michael Nygaard Hansen

Bedste kammerat
Kristoffer Kristensen
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Fhv. kriminalassistent Børge Christiansen,
( KP-hold 25 ), kan den 1. april 2003
fejre 25 års jubilæum som medlem af Ma-
ribos byråd.

Tillid og støtte
Det er ikke hver dag man kan læse om ju-
bilæer blandt vores folkevalgte, og da slet
ikke 25 år af slagsen, ikke desto mindre
har Børge C. passet sit borgerlige ombud i
Maribos kommunalbestyrelse i den omtal-
te periode uden afbrydelser! Det fortæller
også noget om tillid og støtte fra hans væl-
gere i kommunen. 

Børge C. indledte sin politiske karriere

Derefter blev resten af delingen udnævnt.
Flidspræmien gik til Michael Nygaard
Hansen for et meget stort engagement gen-
nem hele uddannelsen og for en flot ind-
sats som elevgaragemester. Vores køretøjer
er ikke af nyeste dato, men Nygaard har
gjort sit yderste for at holde så mange som
muligt kørende. Bedste kammerat blev
Kristoffer Kristensen, fordi han som ”ele-
vforsyner” altid havde overskud til at give
en hånd med og altid var i godt humør.
Denne pris blev overrakt af Frants Dalby.

Efter paraden var der fotografering af
holdet ude på løbebanen udenfor gym-
nastiksalen, hvilket var en kold fornøjelse.
Til sidst var der reception i gymnastiksalen
og de nyudnævnte sergenter kunne forlade
skolen, for at gå på en uges ferie inden mø-
det ved 4. MP-Detachement ved Trænregi-
mentet.

Af PL M.
Pagter (MPO),

HF/GSU MP.

Forrest fra venstre: C.F. Sørensen, K. Kristensen, M.H. Simonsen, R.B. Christensen, K. Van, J. Hvid, F.
Carstensen.
Midten fra venstre: M.S. Hansen, T. Laursen, L.B. Nielsen, M.N. Hansen, J. Gregersen, K. Sølvhøj, D.K.
Svendsen, P.W. Jepsen.
Bagest fra venstre: M.B.Drejer, J.L.Thomsen, R.V.L.Urban, A. Ala El-Dine, K. Gadeberg, M. Hymøller,
J.J.S. Bay.
Yderst til venstre: Kaptajn C.C. Mørk og Premierløjtnant M. Pagter. Yderst til højre : Oversergent M. Gam

25 år
som byrådsmedlem!
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som nr. 13 på Socialdemokratiets kandi-
datliste ved kommunalvalget i 1977, og
der var åbenbart ikke noget uheld ved det
tal, - han blev valgt og begyndte arbejdet i
byrådet den 1. april 1978. I slutningen af
firserne begyndte der at komme ”grus i
maskineriet” i den socialdemokratiske by-
rådsgruppe, og Børge C. valgte at melde
sig ud af partiet og sammen med sine støt-
ter, at starte en lokalliste som han stadig-
væk repræsenterer i byrådet!

Fra MP til Politiet.
Børge C. s militærtjeneste begyndte som
rekrut ved Bornholms Værn og via MP-

skolen i Jægersborg  kom han til Østerbro-
gades Kaserne, derfra til Tyskland og slut-
tede ved 6. MPKMP i Avedøre-lejren, hvor
han efter den værnepligtige del fortsatte
som frivillig i 1 år.

På det tidspunkt havde han egentlig
planlagt at immigrere til Canada, men det
havde Aase, der nu var kommet ind i bille-
det, ikke nogen planer om! Så Børge C.,
der var uddannet som kommis men ikke
havde lyst til at fortsætte i den branche,
måtte tænke i nogle nye baner for fremti-
den, - et var i hvert fald sikkert; at efter tje-
nesten i Militærpolitiet skulle det enten
være en militær karriere eller indenfor
Rigspolitiet.

Det sidste blev så valget og den 15.
marts 1960 startede han på den heden-
gangne Svendsgade Politistation på
Vesterbro i København, sideløbende med

elevuddannelsen på Politiskolen på Artil-
lerivej. Fra Svendsgade kom Børge C. til
paskontrollen i Rødbyhavn og senere til
Maribo Politi, hvor han på et tidspunkt
startede som kriminalassistent, den sidste
del af tiden som politimand foregik ved
Nakskov Politi hvor han forrettede tjeneste
frem til pensioneringen i 1998.

Støtte fra familie og venner.
At arbejdet som kommunalpolitiker ikke
havde kunnet lade sig gøre, uden en stærk
støtte fra familien og de mange venner og
sympatisører, er Børge C. overhovedet ik-
ke i tvivl om. Bl.a. opdragelsen af børnene
og vedligeholdelsen af hjemmet, lå mere
eller mindre på hustruen Aases skuldre. At
hun samtidig fik tid til at deltage i besty-
relsesarbejdet i lokallisten, siger noget om
holdning og støtte!

At der også er kontinuitet i den politiske
holdning i familien, beviste Børges ene
datter ved, at træde ind i lokallistens be-
styrelse ved den seneste generalforsam-
ling! At Børge C., på spørgsmålet om hans
planer efter ”værnepligten” i byrådet for-
tæller, -  at han meget gerne vil gøre et
stykke arbejde for ældre- og handicaprådet
i kommunen, siger noget om hans sociale
engagement.

Jubilæumsdagen.
Selve jubilæet bliver fejret ved en kommu-
nal reception på rådhuset i Maribo, tirsdag
den 1. april 2003, hvor der med Børge C. s
store kontaktflade, nok skal blive et stort
rykind.

Af Dagfinn Holmberg
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KORREKTION
I sidste nummer af bladet, opstod der beklageligvis et par fejl i forbindelse med
nekrologen for kurt Larsen. Kurt blev ikke kaldt Tam pus, men i stedet blev han
kaldt Tom pus.
Desværre kunne det også læses som om det var hans kone der blev kaldt smør-
klapperen, men det var Kurt der blev kaldt det.  

Redaktionen beklager meget fejlene.

Hvor blev de af,
de »gamle« MP’ere?
Kapitalisten fra Chicago Ib har mødt
præsidenter, statsoverhoveder, industri-
baroner, kongelige og fattige uden tag
over hovedet.

Husker i Ib fra 6. MP – Kompagni (blad nr.
10.02). Efter hans karriere hos Militærpoli-
tiet, har han drevet det vidt i USA.

I 1965, kort efter sin 27 års fødselsdag,
immigrerede han til USA. Her har han
været direktør for en række førsteklasses
Country Clubs. Mange af dem var klubber,
hvor det kostede 40.000 – 50.000 dollar at
blive medlem – og hvor den månedlige
kontingent er omkring 500 dollars. Og så er
der i øvrigt venteliste på alle kendte coun-
tryklubber. Du skal kende Fandens Olde-
mor for at komme i betragtning.

Ib er naturalist – men uenig med de
grønne. Han er kapitalist – og uenig med
skattevæsenet. Han er for demokrati – men
stemmer republikansk. Han støtter præsi-
dent Bushs energiplan og missilskjold. Han
støtter privat initiativ med hjælp til sel-
vhjælp til alle, der trænger.

Han her mødt og trykket hånd med ame-
rikanske præsidenter, guvernører, senatorer,
kongresmænd, politikere, kongelige, milli-
ardærer – og fattige folk, som ikke hade tag
over hovedet, gav han arbejde og husly.

Ib er uddannet tjener fra Grand Hotel i
Odense. Med den baggrund kom han til
Amerika og fik job på forskellige førende
hoteller. I 1979 overtog han den gamle spi-
serestaurant ”The Edgewater Beach” på
nordsiden af Chikago ved Lake Michigan
og opkaldt efter sin kone. Han restaurerede
stedet som ”Divan 1! I Tivoli i København.
”Marna European Cafe var en brandny ide i
Chikago. 

I 1987 åbnede han et forsikrings-agentur
og senere blev generalagent for sit eget sel-
skab i forstaden og hjembyen Glenvie nord
for Chikago, Illinois.

Som 62 årig solgte han sin forretning.
Men kunne alligevel ikke holde sig i ro, så
han blev involveret i et stort forsikringssel-
skab som selvstændig agent, med kontor i
sit eget hus.
Marna og Ib er eventyrer. De rejser rundt i
Amerika for at opleve andre steder og leve-
vilkår.
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Her trykker Ib en gammel indianer i hånd-
en. De giver hånd på at der skal være fred.
Skulle du få lyst til at kontakte Ib og min-
des gamle dage eller evt. opleve Amerika,
så arrangerer Ib gerne en rundrejse til rime-
lige penge. Han kan kontaktes på følgende
adresse: 

ibjorgensen@msn.com
Tlf. 847 729-4252

84 77 29-6631
Fax 831604-8983

PJE.

Hundetjenesten
Flyvevåbnets Førings-og Operationsstøtte-
skole træner og leverer tjenestehunde til he-
le forsvaret. De fleste hunde benyttes i fly-
vevåbnet til bevogtning af flyvestationer
m.m. Den absolut foretrukne hundetype er
schæferen.

Der skal bruges ca. 50 nye hunde om året
og for at dække dette behov, skal skolen
skaffe ca. 250 hunde til afprøvning.

YT FRA FLYVEVÅBENET • NYT FRA FLYVEVÅBENET • NYT FRA FLYVEVÅBENET • NYT FRA FLYVE-
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Vi træner hunde til både flyvevåbnet, hæren
og søværnet. Her bevogter hundepatruljer-
ne flyvestationer, flådestationer, radaranlæg
og diverse depoter, såvel nat som dag. 

Flyvestationerne dækker meget store
arealer og depoterne ligger spredt - begge
forhold der kræver et meget stort mandskab
til en effektiv bevogtning. Her kan en hund
med sine veludviklede sanser udføre en me-
re effektiv bevogtning end 6-7 soldater kan.

Vi har omkring 250 hunde, hver med sin
faste fører, fordelt over hele landet. Alle
hundene bliver optrænet af Flyvevåbnets
Førings- og Operationsstøtteskole, hvor de
blandt andet lærer lydighed, sporsøg, ron-
dering, patruljetjeneste og meget, meget
mere. 

Hundene trænes dagligt i: 
• Eftersøgning. 
• Lydighed. 
• Forsvarsarbejde. 
• Miljø tilvænning. 

Søværnets
Taktik- og
Våbenskole
Spanteloftsbygningen huser en yderst
moderne skoleledelse, men ligner sig selv
fra gamle dage.
Tegning: S. Voxtorp

Ansvar og hovedfunktion
Skolen er ansvarlig for specialuddannelse
og træning af søværnets personel inden for

Der bliver gjort meget ud af at gøre hunde-
ne sociale, idet vi har behov for hunde der
kan samarbejde med andet personel og an-
dre hunde.

Der bliver gjort meget ud af at gøre hun-
dene sociale, idet vi har behov for hunde
der kan samarbejde med andet personel og
andre hunde. Alle hundene bliver i
træningsfri dage luftet i store løbegårde. 

Artikel  fra
Flyvevåbenets hjemmeside

NYT FRA SØVÆRNET • NYT FRA SØVÆRNET • NYT FRA SØVÆRNET • NYT FRA SØVÆRNET • NY

de generelle områder der udgøres af våben,
taktik, navigation og kommunikation.
Søværnets Taktik- og Våbenskole støtter
desuden Søværnets Taktik og Våbeninspek-
tør - der tillige er chef for skolen - i hans
opgaver som rådgiver for Chefen for
Søværnets operative Kommando indenfor
samme ansvarsområde. I den sammenhæng
følges den maritime, tekniske, taktiske og
våbenmæssige udvikling i omverdenen og
skolen deltager i udviklingen af doktriner
og koncepter i søværnet. 

Organisation og opgaver
Søværnets Taktik- og Våbenskole består af
en stab, der har til huse på Holmen, og tre
kurser beliggende henholdsvis på Hol-
men,Sjællands Odde og Flådestation Frede-
rikshavn. Staben koordinerer aktiviteterne
på de tre kurser, udvikler nye undervis-
ningsforløb i takt med den taktiske og tek-
niske udvikling såvel som i takt med de nye
opgaver der tilføres søværnet. Derudover
bidrager staben til opstilling af krav til nye
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systemer og når disse så er indført da udar-
bejdelse af betjeningsreglementer, uddan-
nelsesbehov og sikkerhedsbestemmelser.
Staben koordinerer også militærpolitiets
aktiviteter i søværnet og tager sig af bek-
lædningsbestemmelser og ceremoniel i
søværnet.

Stabens inspektionselement koordine-
rer inspektionerne i søværnet, hvad en-
ten de udføres enkeltvis eller samlet af
Søværnets operative Kommando, Sø-
værnets Taktik- og Våbenskole og Søvær-
nets Teknikskole.

Resultatet af inspektionsvirksomheden
indgår i vurderingen af søværnets trænings-
og materielmæssige tilstand, og danner
grundlag for udvikling af uddannelser og
materiel. Til staben hører endvidere en ad-

ministrationssektion med et regnskabsele-
ment, der betjener hovedparten af søvær-
nets tjenestesteder øst for Storebælt.

Søværnets Minørtjeneste, der udover at
tage sig af miner og andre farlige genstande
fundet til søs også behandler skader på fi-
skeredskaber opstået som følge af sådanne
genstande, hører til under Taktik og Våbe-
ninspektøren, men personellet deltager og-
så i undervisningen ved Søværnets Taktik-
og Våbenskole.

Produktion 
I alt beskæftiger Søværnets Taktik- og
Våbenskole ca. 200 ansatte, heraf er knap
50 beskæftiget ved staben, resten ved de tre
kurser.

Artikel fra
Søværnets hjemmeside

Den københavnske side
http://www.mpkbh.dk

Besøg i Værløse
Som det formentlig er de fleste bekendt,
nedlægges flyvestation (FSN) Værløse
som operativ enhed med udgangen af
2003. Lokalforeningens bestyrelse har
derfor fundet det opportunt at arrangere et
besøg på FSN inden de forskellige enhe-
der/myndigheder forsvinder. Dette besøg
finder sted 
den 10.april 2003 kl. 18:00
med følgende program:
• Besøg på og orientering om Flyve-

våbnets MP
• Forevisning af hunde og udstyr
• Besøg på Flyvematerielværksted samt

forevisning af fly
• Besøg i eskadrille 722: Redningseska-

drillen/helikopter
• Afslutning i SG-foreningen med et min-

dre traktement – som vanligt for egen
regning. 

Rundturen vil blive ledet af bl.a. overser-
gent-MP E. Vang Jensen, SG-hold 67.

Da transport rundt på FSN område skal
ske ved egen foranstaltning, anmoder be-
styrelsen om, at flest mulige kører i egen
vogn.

Mødetid/-sted: 10. april 2003 kl.
17:55 ved Nordre vagt (Kirke
Værløse).
Tilmelding til A. Wilson, telefon
4494-4381 senest den 1. april 2003
(tilmelding efter denne dato vil ik-
ke være muligt).

Bestyrelsen
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Et lille
hjertesuk
I forbindelse med lokalforeningens arran-
gementer, hvor der som oftest afsluttes
med et mindre traktement, sker tilmelding
normalt til undertegnede, således at jeg i
rimelig tid kan bestille det korrekte antal
anretninger i det respektive cafeteria/kost-
forplejning. 

Ved enkelte arrangementer, hvor delta-
gelsen har været behagelig stor – og TAK
for det; mød endelig fortsat op i stort antal
– er det forekommet, at flere af de tilmeld-
te er blevet væk uden at have meddelt mig
dette. Da vi jo skal betale for den klargjor-
te/leverede forplejning, er det faktisk spild
af penge at skulle betale for varer, vi ikke
forbruger.

Derfor venligst: Slå mig på tråden,
når/hvis I får forfald efter en tilmelding;
jeg kan næsten altid nå at ændre på antal
bestillinger.

A.W.

Præcisering
For fremover at undgå misforståelser ved-
rørende deltagelse i lokalforeningens ar-
rangementer skal det hermed oplyses, at
bortset fra generalforsamlingen og julefro-
kosten – som vi efter den vellykkede start
håber må blive en tilbagevendende begi-
venhed – er alle andre arrangementer åbne
for foreningens medlemmer samt perso-
ner, der har relationer til disse. 

Det vil derfor ikke fremgå at
teksten/indbydelsen i DRB til kommende
arrangementer, hvem der kan/må deltage.
Det betyder bl.a. at alle der deltog i ban-
kospillet 2002 også er velkomne til banko-
spillet 2003.

Bestyrelsen

Vi har i resten af sæsonen planlagt
skydning fra kl. 18:00 længst til kl.
21:00 følgende tirsdage på banerne
på Østerbrogade i den kommende
sæson: 

25. MARTS 2003 
15. APRIL 2003

Vi vil prøve at kombinere skydnin-
gen med "åbent-hus-klubaften" i
MP-foreningen København. 
Kom og vær med!

Preben Larsen og
Flemming Ørhem

SSKKYYTTTTEELLAAUUGGEETT

Besøg på
Jægersborg
I juli-augustnummeret så jeg en invitation
til et gensyn med Jægersborg kaserne.
Som fortsat ”arbejdsramt” med mange tu-
re i det jyske er det desværre sjældent, at
jeg kan deltage i arrangementer, men nu
var chancen der for et nostalgisk gensyn,
og så guidet, så jeg mødte op ved den gam-
le port. Jeg er i årenes løb kommet på ka-
sernen, så forandringerne fra ”vores” tid
kom ikke bag på mig, men for andre er for-
andringerne store.
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Kasernen er i dag åben og står man ved
porten og ser mod klokketårnet er meget
lidt forandret til venstre, hvor FSU (For-
svarets Sundhedstjeneste) chef og stab har
til huse i det første kompleks.
Bygningerne er under renovation og områ-
det fremstår i gult og rødt, som vi husker
det, men nu næsten hele vejen rundt i pri-
ma stand.

Men for enden savnes kostforplejnin-
gen og til højre er alle bygninger, vagt,
staldbygning og alle vores elskede barak-
ker væk, bortset fra den lille bygning, hvor
røde Mathies i min tid havde sit depot. I
stedet er opført en helt ny bygning med
undervisningslokaler. Gymnastiksal, cafe-
teria og belægningsområder, nogle fires-
engsstuer og et – ja, det er rigtigt – hotel-
område.

Rundvisningen på kasernen blev fores-
tået af en oversergent Rene A. Larsen, der
– med forsvarets kærlighed for forkortel-
ser – blev omtalt som RAL. Og man fors-
tår godt hans glæde over sit tjenestested,
hvor historiske og nye bygninger fremtræ-
der som en velfungerende enhed.

Under rundturen fik vi lov til at se Mili-
tærmedicinsk museum, hvor marineover-
læge Ib Brorson viste rundt med en be-
gejstring, som gjorde besøget på det for os
noget specielle museum til en oplevelse,
hvor den time, der var afsat, syntes alt for
kort.

Sidste punkt på programmet var en ori-
entering fra oberstløjtnant Bo Brandt,
MPO, der 1. juni 2002 havde afløst oberst-
løjtnant Steen Gildberg, MPO, som chef
for Forsvarets Sanitetsskole.

Med udgangspunkt i forsvarsforliget, i
forsvarschefens 6 opgaver til forsvaret og i
de angivne fokusområder for 2002 oriente-
redes om FSU’s problemområder, og det
var uhyre interessant at blive bragt ajour af
en så kompetent person som Bo Brandt,
som også – som gammel MPO – kunne
drage paralleller til MP op til vores tid.
Vi var 22 gamle og en enkelt frue, der alle
fik en spændende og hyggelig aften.
Tak til marineoverlægen og til de tjenest-
gørende.

Ole Vilner
SG-hold 12

Det
Muntre
Hjørne
En pige vader ind i et supermarked
og køber følgende:

1 stykke sæbe
1 tandbørste
1 tube tandpasta
1 lille franskbrød
1 liter mælk
1 æble
1 banan
1 appelsin
1 blomme
1 fersken
1 grapefrugt
1 tomat
1 liter juice
1 glas syltetøj
1 bage kartoffel
1 kringle
1 pakker smør
1 rundstykke
1 müsli bar
1 tærte
1 lille pose kaffe
1 frossen færdigret
1 frossen pizza

Manden ved kassen kigger på hen-
de, og siger smilende: "single, hva´
?"
Pigen smiler kælent tilbage og sva-
rer: "hvordan kunne du gætte det?"
Han svarer: "fordi du er usandsyn-
lig grim ! ! !"
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MP foreningen Vestjylland

Hermed indkaldes der til den:
Ordinære generalforsamling
Onsdag den 2. april 2003
kl. 19.30
Kobberupvej 33 Mejrup Kirkeby
7500 Holstebro
(hos Finn Svendsen)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag

6. Valg af:
a. bestyrelsesmedlemmer
b. bestyrelsessuppleanter
c. revisor
d. revisorsuppleant
e. repræsentantskabsmedlemmer
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen kammeratligt
samær. Mød op denne aften og ta` en MP
kammerat med.

p.b.v. Finn Svendsen

Onsdag den 26. februar afholdt MP Fore-
ningen Syd- og Sønderjylland igen skyde-
konkurrence i Haderslev.
Der var samlet en lille men trofast skare
som kappedes om at blive den bedste skyt-
te. 

Inden vi gik i gang med skydningen,
måtte instruktøren dog lige give en vejled-
ning i hvordan man behandler et gevær.

Han havde sidste gang opserveret , at
der var nogle, der ikke helt havde forstået,
hvor vigtigt det var at pladen skytten står
ved er indstillet i den rigtige højde. Lige
som det var uhyre vigtigt at indstillingen
af geværet blev foretaget korrekt, hvis
skytten skulle have en chance for bare at

ramme skiven. Han ville endda mene at
hvis der var nogle der ramte plet, var der et
par stykker, der var usandsynlig heldig
(det kunne måske have været naboen, der
havde ramt plet i ens skive red.) Slutteligt
havde han en bemærkning om, hvordan
geværet skulle bæres og efterlades. Det var
kun soldater der kunne være så tåbelige at
bære et gevær vandret. Enhver normal
skytte ville vide, at geværet skulle bæres
lodret og sidst men ikke mindst efterlader
man geværet i stativet med åbent magasin.

Efter denne klare og grundige instrukti-
on, så var det et absolut krav, at der skulle
være ro på skydebanerne, der skulle ikke
foregå en højrøstet tale, som der også tid-

Tak til alle jer, der sendte en hilsen på min
75 års fødselsdag, det glædede mig meget.

Hilsen Erik,
KP-hold VIII

MP foreningen Tissø
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ligere var blevet opserveret. Jo - Jo de
gamle soldater havde skam meget at lære
omkring behandlingen af et gevær. Det

Instruktør

Casper Peder Kraft.

Landsformanden (han overrakte dog sin gevinst
til damerne).

Som det ses, så fik pigerne også en velfortjent
gevinst.

blev alt i alt til nogle rigtig gode hold, med
gode resultater.

Som det fremgår af billederne, så delte
formanden rundhåndet ud. Efter optælling
og kontrol af vores faste retfærdige dom-
mer Ole, hjulpet af Erling så det blev en
god fordeling af de gaver der var.
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Tiden i Tyskland
Jeg har med vanlig interesse læst det
nye eksemplar af DET RØDE BET-
RÆK – januar 2003 – nr. 1 – og med
særlig opmærksomhed læste jeg en arti-
kel ”Rødt betræk – Rød baret” af den
estimerede MPO, tidl. RC Bjarne G.
Bagge.

ET afsnit i artiklen ”Efter 2. verdens-
krig” omhandlede grundlaget for MP i
Danmark, nemlig Danmarks deltagelse
i den allierede besættelse af Tyskland.

Et stykke inde i nævnte artikel stod
der at udsendelsen af MP til  Tyskland
standsede i 1955! Det undrede mig
unægtelig, da jeg selv først blev ind-
kaldt til hæren i nov. 1956.

Det er ikke første gang jeg har be-
mærket disse lidt tilfældigt henkastede
bemærkninger om hvor længe danske
MP var i Tyskland.

Som der står i artiklen ”kender vi al-
le historien om oprettelsen den 8. marts
1947” – men opfattelsen af afslutningen
er tilsyneladende lidt diffust.

Af hensyn til de faktiske forhold og
til mine holdkammerater, kan jeg her-
med oplyse, at det sidste hold, hvortil
jeg selv hørte, kom hjem i 1958.

Dette sidste hold bestod af KP-hold
22, 23 og enkelte fra 24 (Som følge af

det nye indkaldesystem, indført nov.
1956. Med indkaldelser hver anden
måned, var hvert hold, var hvert hold
kun på 23-24 mand. Derfor skulle der
lidt over 2 hold af sted for at stille de ca.
50 korporaler). Vi skulle så ned og af-
løse hold 21, der havde været der i et
halvt år.

Vi forlod Østerbrogades kaserne
søndag den 3. november 1957 og kom
sent på aftenen til Itzehoe kaserne.

Torsdag den 25. marts 1958 afvikle-
des den store afskedsparade, hvor ad-
skillige notabiliteter fra Danmark del-
tog, samt borgmesteren fra Itzehoe, der
jo var meget trist ved at kommandoet
forlod hans by, der jo derefter måtte se
en væsentlig mindre omsætning i øjne-
ne.

De forskellige enheder af komman-
doet begyndte i dagene lige efter hjem-
transporten til Danmark, og som de sid-
ste der forlod MP skansen den 15. april
1958.

Alt dette er baseret på hukommelse
samt, ikke mindst dagbogsoptegnelser.

Med venlig hilsen.
Bent Mitchell, Kp-hold 22.

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Udnævnelse
Den 31. januar 2003 blev LT
Morten Stauenberg Petersen,
SVN-2000, til LT-R, ved
FFOS. Han blev udnævnt som
1 ud af 9.

Ordenstegn
Hendes Majestæt Dronningen
har benådet:
Oberst Flemming Larsen
MPO med Ridderkorset af 1.

grad af Dannebrogsordenen
fra den 2. februar 2003. 

Nijmegen-
marchen
Den 87. Nijmegenmarch fin-
der sted i dagene 15.-18.juli
2003 i Holland.

Invasionen
"Cultours" arrangerer bustur
til Normandiet 7 dage i Juni

2003 for at se at de kendte ste-
der fra D-dagen 1944, muse-
er.o.s.v.

Der har været en annonce i
Hjemmeværnsbladet. Program
og tilmelding hos "Cultours."
Tlf. 8610-8605.

Niels Møller Thomsen fra
Storstrømmen forventer at del-
tage. Man er velkommen til at
kontakte ham på tlf. 5577-
0401.
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Ingen bliver gammel af bare at leve et vist antal år.
Mennesket bliver gammelt, når det svigter sine idealer.

Huden får rynker af årene,
Men sjælen får rynker af at begejstringen sygner hen – 

Det er ikke årene,
Men bekymring, tvivl, svigtende selvtillid og mismod,

Som standser åndens vækst.
Du er ung som din tro, gammel som din tvivl,

Så ung som dit håb, så gammel som din håbløshed.
Så længe du har modtager apparatet i orden

Og kan tage mod budskab
fra mennesker – 

Fra jord og fra himmel, om skønhed, storsind og kraft,
Så længe er du ung.

Men når alle de usynlige telegraftråde er blæst ned
.........da er du gammel!

Hvor længe er man ung?

Dansk militærpoliti - Uniformskavalkader
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
I Danmark
Finn L. Svendsen
Kobberupvej 33
Mejrup
7500 Holstebro

9742 1635

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

7510 2107
formand@
militarypolice.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

9826 8599
nastformand@
militarypolice.dk

Sekretær:
Finn L. Svendsen

9742 6182
Øvrige hovedbestyrelses-
medlemmer:
Ole Olsen, Erik Hansen

Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

7475 0026
souvenir@
militarypolice.dk

Girokonto: 1 14 86 99

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

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg    

9811 3173
2cv@stofanet.dk

☎

�
☎

�
☎

�
☎

�
☎

☎

L O K A L F O R E N I N G E RL O K A L F O R E N I N G E R
LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde

4643 2377
Mobil: 4097 7377
Arb.: 4675 7377
cr@ctag.dk

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro

97 42 16 35

FYN:
Svend Pedersen
Møllelykkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C

66 13 98 89

NORDJYLLAND:
Hans Mathiesen
Bøgevænget 9
9430 Vadum

98 27 15 27

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Rudsvedby

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

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby
6100 Haderslev

74 58 42 42

ØSTJYLLAND:
Henning Enemærke
Søren Loftsvej 9
8260 Viby J

86 28 21 41

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv
4700 Næstved

55 77 04 01
nielsmoeller.tho@-
wanadoo.dk
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Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

7696 1155
Kontortid: man-fre: kl. 9-18

kasserer@
militarypolice.dk

Girokonto: 6 07 70 64

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.

6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk

WWW.Militarypolice.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm

3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby

5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk

Girokonto: 6 53 92 97
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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

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

www. .dk

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

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

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)


