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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

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

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

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

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

GALTEN
TØMMER
HANDEL

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

(Poul Nøhr - SG-hold 27)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

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

Thorkild Jensen
Eskebækparken DIN KØBMAND

ESKEBÆKPARKEN
THORKILD JENSEN

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

KP-hold 94

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

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

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

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

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

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

e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
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Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning
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E-mail: drb@militarypolice.dk 
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Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
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Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring
☎ 98 92 05 00
Miljøcertifikat DNV ISO 14001

Forsidebillede:
Chefsergent i MP-sektionen på
Hærens Logistikskole Hans Seiberg,
SG-hold 52,fik ved jubilarstævnet
den 1. september 2001 på Aalborg
kaserner overrakt Det Røde Bet-
ræks ærespris ”Sølvcolten af 1948”
af pistolens første ejermand og
bærer, MP-foreningens tidligere
landsformand Erik P.Løvenvig, hold
1. Hans Seiberg var ved jubilarstæv-
net tillige 25 års jubilar. .

7
September 2001 (52. årgang)/247.

I krig mod
terrorismen!
Tirsdag den 11. september 2001 vil
for altid stå som dagen, hvor den de-
mokratiske ide, den civiliserede ver-
den og al menneskelig anstændig-
hed blev angrebet på den mest ne-
drige måde.

Med hensynsløshed og menne-
skeforagt har fanatiske terrorister er-
klæret krig mod den vestlige verden.
Angrebet var nemlig ikke et kun an-
greb på USA. Det var et angreb på
NATO og hele den frie verden.

Det er nu op til os at vise, at vo-
res demokratiske idealer og respekt
for det enkelte menneske ikke kan
knægtes af terrorisme.

Angrebet har på den mest gruful-
de måde stillet alle verdens nationer
over for et valg.

Et valg, der markerer en skillevej.
Et valg, der vil præge vores samtid
og fremtid.

Valget står mellem demokratiet
og et knæfald for terroren.

Ethvert land som ikke efter den
11. september 2001 aktivt og uden
tøven tager kampen op mod den in-
ternationale terrorisme, udelukker
sig fra de civiliserede nationers fæl-
lesskab.

Terrorister skal intet fristed have
på vor fælles jord. 
Intet land kan stiltiende se til, at
ugerninger planlægges, fanatikere
trænes og missioner udspringer fra
deres område.

Det kan kræve voldsomme meto-
der at udrydde den ekstreme fanatis-
me, men spørgsmålet er, om vi har
andet valg!
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TIL LYKKE 
– fødselsdage i oktober
75 år
Den 2. Gunnar Th. Nielsen, KP-4

Bogtrykkervej 45, 1.,
2400 København NV 

Den 10. Svend Aa. Lund, KP-4
Birkevej 5,
5580 Nørre Åby 

Den 11. Erik Højbjerre, KP-4
Vangeleddet 13, st.tv.,
2830 Virum 

Den 17. Poul Kjær Madsen, KP-4
Gl. Kongevej 155, 3.th.,
1850 Frederiksberg C 

70 år
Den 23. Olaf B. Jørgensen, KP-13

Drewsensvej 92, 2.tv.,
8600 Silkeborg 

65 år
Den  1. Svend Pedersen, KP-20

Asser Rigs vej 8, 1.tv.,
5000 Odense C 

Den  3. Finn Vilsbæk, KP-26
Damvænget 5,
6100 Haderslev 

Den 14. Jørgen Ipsen, KP-25
Engtoften 14,
9600 Års 

Den 19. Eske H. Duus, SG-1
Ingemanns Alle 64 B,
6700 Esbjerg 

Den 25. Ole M. Søegaard, KP-17
Greve Bygade 6,           
2670 Greve 
Arne Stelsø, KP-29
Skelvangsvej 115, st.,           
8900 Randers 

Den 29. Benny Sørensen, KP-27
Fundervej 28,           
2700 Brønshøj 

60 år
Den  5. Aksel Jørgensen, KP-59

Neder Hjerkvej 27, Hjerk           
7870 Roslev 

Den 11. Arne A. R. Rossing, KP-40
Dragevej 20,           
4040 Jyllinge 

Den 12. Gunnar L. Petersen, KP-47
Teglværksvej 21, Menstrup          
4700 Næstved 

Den 16. Henning Olesen, KP-51
Rævebakken 23, Hald           

7840 Højslev 
Bjarne Gunnar Bagge, MPO
Gyldenløvesvej 41,           
9400 Nørresundby 

Den 19. Aage A. Petersen, KP-41
Markskellet 1,           
4735 Mern 

Den 20. Leif Poulsen, SG-19
Dalgas Allé 1, st.th., Egeris          
7800 Skive 

Den 24. Freddy H. Egeberg, KP-47
Baltorpvej 69 1 th,           
2750 Ballerup 
Frode Kristensen, KP-57
Præstelunden 15,           
8722 Hedensted 

Den 26. Herluf Dahl, KP-46
Hybenvænget 9, Bellinge           
5250 Odense SV 

50 år
Den  4. Peter V. Jespersen, SG-40

Kirstineparken 1,           
2970 Hørsholm 

Den  5. Verner Brønderup, KP-94
Cubavej 13,           
4200 Slagelse 

Den  6. Jørn Levinsen, KP-95
Hybenvej 34, Resen           
7800 Skive 

Den 15. Birger Quist, SG-42
Vester Skovvej 13,           
8240 Risskov 

Den 18. Tommy Christensen, KP-95
Sølystvej 19,           
9300 Sæby Vends. 
Billy Larsen, KP-97
Odensevej 105, Avnslev           
5800 Nyborg 

Den 26. Johannes R. Roldsgaard, SG-42
Tyttebærkæret 13,           
2670 Greve 

Den 27. Søren Ø. Jensen, KP-91
Lillerupvej 20,           
8410 Rønde 

Den 30. Thorkild Jensen, KP-94
Dalagervej 127,           
8700 Horsens 

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

Erik, KP-8
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Fredag den 27. juli 2001 blev 27 sergente-
lever fra militærpolitiholdet på Hærens

Logistikskole ud-
nævnt til militærpoli-
tisergenter.
Denne glædens dag
startede med, at de
vordende militærpoli-
tisergenter hentede
deres pårørende i ho-
vedvagten. Mange
pårørende (ca. 200)
havde valgt at bakke
op om begivenheden,

og var således med til at gøre dagen endnu
mere festlig.

Efter den traditionelle morgenappel
havde de pårørende mulighed for at se
nogle af de ting, de kommende militærpo-
litisergenter havde lavet de forgangne 8
måneder. Yngste elevhold havde nemlig
sat forskellige stande op, så man kunne se
resultatet af uddannelsen i boksning, selv-
forsvar, militærpolitistationstjeneste og
våbenbrug.

Desuden var det under uddannelsen an-
vendt materiel og de
anvendte køretøjer
opstillet. Der var såle-
des mulighed for at
prøve en laserhastig-
hedsmåler, få foreta-
get alco-test, prøve
maskinpistol og pistol
samt smage feltrati-
on. Ligesom ”lille-
bror” kunne komme
op og sidde i de op-

stillede militære køretøjer.
Ved titiden begyndte de første pårøren-

de at gå over i gymnastiksalen, hvor selve
udnævnelsesparaden skulle foregå.

Klokken 1040 marcherede eleverne ind
i gymnastiksalen og tog opstilling til para-
de. Kaptajn F. Amdisen (kursusleder)

Udnævnelse
af SG-hold 108

meldte paraden af til major O.B. Kristen-
sen (Sektionschef for kursussektion mili-
tærpoliti), der gen-
nemførte idræts-
præmieoverrækkelse
sammen med skolens
idrætsbefalingsmand
oversergent J. Starke.

Her blev de dygtig-
ste hædret indenfor
skydning, boksning
og militærpolitifem-
kamp. Desuden fik
den mest engagerede
og aktive elev i idræt
en plakette fra Dansk Militær Idrætsfor-
bund.

Selve udnævnelsen blev foretaget af
chefen for Hærens Logistikskole oberst
L.B. Christensen, der efter sin tale kunne
udnævne militærpolitisergent N. Johanne-
sen som en flot num-
mer 1 på holdet. Der-
efter blev de resteren-
de 26 elever udnævnt.

Præsident for Rot-
ary Nørresundby til-
delte holdets nummer
1 N. Johannesen
”skægøksen” (kopi af
gammel flinteøkse),
som det synlige bevis
på en meget dygtig og
engageret indsats.  

Skolechefen overrakte efterfølgende en
flidspræmie til den elev fra hver af de to
delinger på holdet, der gennem hele ud-
dannelsesforløbet havde ydet den største
indsats og havde haft den største faglige
fremgang. Prisen gik i 6. militærpolitide-
ling til militærpolitisergent M.H. Pedersen
og i 7. militærpolitideling til militærpoliti-
sergent K. Svendsen. 

Den bedste kammerat i de to delinger -
henholdsvis K. Knudsen og J. Brynje -

N. Johannesen.
Nr. 1 på SG-hold 108

C. V. Brynje
Bedste kammerat,
7 MPDEL

M. Hvenegaard
Pedersen. Flids-
præmie, 6 MPDEL

V. Svendsen Flids-
præmie. 7 MPDEL
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blev også hyldet og
fik af formanden for
militærpolitiforening
Nordjylland Hans
Mathiesen overrakt
en erkendtlighed.
Herefter holdt Træn-
regimentets fungere-
de chef, oberstløjt-
nant H.U. Sørensen
en tale, hvori han bød
de nye militærpoliti-

Stående fra venstre: Kaptajn F. Amdisen, B.B. Jensen, T.C. Bach, J.L.N. Hansen, C.H. Radil, R.K.
Jensen, H.B. Olesen, J.G. Seldrup, K. Tetzlaff og seniorsergent J.P.Q. Hansen.
Siddende fra venstre: A. Juul, K. Svendsen, C.W. Johansen, C. Brynje, T.B. Salling og J. Munch.

Stående fra venstre: Kaptajn F. Amdisen, N. Johannesen, A. Degn-Christensen, N.P. Hansen, J.J.S.
Madsen, L. Jacobsen, M.E. Christensen, M.J. Kielstrup, seniorsergent K. Sørensen og oversergent
P.C. Blankensteiner. Siddende fra venstre: L. Borrisholt, A.S. Gudnitz, M.Ø. Larsen, T. Berg, K.
Knudsen og M.H. Pedersen.

K. Knudsen.
Bedste kammerat,
6 MPDEL

sergenter velkommen til deres nye arbejde
ved regimentet.

Den vellykkede dag sluttede af med fo-
tografering af holdet og efterfølgende re-
ception for de nye militærpolitisergenter,
deres pårørende og berørt personel ved
Hærens Logistikskole.

F. Amdisen
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Er MP-foreningen noget særligt, der ikke
skal blande sig med andre soldaterforenin-
ger?

Ja det er vi, var det svar Niels Juul,
jævnfør DRB nr. 5 fik, da han forespurgte,
om det ikke var en idé om vores forening
meldte sig ind i Samvirket Folk og For-
svar.

Jeg kan ikke tilslutte mig en sådan kate-
gorisk afvisning af samarbejde med andre
foreninger, der arbejder for at støtte for-
svarstanken, forsvarsviljen samt bevarelse
af værnepligten.

Jeg har forståelse for de af vores med-
lemmer, der havde deres aktive tjenestetid
i en periode, hvor fraternisering med andre
soldater var strengt forbudt, men tiderne
har ændret sig.

I dag kan MP’ere sætte sig i respekt
uden et fraterniseringsforbud og vores for-
enings integritet vil ikke lide skade af at
samarbejde med andre foreninger med
samme hovedformål.

Om Samvirket Folk og Forsvar så er
den bedste samarbejdspartner for vores
forening er et andet spørgsmål. Personligt
ville jeg finde det mere naturligt, at vores

samarbejdspartner var Danske Soldater-
foreningers Landsråd, og derigennem
være med i Samvirket Folk og Forsvar.

I  enkelte MP-lokalforeninger er der al-
lerede i dag tradition for at afholde arran-
gementer i samarbejde med andre solda-
terforeninger til gavn for alle parter.

Flere MP-lokalforeninger har fået nye
faner, og disse vil typisk også blive brugt
lokalt for at synliggøre MP-foreningen og
i så tilfælde som regel sammen med de
øvrige soldaterforeninger i lokalsamfundet
arrangeret af DSL.

Vi har store planer om at gøre vores for-
ening til en fælles forening for alt MP-ud-
dannet personel her i landet, altså inddrage
både Søværnet og Flyvevåbnet; virkelig-
gørelsen af sådanne planer må nødvendig-
vis også indbefatte medlemskab af DSL.

Det er min overbevisning, at når man
får tænkt situationen igennem, vil man
kunne indse at et medlemskab af Danske
Soldaterforeningers Landsråd kun vil være
medvirkende til at styrke vores forening
uden at fjerne vores integritet.

Carl Bratved, landsformand

Er vi noget særligt?

Militærpolitiets
Historiske Samling
Den første spæde start på vores museum
kunne ses til dette års jubilarstævne. Det er
vores håb, at kunne udbygge museet med
1 eller 2 epoker pr. år. For at kunne gen-
nemføre dette har vi brug for hjælp fra et
antal arbejdsgrupper der har gjort tjeneste
inden for den pågældende epoke.

Efterlysning
Vi efterlyser på nuværende tidspunkt
MP’ere der har gjort tjeneste i Gaza eller i
Congo, gerne på det første hold, det sidste
hold men også fra andre hold. Har du lyst

og energi til at være med i en interessant
arbejdsgruppe, der behandler og udformer
den epoke du har gjort tjeneste i, så kon-
takt Carl Bratved på tlf.: 7510-2107 eller
e-mail: carl.bratved@get2net.dk.
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Nordjyllands erhvervscenter har udnævnt ”September måneds virksomhed”:

Her løses sagerne på
Hærens Logistikskole
- Denne måneds virksomhed er atypisk for vore normale udvælgelses-
kriterier, men da den uddannelse Hærens Logistikskole gennemfører
inden for logistikområdet er blevet populær for erhvervslivet, er det
velfortjent at skolen bliver hædret. Desuden blev Logistikskolen meget
populær for det arbejde den præsterede under EP Denmark 2000.

Af informationschef JOHS. BRUUN Bindslev

En dag i 1999 da chefen for Hærens Lo-
gistikskole (HLS), oberst L.B. Christen-
sen kørte bag en bil, hvor han så, hvordan
en forkortelse af et firmas første bogsta-
ver, markedsmæssigt kunne udtrykke
virksomhedens fortræffeligheder, fandt
chefen ud af, at det samme kunne gøres
med forkortelsen, HLS.

Derfor blev HLS benævnt ”Her Løses
Sagerne”. ”Det betyder, at man aldrig går
forgæves til os” siger L.B. Christensen.
Officielt er HLS’ motto: Viden-Kunnen-
Vilje.

Sagerne er blevet løst i et tilfredsstil-
lende omfang, herunder de civile opga-
ver, hvor skolens flotte indsats i forbin-
delse med EP 2000 i Aalborg sidste år i
juni måned opnåede stor beundring af al-
le.
Vi ved også, at der blev leveret en meget
fornem indsats under ”Tall Ships Race” i
august 1999.

Det samarbejde, der i dag er etableret
med de civile myndigheder og Hærens
Logistikskole, er unik, set ud fra et uden-
landsk synspunkt, idet andre lande kun
sjældent blander hærenheder ind for at
løse civile opgaver. 

Som oberst L.B. Christensen udtryk-
ker det: ”Fakta er, at for Hærens Logi-
stikskole betyder dette samarbejde me-
get, idet man får givet uddannelsen en di-
mension med praktiske erfaringer. Erfa-
ringer, som det vil være umuligt at opnå
gennem teoretisk indlæring på kasernen.”

HLS holder bogstaveligt talt til på Aal-

borg Kaserner, selv om det meste i dag er
placeret på Nr. Uttrup Kaserne, hvor det
tidligere Dronningens Livregiment holdt
til. På Hvorup Kaserne er stadig den tek-
niske afdeling, motorskolen, som uddan-
ner køreassistenter, -instruktører, -dom-
mere og militære bilinspektører placeret.

Krav til faciliteter
Den efterhånden ”godt brugte” Nr. Utt-
rup Kaserne er takket være en flot reno-
veringsplan med til at gøre HLS til et at-
traktivt uddannelsessted for de unge
mennesker.

De unge stiller i dag krav, ikke blot til
uddannelsens kompetencegivende ind-
hold, men også til uddannelsesstedets fa-
ciliteter. Faciliteter som bl.a. omfatter
Edb-rum, eget skrivebord, belægnings-
stuer med otte mand, i stedet for tidligere
16-24 mand m.m. De ældre badefacilite-
ter har også fået en grundig overhaling,
så de også i dag lever op til tidens krav.

Historien om HLS
Hærens Logistikskole er opstået i kølvan-
det på en række sammenlægninger af ad-
skillige skoler. Den sidste sammenlæg-
ning skete 1. april 1996, hvor Hærens
Træn- og Militærpolitiskole og Hærens
Materiel- og Færdselsskole blev slået
sammen og fik navnet Hærens Logistiks-
kole.

D.v.s. at HLS faktisk allerede så sin
spæde start i 1947, hvor Militærpolitisko-
len blev oprettet i forbindelse med udsta-
tionering af danske soldater i Nordtysk-
land (Nordvestfrisland og senere Itze-
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hoe). Derefter fulgte Forsyningstropper-
ne i 1953, Motorskolen og Hærens Mate-
rielkommandos teknik- og befalings-
mandsskole en gang i 50’erne.

Hvad betyder logistik? Slår man op i
nudansk ordbog står der: ”Fra fransk lo-
gistique, af græsk logistikós vedrørende
beregning, afledt af lógos, gren af militær
videnskab, der omfatter troppebevægel-
ser, evakuering og våbenforsyning”.

Uddannelsesafdelingen ”Taktik” står
for uddannelse af sergentelever og reser-
veofficerer til bl.a. Trænregimentet og
Militærpolitiet, samt sanitetsbefalings-
mænd til artilleriet.

Desuden gennemfører afdelingen de
mere traditionelle logistikkurser for for-
syningsdelingsførere samt våbenkursus
for trænregimentet.

Uddannelsesafdelingen ”Teknik” ud-
danner mekanikere af alle typer, som
sammen med den øvrige del af HLS kan
give et særdeles broget billede af elever,
der skiller en kampvogn ad, feltpræster
på grundlæggende militæruddannelse, ci-
vile på kørelærerkursus, befalingsmænd
på forsyningsbefalingsmandskursus og
Militærpoliti sergentelever på andre op-
gaver.

Et rent puslespil
Derfor er det ofte en ren kunst, at få det
hele til at gå op i en højere enhed. I for-
bindelse med udstationering af danske
styrker i ex.-Jugoslavien og Eritrea har
man ansvaret for uddannelse af folk, der
skal betjene slamsugere til det mest avan-
cerede militære udstyr. Da det er en bro-
get landhandel, man har med at gøre, stil-
ler det store krav til instruktørerne.

Derfor tilkaldes der ofte specialister
udefra, eller man vælger at samarbejde
med private firmaer.

Et andet spændende område er et UN
Military Police Course, som arrangeres
to gange årligt for kursister fra mange na-
tioner. På det seneste kursus var 27 natio-
ner repræsenteret.

Desuden har man tre gange årligt en
uddannelse som hedder ”Civil Military
Cooporation”, hvor der har været delta-
gere fra de nordiske lande, Baltikum, Po-

len, Tyskland og fra enkelt afrikanske sta-
ter.

Et militært mødested
Desuden lægger chefen heller ikke skjul
på, at Aalborg Kaserner (Nr. Uttrup) vil
blive det fremtidige militære mødested i
Danmark, idet der er ved at blive indrettet
særdeles dejlige enkeltværelser med bad
og toilet i nogle af de nyeste bygninger.
Der er i dag 130 ansatte, og ved skolens
oprettelse i 1996 var der 116.

År 2000 blev 1.582 elever optaget, her-
af afbrød eller ikke bestod 89. Der blev ud-
dannet 237 sergenter og 23 officerer af re-
serven. Elevtallet er steget med ca. 500 fra
1998 til 2000.

Der er gennemført 127 kursus og skolen
har et budget på ca. 80 mio. kr.

Mange af skolens lærere har, i mangel
på tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft, været udstationeret hos de danske
tropper i udlandet, hvor man har organise-
ret logistikken for de danske soldater og
uddannet folk til at betjene materialet.

Før udsendelse uddannes folk i at pakke
container i samarbejde med AMU center
Aalborg.

En flot indsats
I forbindelse med EP 2000 i Aalborg blev
major Henrik Westen-Jensen, sektionschef
for kursussektion ”Logistik”, lejet til at or-
ganisere det kæmpe logistiske arbejde,
som var forbundet med afviklingen af ar-
rangementet med små 5.000 deltagere.

HLS’ indsats i forbindelse med EP Den-
mark 2000, fik mange anerkende bemærk-
ninger, både før, under og efter partenaria-
tet. HLS’ rådgivning om alle de praktiske
løsninger inden for det logistiske område,
var imponerende.

Ingen, som havde erfaringer med tidli-
gere Partenariatet, har set en mere kompe-
tent rådgivning, end den Hærens Logistik
Skole gav. Derfor vil det være en al for
lang liste, at begynde at fremhæve enkelt-
indsatser, men nøjes med nævne, hvilken
betydning HLS’ indsats fik.

EU-kommissionen har udtalt, at EP
Denmark 2000 var det mest vellykkede ar-
rangement til dato, alt virkede perfekt, og
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mon ikke HLS’ indsats indtager en af rol-
lerne for det flotte skudsmål?

En afholdt chef
Oberst Leif Bach Christensen viser et ty-
deligt personligt engagement samt en
stolthed overfor den virksomhed, han dri-
ver. Han er særdeles afholdt blandt sine
medarbejdere, og derved været i stand til,
at holde på personalet, trods højere lønnin-
ger i erhvervslivet.

L.B. Christensens bud på den fremtidi-
ge rolle for Hærens Logistikskole er: ”Det
bliver en skole med vokseværk, den bliver
hærens internationale skole, får en større
volumen i takt med mere og mere avance-
ret materiale, der kommer nye uddannelser
til, så det bliver en skole med fuld damp
på. En skole, der uddanner folk, der er me-
get attraktive at få ind i erhvervslivet bag-
efter,” slutter chefen for en spændende
virksomhed i den nordjyske region.

Nyhedsbrev fra
MP’erne i Doboj - Hold 12
Doboj 27/8-01
Hermed et lille indlæg fra det nye MP-
hold i Bosnien.

Rotationen hjemme fra Danmark var i 3
hold, den. 9., 13. og 14. august. Ud over
danskerne havde vi også de 3 estonere
med, som har fulgt den sidste del af vores
missionsorienterede uddannelse i Dan-
mark. Disse estonere er i næsten 2 måne-
der forinden blevet uddannet i Estland af
oversergent J. Hartvig og sergenterne A.B.
Doherty og M. Jensen. 

Holdet hernede består af kaptajn Pagter,
seniorsergent Alexandersen, oversergen-
terne Jensen og Sørensen samt sergenterne
Vennegaard, Matzon, Wheler, Madsen og
Luther; derudover af 8 polakker, 3 estere,
1 svensker og 2 amerikanere.

Rotationen forløb fint og vi er efter-
hånden på plads og klar til at tage udfor-
dringerne op.

MPCOY bor i North Pole Barracks i
Doboj sammen med hovedkvarterskom-
pagniet, som primært er dansk og to polske
infanterikompagnier. 

I vores daglige arbejde er vi delt op i 2
Shift, et work shift og et duty shift, hvor
work shift tager sig af de lidt større opga-
ver som f.eks. eskortering og penge trans-
port. Duty shift tager sig så af stationen,
hvor 2 mand er på traffic reponse, 2 mand
er på back up og 1 mand bemander station
som desk sergeant.

De to patruljer patruljerer rundt i vores
område og laver speed checks og alco
checks. Yderligere er der et polsk ADMIN
Team, som tager sig af alt det administra-
tive.

De 2 shift er delt op så vi er blandet på
tværs af nationerne for på den måde at
være mere fleksible med hensyn til arbej-
det med de forskellige nationaliteter, som
er udsendt med SFOR.

Indtil videre er alt roligt i området, og
soldaterne fra de andre enheder har kun
været impliceret i et mindre trafikuheld
med en civil part involveret, men det er
sandsynligt, at der vil blive flere trafiku-
held, når soldaterne har vænnet sig mere
til trafikken og derfor tror, de kan de hele
og når det bliver vinter. Men nu får vi at se.
Ellers går alt som det skal; der er god tid til
træning og andre sociale aktiviteter, og fa-
ciliteterne er i top, bortset fra at MP nok
har fået rekorden hernede i at ødelægge
flest fjernsyn, videoer og stereoanlæg.

Efter nogle dage med lyn og torden er
en betydelig del af de elektriske artikler i
vores messe gået i stykker, så KVO mid-
lerne strømmer i øjeblikket ned over
MPCOY, og så er elektronikmekanikerne
nok også ved at være trætte af os. De får i
hvert fald noget at lave.

Med venlig hilsen
De danske MP’ere ved SFOR hold 12
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MEDDELELSER FRA
MP-ØSTJYLLAND

Aktivitetsoversigt
November:
Sæt et stort kryds i jeres kalender medio
november, hvor tidligere MP’er og pensio-
neret politiinspektør Thøger Berg Nielsen
vil berette om sine udfordrende og spænd-
ende opgaver for EU og FN i flere af de
senere års brændpunkter, bl.a i de palæsti-
nensiske områder.

I næste nummer af Det røde Betræk
meddeles tidspunkt og sted.
Marts 2002:
Generalforsamling
Steen Ladefoged, SG-8, sekretær

En lille hilsen
Betal venligst jeres kontingentrestance, så
jeg ikke skal spilde tid med at udsende
rykkere.

Eigil Brøgger, KP-5, kasserer

Man går med sommerfugle i maven og pak-
ker tasken med sommertøj, lidt varmt også,
hvis det nu skulle blive dårligt vejr. Alt i
medens snakker vi lidt om det, hvem tror du
kommer? Ja, jo jeg tror nok den og den
kommer, de plejer vist nok altid at være
med, men det er jo ikke til at vide.

Tror du, det bliver sjovt, gad vide hvor-
dan vi bliver modtaget, det er jo første gang,
vi håber da, der kommer nogle enkelte af
dem vi kender, og sådan går snakken, me-
dens sommerfuglene rumsterer rundt i ma-
ven.

Tiden kommer, og vi skal af sted. Vi
kører forventningsfulde på vej mod Fyn, alt
i medens vi prøver at finde ud af, hvem der
kunne tænkes at komme, spændende bliver
det. Vi  farer hen over Lillebæltsbroen og så
går det ellers mod Odense, for vi skal nem-
lig til MP (CAMPING-)TRÆF.

Vi ankommer til Odense kl. 21:50, og
finder frem til campingpladsen.

Der står et skilt i vinduet, der fortæller,
hvilken hytte vi skal bo i. Så vi kører stille
ind på pladsen og finder til sidst hytten. 

Der var meget mørkt omkring os, ingen
lys uden for hytten. På pladsen over for var
der samlet en hel del mennesker, hvem det
var kunne vi ikke rigtig se, men som vi tal-
te om, det måtte nok være nogle ”gamle”

MP’ere, men det fandt vi jo nok ud af.
Pludselig stod han der, vores kære lands-

formand, og bød os velkommen, så følte vi
os noget på hjemmebane. Vi fulgte med
over til bordene, hvor der var hyggebelys-
ning og god stemning. Hvad hold er du fra,
KP-hold 72, åh herregud, sådan en knægt, ja
så følte man sig da utrolig smigret, og ikke
mindst meget velkommen.

Bagest fra venstre: Bent Erik Truelsegaard, SG-
hold 47, Flemming Nørgaard, SG-hold 18,
Søren Berg Andersen, SG-hold 47, Ove Ovesen,
KP-hold 28, Peter Jepsen, KP-hold 62, Paul V.
Andersen, KP-hold 99, Flemming Ørhem, SG-
hold 42, Kristen Nielsen, KP-hold 89 og Carl
Bratved, SG-hold 19.
Forrest: Alex Andersen, KP-hold 5, Bent Baku-
rwitz, KP-hold 13, Ole Olsen SG-hold 67, Finn
Lykke Svendsen, KP-hold 77, Knud Erik Müller
KP-hold 90 og Erik Mortensen, KP-hold 72.
Fritz Volqvartz, KP-hold 2 havde absenteret sig,
da foto blev taget. 

MP-TRÆF 2001
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Sommerfuglene forsvandt øjeblikkelig,
vi var bare hjemme.
Efter en stille aften pilsner blev det senge-
tid, vi skulle trods alt nogenlunde tidligt op
lørdag til fælles morgenspisning ved borde-
ne. 

Det blev lørdag morgen med et pragt-
fuldt vejr. Solen skinnede og det var dejligt
varmt. Bordene blev dækket og så gik snak-
ken lystigt, det blev ikke dårligere af, at der
var et lyst hoved der syntes der skulle en
gammel dansk til. Andre skulle have en dr.
Nielsen, så alle blev glade.

Formiddagen var til fri, så der var nogle
der lige skulle se, hvordan Odense by så ud.
Efter frokostbordet skulle vi til regattafest
ved Odens å. Det var en herlig oplevelse at
se den kamp der foregik ude på søen og
kampen for at komme først over i åen.

Da det var overstået, blev vi delt i fem
grupper, der fik til opgave at lave en bord-
dekoration og digte en sang til om aftenen.
Her var der rigtig brug for kreativiteten.

Det blev et ganske morsomt resultat.
Nogle virkelig flotte dekorationer, men den
største af dem var nu alligevel Knud Erik,
der var iklædt sort kappe og hanekam, han
pyntede gevaldigt på bordet. 

Efter spisningen skulle de enkelte hold så
optræde med deres sange og vise deres de-
koration frem. Skammeligt det ikke blev op-
taget på video, her må man sande enhver
fugl synger med sit næb. Det lød pragtfuldt
om end det overhovedet ikke rimede for

nogle af holdene, men sjovt det var det.
Under middagen blev borgmesterkæden

så videregivet af sidste års arrangør Kristen
Nielsen til Bent Erik Truelsegaard, der jo
var dette års arrangør.

Kæden er efterhånden ved at være tung
at bære med alle de fine ting, der er sat på
den. I år var det virkeligt originalt, idet Kri-
sten havde lavet en oplukker med årstallet
2000.

Det blev til en virkelig hyggelig aften,
hvor stemningen var god og det var et godt
fællesskab, der ikke sådan kan beskrives,
det skal opleves. Det er synd for alle dem,
der ikke kunne være med.

Søndag morgen var der igen fælles kaffe-
bord med hygge og god stemning. Efter
morgenmaden samledes vi kl. 10:00 for at
gå en tur i Den Fynske Landsby.

Det var en interessant oplevelse. Det var
spændende at se de gamle gårde og hvordan
de var indrettet. Der var sildesmagning og
gammeldags rugbrød, lammerullepølse og
andet pålæg af lam, samt gammeldags fedt.

Der var også øl smagning. Jeg ved ikke
hvorfor, men jeg kom uvilkårlig til at tænke
på De Gyldne Løvers sang: ”Det smager
som rævepis og terpentin, men man bliver
fuld som et svin”. Det skal lige tilføjes, at så
meget kunne man ikke holde ud og drikke
så man tilnærmelsesvis kunne mærke nogen
virkning.

Ham der stod og delte ud af det, ville
endda påstå, at der var nogle der kom for at
få fyldt op igen. Den var der alligevel ingen
der troede på!

Efter denne interessante tur gik vi tilbage
til campingpladsen for at spise frokost.

Efter frokosten skulle der stilles op til fo-
tografering.

Her er så holdet af ”gamle” MP’ere:
Til slut skal der lyde en stor tak til Birte

og Bent Erik Truelsegaard for det vellykke-
de arrangement. Det var virkeligt godt, en
skam der ikke var flere af vore kammerater
med koner eller kærester, der kunne være
med. De gik virkelig glip af noget. Så lad os
til slut opfordre alle der overhovedet har
mulighed for at deltage, kom med til næste
års campingtræf, der er 20 års jubilæum –
gå ikke glip af det.

PJ

Men som vi alle ved, så står der jo en stærk kvin-
de bag enhver dygtig MP’er. Så her er pigerne
også (undskyld Casper).
Bagest fra venstre: Nora, Krista, Anne, Kiss, Kir-
sten, Rita, Inger, Casper, Hanne og Gabrielle.
Forrest: Linda, Birte, Susanne, Chanette og Inge.



13

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

MP’ere med familie på picnic-
tur til Middelaldercentret
Søndag den 5. august var vi ca. 25, der
havde fundet vej til Middelaldercentret i
Nykøbing F, hvor MP-Storstrømmen, i
samarbejde med Tissø og København,
havde inviteret til familiepicnic.
Og med solskin og en behagelig tempera-
tur, var grundlaget i orden for en spænden-
de og lærerig oplevelse blandt Blider, mid-
delaldergodtfolk og et historisk havnemil-
jø.

Vi indledte med en tur rundt på centret
hvor de forskellige løftemaskiner straks
blev afprøvet, og kasserer F. S. Pedersen
forsøgte sig som Lansener på en rullende
træhest!
Da vi nåede frem til den gamle middelal-
derhavn, var man netop i gang med en
bryllupsfest, akkompagneret af spille-
mænd på pibe og tromme, og jubelen ville
ingen ende tage, da brudgommen stolt
kunne vifte med et blodplettet lagen ud af
vinduet.

Det var så på de tider hvor den store
middelalderblide skulle affyres ud over
Guldborgsund, og medens 4 mand trampe-
de rundt i de 2 store trædemøllehjul for at
spænde bliden op, fik vi en orientering om
de gamle krigsmaskiner; - og det var ikke
ammunition man manglede dengang, der
blev brugt alt lige fra fyldte lokumsspande,
selvdøde dyr til fangede spioner hvis hylen
under flyveturen hjalp med til at korrigere
skyderetningen.

Der blev selvfølgelig også brugt mere
”almindelig” ammunition så som spande
med flydende beg der var sat ild til og sto-
re sten.

Og så var det tid til affyring, - et impo-
nerende syn, ca. 300 meter nåede stenkug-
len ud i Guldborgsund!

Inden vi skulle overvære den drabelige
ridderturnering, var der tid til den med-

bragte mad, som blev nydt i et nyindrettet
område specielt til picnic-gæster, derudo-
ver havde man også et nyt cafeteria, så in-
gen gik sulten derfra.

Alt i alt en dejlig dag, som vi var røren-
de enige om at gentage næste år.

Duffe

Foreløbig aktivitetsplan
for efteråret 2001
Torsdag den 25. oktober:
Folk og Forsvars Storstrøms afd. invi-
terer til fyraftensmøde på Vordingborg
Kaserne, med foredrag af Forsvarsche-
fen, general Christian Hvidt, over em-
net ”Forsvaret i dag”. Alle er velkom-
ne.
Mødet starter kl. 17.30!

Søndag den 4. november:
Medlemsmøde i MP-Stuen/Sergent-
messen på Vordingborg Kaserne med
foredrag af Politiinspektør Thøger Berg
Nielsen, (KP-hold 34).
Medlemsmødet starter kl. 18.00.
(Se nærmere i artikel andetsteds i bla-
det).

Medtransport til arrange-
menterne kan evt. aftales
med:
Johs. tlf. 5486 1515, Niels tlf. 5577
0401 eller Dagfinn tlf. 5494 1481.

Bak din lokalforening op og mød frem,
Med MP-hilsen
Dagfinn Holmberg
lokalformand
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Spændende foredrag ved med-
lemsmøde den 4. november

Det er lykkedes for bestyrelsen at ”slå en
klo” i en af dansk politi’s mest markante
personligheder, og han vil den 4. novem-
ber 2001, kl. 18.00 - ca. 21.00, fortælle
om sin mange internationale missioner i
FN-regi, og meget aktuelt, med særlig
vægt på hans oplevelser i Mellemøsten.
Sted: MP-Stuen/Sergentmessen, Vor-
dingborg kaserne.

Vi vil få et historisk tilbageblik på om-
rådet, de forskellige krige mellem arabere
og israelere og fredsprocessens opstart
med Oslo-aftalerne 1 og 2 i 1993-94. End-
videre Thøgers eget arbejde i 3 et halvt år
med bl.a. opbygningen af det palæstinens-
iske politi. Også den sidste Intifada (op-
stand), vil blive berørt. 

Den politiske situation i området vil
Thøger også komme ind på, blandt andet
perioden med Nethan Yahu og hans illoya-

le regeringsførelse i forhold til fredsafta-
lerne, (bosættelsespolitikken o.s.v.), og via
Baraks slingrende regeringskurs til
”Høgen” Ariel Sharons nådesløse aggres-
sionspolitik overfor palæstinenserne, der
virkelig har sat fredsprocessen i stå.

Thøger afrunder foredraget med, hvad
alt dette har betydet for ham personligt.

Til mødet vil medlemmer af Internatio-
nal Police Association på Politistationerne
i Næstved, Køge, Vordingborg, Nykøbing
F og Nakskov blive inviteret, endvidere vil
personel på Vordingborg Kaserne også bli-
ve indbudt – så sæt kryds i kalenderen og
mød op og vis at du et aktivt MP-fore-
ningsmedlem!

Som sædvanlig; - øl & vand samt kaffe
til billige priser.

Duffe

Politiinspektør Thøger Berg Nielsen, KP-hold 34, fortæller om sit
mangeårige virke som MP’er og politimand i FN-missioner, og meget
aktuelt vil han bl.a. fokusere på sine observationer og opgaver i
Mellemøsten.

Flådestation Korsør blev desværre ikke
»invaderet« af den store skare
af MP’ere den 15/9, selv om både Køben-
havn, Storstrømmen og Tissø stod som
indbydere. Det bevirkede så, at der var
plads til os alle.

Efter en meget grundig beretning om
Flåden som helhed og Flådestation Korsør
i særdeleshed gik vi hen for at se overvåg-
ningen af Storebælt, utrolig interessant.
Derefter var vi rundt på en af de af plastik
fremstillede flex-både. En meget interes-
sant formiddag.

Efter den bestilte platte fik vi af over-
sergent S. Knutzon en god beretning om

Flådens MP og endte med at besøge deres
vagtstue.

Erik

Nyt fra MP-Tissø

FØDSELSDAG
MP Tissø afholder 9 års fødseldags-
fest fredag d. 12. oktober kl. 19,30
på Vimmervej i Risbjerg
Pris 85,- kr.
Tilmelding helst senest d. 8/10 til:
Jørgen: 5825-0097 eller Erik: 5826-
3195.
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Den københavnske side
http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/3900

Valdemarsfesten i Holmens kirke
Som det formodentlig er alle dette blads
læsere bekendt, er det Valdemarsdag den
15. juni, og denne dato er officielt fastsat
som årsdagen for Dannebrogs tilsyne-
komst under slaget på Lyndanese Hede
ved Reval/Tallinn i N-Estland 1219, hvor
Valdemar Sejrs ”korstog” afsluttedes med
en sejr over de estiske styrker.

Dog omtalte Franciskanermunken Pe-
der Olsen fra Roskilde i det 16. århundre-
de slaget ved Felin i S-Estland i året 1208,
hvor et sådant flag skulle have været med
som biskop Sunesøns kirkelige mærke!!
Siden da, begyndelsen af 1200-tallet, har
kongen anvendt dette mærke, korsbanneret
Dannebrog, dvs. danernes broge (klæde,
mærke), som Danmarks symbol. 

Det var oprindelig kun kongens og or-
logsflådens flag, mens borgerne i alminde-
lighed ikke måtte flage. Først ved en for-
ordning af 7. juli 1854 blev flagning tilladt
for alle danske.

Undertegnede, der for år tilbage for en
anden forening har modtaget en fane fra
Danmarkssamfundet i Holmens Kirke,
havde inviteret mit ældste barnebarn (12)
med derind i år for at give hende et såvel
kulturelt som historisk indblik i baggrun-
den for vort flags betydning.

Vel ankommen til kirke, der blev opført
1563 af Frederik II og indledningsvis an-
vendt som ankersmedie, men 1619 indret-
tet som kirke af Christian IV til brug for
den i 1617 stiftede Bremerholm menighed,
om end gravkapellet langs kanalen dog
først er opført 1708 af Ulrik Christian Gyl-
denløve, konstaterede vi, selvom vi var i
endog særdeles god tid, at der allerede var
et mylder af mennesker og faner samlede
foran kirkens indgang.
Indenfor var der endnu god plads, selvom

militært personel af forskellig art, spejdere
og i særdeleshed folkedansere i deres
smukke dragter begyndte at fylde bænker-
aderne.

Man må klart erkende, at kirken danner
en værdig ramme om Danmarkssamfun-
dets uddeling af nye faner med sine utrolig
smukke billedskærerarbejder af profeter-
ne, altertavlen og prædikestolen, det pom-
pøse orgel og ikke mindst de i kapellet hvi-
lende berømtheder som Tordenskjold, Ni-
els Juel og N.W. Gade m.fl.

Efterhånden som klokken nærmede sig
begyndelsestidspunktet 19:30, blev kirken
fyldt af forventningsfulde gæster, såvel
voksne som især børn, og efter at orglet
havde spillet den kendte ”Prins Jørgens
march”, blev tidligere uddelte faner ført ind.

Og blandt de allerførste var minsandten
MP-foreningens fane, perfekt frembåret af
Mogens Holm i ulasteligt dress, der fik
hædersplads helt oppe ved koret, og bog-
staverne MP var – naturligvis – klart syn-
lige under hele forløbet.

Det var i øvrigt første gang, at Mogens
Holm deltog som landsforeningens fanere-
præsentant i denne sammenhæng.

Efter diverse salmer, musikstykker af et
militært orkester, korsang samt orlog-
spræstens prædiken, der bl.a. omtalte vo-
res flags betydning uden for Danmark,
fandt nu udlevering sted af nye flag og fa-
ner, og her var så det eneste lidt negative
islæt – eller mangel – efter min mening.
I sin tid, da jeg modtog en fane, var det en
repræsentant for Kongehuset, der forestod
udleveringen; men denne gang var det for-
manden for Danske Folkedansere, hvilket
nok skyldes, at Danske Folkedansere den-
ne aften fik en særlig pris for deres store
indsats for Dannebrog.
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Det sætter nu alt andet lige sit særlige
præg på en begivenhed af denne art, når
Kongehuset er repræsenteret.

I alt var 45 faner til stede i kirken, heraf
11 nye, og efter afslutningen sammesteds
et faneoptog udenfor, hvorefter samtlige
faner med Frederiksberg Garden i spidsen
samt en anseelig skare pårørende og andre
interesserede marcherede gennem Strøget
til Axeltorv, hvor afslutningen fandt sted
ca. 21:30.

En smuk og for alle direkte implicerede
glædelig begivenhed, der sagtens kan tåle,
at endnu flere overværer den.

A. Wilson

Besøg på
POLITIHISTORISK MUSEUM
MP-forening København arrangerer sam-
men med MP-Tissø og MP-Storstrømmen
et besøg på det nyrestaurerede og stærkt
udbyggede politihistoriske museum på
Fælledvej i København.

Vi har fået den fra TV-2 kendte, nu pen-
sionerede politimand, Poul Fjeldgård til at
lede en rundvisning på museet..
Alle som har hørt og set Poul Fjeldgård
ved, at man kan se frem til en spændende
og interessant oplevelse.
Rundvisningen varer ca. 2? time, og entre
er kun det beskedne beløb af kr. 25 pr.
næse.
Der er max. deltagerantal på 35 - så først
til mølle....

TTid oid og stedg sted
Onsdag den 31. oktober 2001 kl.
18:30, Politihistorisk Museum, Fæl-
ledvej 20, 2200 København N.
(den tidligere politistation 6 i Køben-
havn)

Tilmelding:
Til Christer Rasmussen, tlf. 4675-7377 /
4097-7377 eller til Vagn Nielsen, tlf.
3257-3027 / 2084-3395.

KKommende aktiommende aktiviteterviteter
Kastellet fejrer fæstningens 337 års
fødselsdag med åbent hus den 28. ok-
tober 2001.

Årets Bankospil i Kastellet, Nordre
Magasin, er lagt på en lørdag i år. Det
bliver den 24. november 2001, kl.
15:00 med eftermiddagskaffe og kam-
meratligt samvær på kryds og tværs.

Nyt frNyt fra Ska Skyttelaugyttelaugetet
Vi har planlagt skydning følgende
tirsdage på banerne på Østerbrogade
resten af sæsonen:

9. okt. 2001,
30. okt. 2001,
27. nov. 2001,
15. jan. 2002,

Starttidspunktet er hver gang kl.
18:00.Vi vil prøve at kombinere skyd-
ningen med »åbent-hus-klubaften« i
MP-foreningen København.

DET MUNTRE HJØRNE

En oliemand fra et firma i Køben-
havn havde til opgave at forsyne
Skt. Hans hospital i Roskilde med
olie. En dag han stod og tømte sin
vogn i tanken på Skt. Hans kom der
en patient hen og spurgte: ”Sig
mig engang, hvor tit kommer du
herned med olie?” Oliemanden
svarede, at han kommer tre gange
om dagen. ”Så er du godt træt om
aftenen, når du kommer hjem?”
Det måtte oliemanden indrømme.
”Se på mig,” sagde patienten, ”Jeg
står op, når det passer mig! Spiser,
når det passer mig! Går en tur, når
det passer mig! – Hvem af os to er
tosset?”

Venlig hilsen
Anders

12. feb. 2002,
5. mar. 2002  og
9. apr. 2002.
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Mandag den 6. august
fyldte Børge Bruun Jo-
hannessen 70 år.

Børge blev indkaldt
til Den kgl. Livgarde i
maj 1952. Han blev for-
flyttet til Sønderborg og
herfra meldte han sig til
MP, hvor han kom på
skolen i Jægersborg i
vinteren 1952/53 (KP-
hold 13).

Efter overstået skole
søgte han til Tyskland
og kom med til Itzehoe i
sommeren 1953. Han
var 2 mdr. i Rentsber-
gen, hvor Nordmændene var ved at afvikle
deres arrangement.

I civil var Børge mejerist, bl.a. ved Sta-
tens Forsøgsstation i Hillerød. Herfra kom
han til Bramdrupdam ved Kolding og blev
mejeribestyrer i Bække i årene 1959-1983.
Da mejeriet blev nedlagt, købte han en
vognmandsforretning og kom til at køre
mælk til de amerikanske styrker i Tyskland.
Her besøgte han op til 70 baser et par gange
om ugen.

Som pensionist købte han og hustruen et
hus i Gesten, efter de havde solgt deres ejen-
dom i Bække. Deres fritid går med at køre
rundt med autocamperen og besøge alle de
steder, Børge ikke fik tid til at standse ved,
da han kørte som vognmand. Så de kører
lange ture rundt i Europa.
De har for nylig været en tur på Nordkap og
Hammerfest, så de kommer vidt omkring.

70 års fødselsdag

Børge Bruun
Johannesen,
KP-hold 13

75 års fødselsdag
Søndag den 26.
august fyldte Ha-
rald Marius Jør-
gensen 75 år.

Harald søgte
selv ind til hæren
og kom ind i
1946 ved Ingen-
iørtroppernes 1.
Kompagni på
Svanemøllens
Kaserne. Her ud-
stod han sin re-
kruttid, hvorefter
han meldte sig til
MP og kom på
skole på Høvel-
tegård (KP-hold
2).

I efteråret
1946 var han færdig med uddannelsen og
blev herefter udtaget til at følge kriminal-
politiets afdeling, ledet af kriminalbetjent
Knud Grønil, der var udnævnt til løjtnant.
De rejste sammen til Wilhelmshafen i
Tyskland, hvor deres opgaver bestod i poli-
timæssige opgaver såsom afhøringer og
virke som tolke i mange situationer.

Harald og hans kammerat Flemming
havde meget stor frihed (under ansvar selv-
følgelig). De havde en motorcykel til deres
rådighed, og på den kørte de rundt i Harzen
og til Hamborg, så de fik rigtigt set Tysk-
land i dette område.

Efter hjemsendelsen kom Harald på Den
Kongelige Veterinære Højskole i Lyngby.
Her blev han meget interesseret i journali-
stik og blev redaktør på skolens blad KVL.

Han slap ikke journalistikken, for han
fortsatte med at lære dagbladsjournalistik-
ken og kom til Ribe Stiftstidende. Efter
nogle år flyttede han til Dagbladet Vestky-
sten.

Han sluttede sin karriere efter 30 år som
lokal redaktør i Rødding. 

To krimi-assistenter fra
KP-hold 2. Til venstre
Vagn Stenberg, station
Jever, og til højre Harald
Marius Jørgensen, stati-
on Wilhelmshaven

I 1959 købte han og hustruen en lille ly-
stejendom ved Kongeåen. Harald havde
også fået tid til at tage flycertikat, hvilket
han fik meget glæde af, da han fløj rundt og
fotograferede til bladet. Han lærte at flyve
i Esbjerg, og dengang havde de ikke bil, så
når der skulle hentes kartofler og gulerød-
der hos forældrene, så foregik de i flyve-
maskinen, for de kunne lande på marken
ved gården. 

Det var meget billigere end at have bil,
og nok også en del sjovere.



18

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM

De fleste læsere tror nu, at de skal læse en ar-
tikel om det gamle bygningsværk.

Men det er ikke sandt.
Det drejer sig om to grå/hvid-hårede mænd,

der i sin tid gjorde tjeneste ved DDK i Tysk-
land. De var begge korporaler ved »MP-hold
9/1951« i Itzehoe.

Synes du, det ser spændende ud?
Så læs videre!
Ove Rasmussen (1840) ringede til mig og

fortalte, at han var i København indtil kl. 17:00
to dage senere.

Han gav udtryk for, at det ville være hygge-
ligt, hvis vi kunne mødes.

Den var jeg straks med på, men af forskelli-
ge årsager - sygdom/tidnød - aftalte vi at mø-
des på Københavns Hovedbanegård den sidste
dag kl. 15:30.

Vi mødtes, og der var ingen problemer, for
som særdeles veluddannede MP’ere sneg vi os
straks frem til et listigt sted, hvor der var små
runde borde og hunkønsvæsener til at servere!

Vi drak et par fadøl (og vist nok også et par
»skarpe«), vi snakkede/mindedes i en halv ti-
me - troede vi; men der var gået 11/2 time, og
RAS skulle med IC-toget til Thisted kl. 17:00.

Selvfølgelig var der den dag »Tog til ti-
den«!!!

Men - hvor nåede vi »meget« i den 11/2 time
- vi fik talt meget om os selv.

Det var mest: »Ka’ du huske dét?” ”Ka’ du
huske ham?” ”Ka’ du huske, da vi blev nægtet
KP-vinklerne af kaptajn Poulsen, fordi Verner
Christensen (på sin fridag) mødte i samlings-
stuen til briefingen før »Orlovsrejsen« iført
slippers!!!”

(Lige før vi steg på toget, fik hver især sine
vinkler i en kuvert. De blev så syet på hjemme
under orloven i Danmark!) 

Ja, jeg erkender, der står ikke meget i denne
artikel, men den er også mest skrevet som en op-
fordring til andre »gamle« MP’ere: Kontakt hin-
anden - mød hinanden, hvor er det hyggeligt!!!

Til slut skal det lige med, at RAS og jeg
sammen med otte andre kammerater fra Hold 9
lige har deltaget i 50 års jubilarstævne på Aal-
borg kaserner den 1. september 2001.

For f..... hvor var det hyggeligt og morsomt!
Må jeg benytte lejligheden til at takke dem,

der har haft et stort arbejde med at få dette ar-
rangement stablet så fint »på benene«.

Erik Bruhn Nielsen, »TARZAN«

Nostalgi på Københavns Hovedbanegård!

Bryllup
Esbern Stig Møller, SG-89,
har den 4/8-2001 i Karlebo
kirke indgået ægteskab Ulla
BrittPedersen. Vi gratulerer.

Samme Esbern er i øvrigt nu
blevet fastansat i politiet efter
3 års tjeneste.

Ny uddannelses-
leder
Leder af MP-uddannelsen på
Søværnets Grundskole i Aude-
rød, seniorsergent T.H. Kri-
stensen er den 1/5-2001 gået
på orlov for at istandsætte og
sælge biler.

Ny uddannelsesleder er fra
samme dato seniorsergent Ar-
ne Karsberg, der kommer fra

stillingen som leder af MP-sta-
tionen på Flådestation Korsør.

Ikke rekordom-
sætning
Souvenirboden omsatte for kr.
10.085 ved årets jubilarstæv-
ne. Det er ganske flot, selvom
det ikke er rekordomsætning.

Kommunalfolk
Per Søndergaard, KP-21, bor-
gmester i Hvorslev, og Laust
Grove Vejlstrup, KP-39, by-
rådsmedlem i Sydthy, opfri-
skede minder fra MP-tiden for
40 år siden, da de mødtes til
konference på Den Kommuna-
le Højskole i Grenå.

Søndergaard blev indkaldt i

1956 og Vejlstrup i 1959 - men
under en genindkaldelse af
den første var de i 1960 sam-
men på »Hold Fast« - den
første større manøvre i Tysk-
land.med dansk deltagelse.

Valginformation
Redaktionen efterlyser så
mange informationer som mu-
ligt om MP’ere, der opstiller
til amtsråds- og kommunalbe-
styrelsesvalget den 20. novem-
ber 2001.

Vi vil så i oktober- eller no-
vembernummeret lave en
oversigt i Det Røde Betræk
med alle de oplyste navne.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
www.militarypolice.dk
Girokonto: 6 07 70 64

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

75 10 21 07
E-mail: 
carl.bratved@get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

98 26 85 99
E-mail: fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard

66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
E-mail: bet.matt@get2net.dk

☎

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby

58 26 31 95

Girokonto: 6 53 92 97

Historisk samling:
Erik P. Løvenvig
Solvej 4 
3100 Hornbæk

49 70 05 55
E-mail:
Loevenvig@get2net.dk

Alex Andersen
Prins Haralds Allé 47
5250 Odense SV

66 11 00 40

K. Anker Petersen
Lindsvej 2 A
4490 Jerslev S

59 59 56 59

Peter Jepsen
Østergade 28, 7323 Give

75 73 22 55
E-mail: pjepsen@privat.dk

☎

☎

☎

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen

97 42 16 35

Øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen

74 75 00 26

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C

66 12 49 37
Erik Hansen

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

☎

☎

☎

☎

☎

☎ Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

74 75 00 26
E-mail:
os.olsen@post.tele.dk
Girokonto: 1 14 86 99

☎

INDMELDELSESKUPON

✂

Navn:

Adresse:

Postnr./-distrikt

Stam-/CPR-nr.

KP-/SG-hold nr. MPS/HTMS årg.

Adresseændring meldes til det lokale postkontor.

■■ anmoder herved om optagelse i Militærpolitiforeningen

■■ samt om optagelse i lokalforening

■■ straks ■■ pr. den 1.

den / 20

(Underskrift)

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

☎

Fanebærer:
Mogens J. Holm

32 51 03 64☎
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Kurt Kjeldgaard "KK" SG-hold 27
ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

Reserveret Postvæsenet

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

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

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

TRÆ & TAG ApS

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

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

Ing-arkitekt og byggefirma

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39
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• Her får alle råd til den
møre bøf...
Giv manden en tur i byen!

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Agentur: Værktøj og maskiner

Reserveret

www. .dk
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