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Fanerne inspiceres før indmarchen
ved jubilæumsstævnet.

LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

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

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

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

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

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

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

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

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning
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Fortsat kun
røde baretter
til Hærens
MP’ere
Efter en hed debat i Forsvaret om,
hvorvidt man skulle indføre reli-
giøst betingede hovedbeklædnin-
ger, dette var begrundet i et ønske
om, at etniske minoriteter i forsva-
ret skal mødes med respekt for de
værdier og normer, leve- og tænke-
måder, som de bringer med sig, har
forsvarschefen nu ændret sin hold-
ning til religiøs hovedbeklædning.   
Det har gjort indtryk på forsvar-
schefen, at soldater med en anden
etnisk og religiøs baggrund har
frabedt sig særlige regler for dem.

”De siger, at vores nuværende
system faktisk fremmer integratio-
nen”. Og på det praktiske plan, når
det gælder kosten og tid til at bede,
er der ingen problemer i Forsvaret,
siger general Jesper Helsø til Ber-
lingske Tidende.

Mange MP’ere der har gjort tje-
neste i udlandet har arbejdet sam-
men med MP’ere fra lande med en
religiøst betinget hovedbeklæd-
ning, uden at det havde nogen ind-
flydelse på samarbejdet, de bar
ganske vist også en anden uniform
end den danske.

Med den drejning debatten nu
har taget må vi konstatere, at dan-
ske MP’ere fra Hæren fortsat kun
vil være at se med den røde baret.

Carl Bratved

�

Ledig

Advokatfirmaet Kragbak
Gabelsgade 5, 9000  Aalborg

tlf. 96318800
fax 96318808

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

Tage Kragbak, KP-hold 88
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75 år
Den 17. Knud Willems, KP-5

Phistervej 11 2 tv,           
2900 Hellerup 

Den 19. Hans C. A. Petersen, KP-5
Skyttemarksvej 133,           
4700 Næstved 

Den 22. Børge Clausen, KP-5
Bastholmen 13,           
3520 Farum 

70 år
Den  7. Bent Olsen, KP-15

Amledsvej 4,           
3600 Frederikssund 

Den 10. Poul W. Pedersen, KP-15
Parkvej 11,           
8660 Skanderborg 

Den 14. Erik Brandt Dam, KP-16
St. Torvegade 94,           
3700 Rønne 

Den 21. Flemming Scheibye, KP-16
Margrethevej 5,           
3400 Hillerød 

Den 24. John Poulsen, KP-14
Lyngbyvej 32 E, 9. mf.,           
2100 København Ø 

65 år
Den  1. Jens J.M. Jensen, KP-24

Edif el Principe, Atico B, 
Paseo Maritime 80           
LosBoliche, 29640Fuengirola,
Malaga Spanien

Den  2. Søren Schleicher, SG-8
Spinkebjerg 40, Gjellerup           
7400 Herning 

Den  8. Jørgen Aarestrup, KP-27
Havetoften 39,           

2630 Taastrup 

– fødselsdage i november– fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

november

Den  9. Verner A. Hansen, KP-26
Egholmsvej 18,           
8660 Skanderborg 

Den 10. Knud Andreasen, KP-24
Uggeløsevej 4, Uvelse           
3540 Lynge 

Den 16. Flemming Eriksen, SG-6
Abildgårdsvej 3,           
3000 Helsingør 

Den 21. Kai A. Nielsen, KP-20
Vinkelstræde 2 1 th,           
3770 Allinge 

Bent S. Nielsen, KP-26
Rodelundvej 2 A,           
8680 Ry           

Den 25. Karl B. Christensen, KP-31
H. J. Rinks Vej 31, Box 241         
3900 Nuuk (Godthåb) 

Den 28. Leif Busch, SG-2
Fyrrebakken 9,           
8600 Silkeborg 

60 år
Den  4. Flemming F. Grønfeldt, KP-63

Howitzvej 48, 2.mf.,           
2000 Frederiksberg 

Den  7. Freddy Harvej, KP-69
Østervej 8,           
2750 Ballerup 

Den  8. Ejnar Fabricius, KP-62
Hærulfvej 12,           
6330 Padborg 

Den 11. Niels F. Mathiesen, KP-52
Nørregade 1, 1.          
5610 Assens 

John Gram Larsen, KP-57
Hornbækvej 48,           
9270 Klarup 

Den 12. Ove Nielsen, KP-49, SG-20
Tinsoldaten 17, Dall           
9230 Svenstrup J 

Den 13. Anders Melchiorsen, KP-51
Ydbyvej 88, Gettrup           
7760 Hurup Thy 

Den 14. Poul T. Wibroe, KP-60
Badevej 15,           
8240 Risskov 

Den 18. Ole J. Olsen, KP-51
Overgaden Oven Vandet 78, 1.tv,    
1415 København K

Den 21. Jørn F. Hansen, KP-52
Valhøjs Alle 66 A, st.tv.,           
2610 Rødovre 

Den 22. Mogens K. Christensen, KP-56
Engsvinget 7,           
4660 Store Heddinge 

Den 30. Preben Aagaard, KP-56
Anemonevej 32,           
4180 Sorø 

50 år
Den  4. Erik H. Lauridsen, SG-46

H.J.Rinksvej 28, 10-304,
Postbox 275           
3900 Nuuk (Godthåb) 

Den  5. Jan Erik Clausen, KP-99
Nygade 7 B,           
9681 Ranum 

Den  8. Leif F. Nielsen, SG-47
Mosbjergvej 432, Mosbjerg       
9870 Sindal 

Den  9. Kjeld Ebsen, KP-92, SG-43
H.C. Lumbyesvej 103,           
4700 Næstved 

Kurt Worsøe, KP-93
Multebærvej 9,           
2670 Greve 

Den 10. Tom H. Nielsen, SG-47
Fyrendalvej 29,           
4262 Sandved 

Den 12. Jørgen Bjerrum, SG-48
Nygade 7 V,           
6330 Padborg 

Den 14. John B. Christensen, KP-96
Spangevej 33,           
8700 Horsens 

Den 14. Hans P. Jensen, KP-99
Viking Banke 53, Gl. Skagen      
9990 Skagen 

Den 17. Poul M. Møller, KP-97
Åmosevænget 101,           
6710 Esbjerg V 

Anders H. Jessen, SG-48
Kvædeparken 86,           
9500 Hobro 

Den 22. Karsten B. Pedersen, KP-97
Kobberupvej 105, Mejrup           
7500 Holstebro 

Den 27. Erik Jensen, SG-46
Lillebæltsvænget 87,           
5500 Middelfart 

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

Erik, KP-8
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Solen havde fået godt vejr at skinne i, da
Hendes Majestæt Dronningen og Hans
Kongelig Højhed Prinsen ankom til Vor-
dingborg Havn den 19. juni 2002 ombord
på Kongeskibet Dannebrog.

Det var et imponerende skue, der mød-
te majestæten. Sydkajen var fyldt med
mennesker som afventede H.M. Dronnin-
gens ankomst. Alle byens børn syntes at
være her og det samme gjaldt de ældre fra
byens plejehjem. Lokale foreninger var
mødt frem med deres faner, byens honora-
tiores var linet op langs den røde løber, her
så man blandt andre amtsmanden, bor-
gmesteren og garnisonskommandanten,
oberst Bjarne Hesselberg og frue.

Sidst, men ikke mindst, var en impone-
rende faneborg opstillet på pladsen. Det
var De Blå Baretters lokalforeninger, som
her var opstillet; og det var et flot syn, der
efter sigende heller ikke gik H.M. Dron-
ningens opmærksomhed forbi. Efter
ilandsstigningen hilste Dronningen og
Prinsen på de ventende langs den røde
løber og gik derefter rundt og hilste på per-
soner i mængden, for bagefter i bil at begi-
ve sig ud på det planlagte besøg i Vording-
borg.

I politiekskorten genkendte deres ud-
sendte bl.a. Vagn Benn, KP-31, i uniform
civil elegance og Kaare L.H. Knudsen,
SG-43, i sædvanligt police-læder-outfit.  

Imens herskede der stor travlhed på
Vordingborg Kaserne, hvor det royale sel-
skab senere ville aflægge besøg. 

Det Danske Internationale Logistikcen-
ter - DANILOG, som indtil denne dag hav-
de gjort tjeneste under FN-afdelingens fa-
ne, skulle aflevere denne til Dronningen,
for til gengæld at modtage en ny regi-
mentsfane af Dronningen. Fanen, som nu
skulle afleveres til Dronningen, er den
eneste fane, under hvilken der har været
dræbte (20) og sårede (27) soldater siden
1864. 

I aviserne kunne man se den benævnt
»Den blodige fane«. Nu skulle den på
museum; og ikke på Tøjhusmuseet, som

reglerne foreskriver, men på FN-museet i
Frøslevlejren. 

Kl. 13 begyndte de indbudte gæster at
indfinde sig og fik anvist deres pladser på
paradepladsen, De Blå Baretters impone-
rende faneborg fra Sydhavnen blev på ny
opstillet, og på venstre fløj MP-forening
Storstrømmens fane flot fremført af Svend
Aage Nielsen, KP-31 med Niels Møller
Thomsen, KP-18, som faneløjtnant.

Ved opstillingen kom venstre fløj til at
stå nærmest kongelogen, så MP-forenin-
gen var absolut synlig. Det samme var na-
turligvis også MP-styrken fra Aalborg, 12
mand under kompetent, professionel og
venlig ledelse af oversergent P.H. Jepsen,
SG-88.

Så marcherede DANILOG enheder ind
- man kunne kun imponeres af de mange
MP-uddannelsmærker i styrken. Efter vel-
komst af oberst Bjarne Hesselberg blev
den gamle fane afdækket og nu ventede vi
på de militære chefers ankomst. Først kom
chefen for Hærens Operative Kommando,
generalmajor Jan Scharling, så forsvar-
schefen, general Jesper Helsø og til sidst
forsvarsministeren Svend Aage Jensby, al-
le med MP-ekskorte på 2 motorcykler.
Ude i Vordingborg varetog Rigspolitiet
eskorteopgaverne, men på kasernen over-
gik opgaven til MP på de nye motorcykler.
Kort tid efter ankom H.M Dronningen og
H.K.H Prinsen med MP-eskorte af 3 mo-
torcykler samt rigspolitiets »Mike Lima« -
det var flot, og så vidt vides første gang
den kombination optræder sammen. Para-
den kunne herefter begynde.

Efter at Dronningen havde inspiceret
tropperne tog hun plads på den overdæk-
kede tribune. Den gamle fane blev nu bragt
frem foran paraden og derefter beordret til
venstre fløj, og fanebæreren, kvindelig
oversergent E. Rosengaard, iklædt forsva-
rets nye tropeuniform og blå baret, førte
fanen forbi tribunen til venstre fløj. 
Herefter blev den ny fane afdækket og
Dronningen holdt en kort tale, hvor hun
blandt andet udtrykte ønske om, at denne

Ny fane til DANILOG fane måtte blive et samlingsmærke for
DANILOG i den hjemlige tjeneste, såvel
som i tjenesten ude.

Derefter slog H.M. Dronningen det
første søm i fanen. Forsvarsministeren og
Forsvarschefen slog de to sidste i. Dron-
ningen og chefen for Adjudantstaben,
oberst Bache, bar nu fanen frem til oberst
Bjarne Hesselberg, som modtog fanen fra
H.M. Dronningens hånd.

Obersten afleverede fanen til regimen-
tets fanebærer, som derefter førte den til
højre fløj. Den gamle fane blev nu tildæk-
ket og beordret ført i kvarter. Herefter de-
filerede regimentet forbi Hendes Majestæt
og paraden var slut.

Efter en udendørs reception, hvor vi
havde mulighed for at væde ganen og stil-
le den værste sult, kunne den sidste del af
arrangementet tage sin begyndelse. Over-
rækkelsen af FN-afdelingens fane skete
ved en reception i cafeteriet.

Premierløjtnant Derek Ean Damgaard og
overkonstabel Kenneth Czichelski afleve-
rede fanen tilbage til H.M. Dronningen.
PL Damgaard var selv blevet såret i Kroa-
tien under denne fane og OKS-1 Czichel-
ski reddede fanen fra at blive erobret af
kroaterne under angrebene i 1995.

En synlig stolt formand for FN-museet
i Frøslevlejren, Per Kofoed, modtog heref-
ter fanen fra H.K.H. Prins Henrik, museets
protektor, og den er nu bragt til museet,
hvor den nu og i fremtiden vil kunne
beses.

Det blev til en rigtig god dag, ikke kun
for oberst Hesselberg og DANILOG, som
leverede en meget flot parade, men også
for alle vi andre, der oplevede en historisk
dag i Vordingborg.

-sker

FREDAG DEN 30. AUGUST lød startskuddet
til afgang mod Aalborg Kaserne for endnu
engang at samles til Millitær Politiforenin-
gens årlige jubilæumsstævne. Der afgik
bus fra Glostrup Station. Den kørte tværs
over Sjælland og Fyn for til sidst at køre
op gennem Jylland. Under vejs blev de
”gamle” MP ère samlet op, og stemningen
var som sædvanlig god lige med det sam-
me. Det er jo herligt igen at mødes og min-
des.

Erling Lund Juhl MP sergent hold 47
var toastmaster, han havde den ansvarsful-
de opgave at holde styr på tropperne og
sørge for at alle kom med bussen. Det kla-
rede han fint. Første stop  blev Ejer Bav-
nehøj, der skulle også være tid til at provi-
antere lidt. (fortsættes næste sider)      

Der er nu ikke noget som en god tør sandwich.

Erling og Erik gennemgår deltagerlisten inden
afgang



Efter dette ultrakorte stop gik turen videre
mod Aalborg, med et stop ved Aarhus,
hvor de sidste blev samlet op. Kl. 21.30
ankom bussen til Aalborg Kaserne, hvor vi
blev ført ind til vore barakker, hvor vi skul-
le overnatte. Der blev tid til at finde vores
belægningsstue, og som det fremgår af bil-
ledet, så mente landsformanden ikke det
var nødvendigt at offentliggøre, hvor han
skulle sove. Fredag aften mødtes vi så i
MP stuen for en hyggelig sammenkomst
over en enkelt fadøl, inden vi skulle til ro.
Vi skulle jo gerne være friske til den store
festdag lørdag.

Lørdag den 31. august
Lørdag morgen startede dagen med indta-
gelse af morgenkaffe i kantinen.

Kl. 9.00 var der samling ved den gamle
indgang til kasernen. Straks var nogle der
blev helt nostalgiske, det var jo den port vi
vandrede ind og ud af da vi var MP ère i
Aalborg. Her begyndte der at strømme
endnu flere  til, der ville være med på sel-
ve festdagen. Det blev til mange glædelige
gensyn.

Efterhånden var alle samlede. Orkestret
forrest Herefter fanerne og så alle jubila-
rerne. Der blev givet ordre til indmarch og
så gik turen gennem kasernen om til Ap-
pelpladsen. Her afventede vi kommandan-
ten Oberst Flemming Larsens ankomst så
Landsformanden Carl Bratved kunne afle-
vere styrken til ham. Oberst Flemming
Larsen ankommer og overtager styrken.

Chef for Trænregimentet Oberst
Flemming Larsens velkomsttale
ved jubilarstævnet
Kære MP`ere – kære jubilarer – kære
gæster – hjertelig velkommen til Hvorup
Kaserne og Trænregimentet. Jeg har set
frem til at modtage denne MP-parade, som
markerer MP-jubilarstævne 2002 og jeg
må erkende, at det er helt utrolig flot, at
MP-foreningen samler dette store antal
gamle MP`ere, som i dag fejrer et jubi-
læum af kortere eller længere varighed. Vi
har i dag jubilarer helt op til 50 år, men ho-
vedparten fejrer 25 års jubilæum.

En sådan opbakning til sit gamle tjeneste-
sted og sin grundlæggende soldatermæssi-
ge uddannelse gør mig stolt og jeg har for
at ære Jer gamle MP`ere i dag valgt at
modtage Jer i min egen gamle MP-påk-
lædning.

Mange af Jer gamle MP`ere har modta-
get uddannelsen og gjort tjeneste under
den kolde krig. Meget er ændret og sket
siden. Ikke alene er metoderne og materi-
ellet ændret, men især tonen og den måde
vi uddanner på er markant blevet en gan-
ske anden end den I oplevede under MP-
uddannelsen og MP-tjenesten.
Vi har nu meget kortere tid, og vi fokuse-
rer allerede fra starten af uddannelsen på
det internationale engagement, som ikke
mindst kommer til udtryk i vores operatio-
ner på BALKAN og i AFGHANI-STAN,
hvor vi lige nu har vore MP`ere udsendt.

Afventer Oberstens ankomst.

Og jeg kan fortælle Jer, at der blandt vore
nuværende MP`ere er en kolossal motiva-
tion, nøjagtig som der var hos Jer da I selv
gjorde tjeneste – på det punkt tror jeg ikke,
at vi oplever den store forskel. Og motiva-
tionen anser jeg som en af hovedårsagerne
til, at så mange er mødt frem i dag.

En anden er vores MP-foreningen, som
hvert år gør det store og ofte slidsomme
arbejde med at samle Jer til det årlige MP-
jubilarstævne.

I kan takke MP-foreningen for denne
mulighed og jeg vil gerne understrege vig-
tigheden af MP-foreningens samhørighed
med forsvaret i dag og herunder primært
TRR og HLS. I er med til at sikre mange
af de traditioner, der er i forsvaret i dag og
I er med til at skabe sammenhængen mel-
lem forsvaret og det civile samfund gen-
nem Jer hjemsendte MP`ere og Jeres ar-
bejde.

Det er med stolthed, at jeg i dag for
første gang som chef for TRR modtager
denne MP-jubilarparade og det er en ære
for mig, at kunne være med til at dekorere
Jer MP-jubilarer med symbolet for Jeres
tjeneste for kortere eller længere tid siden.
Men denne parade og dekoreringen er kun
en lille del af jubilardagen. Jeg håber I vil
benytte Jer af muligheden for at se noget
af det nye materiel, som MPKMP i dag an-
vender i uddannelsen samt benytte lejlig-
heden til at se MP`s nye museum, som er
under opførelse i kælderen under bygning
8 på NUK. Desuden skal I jo gense Jeres
gamle uddannelsessted og endelig er der
samværet med hinanden, som er det vig-
tigste for dagen.

Jeg er sikker på, at I får en rigtig god ju-
bilæumsfest med en masse god snak om
gamle dage og udveksling af minder. Jeg
håber I må nyde samværet med hinanden
og os og dermed få en uforglemmelig dag.
Jeg glæder mig til at være sammen med
Jer også under den senere frokost.

Med dette endnu engang hjertelig vel-
kommen til TRR og Aalborg Kaserner og
hjertelig tillykke med jubilæet. Hav en rig-
tig god dag. Landsformanden overdrages
styrken igen.

8 9

Der må være nogen, der har haft god for-
bindelse med de højere magter, for vejret
var smukt, tørvejr og solskin. Da fanerne
var ført væk og holdfotograferingen skulle
begynde, blev der i den grad lukke top for
sluserne. Det regnede så kraftigt, at det var
umuligt at være uden for og fotografere ju-
bilarerne. Vi trak ind i Tutten, hvor holdfo-
tograferingen blev ledt med myndig og
fast hånd af Flemming Ørhem, så det løb
af stabelen uden problemer og de store
armbevægelser.

Efter  endt fotografering, er der fri til
bl.a. at besøge MP museet og efterfølgen-
de MP stuen.   På pladsen uden for denne
var der opstilling af biler og motorcykler.
Der var  også mulighed for at se, de våben
MP èrne bruger i dag. MP stuen er en stor
oplevelse. Der er mange spændende ting
hjemtaget fra de områder MP èrne har
været udstationeret i.

Samling af kasketter og krus.

Er løbet nu renset ordentlig?
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Festmiddagen
Inden middagen bød landsformanden Carl
Bratved velkommen til festen.

Herefter blev ordet givet til:

Tillad mig endnu engang at tage ordet for
en kort bemærkning. Lad mig endnu en-
gang ønske Jer tillykke med jubilæet og
understrege min glæde over at kunne tage
del i denne festdag.

Jeg var under min tale til Jer på paraden
inde på, at meget har ændret sig siden I
gjorde tjeneste som aktive MP`ere. De se-
neste to forsvarsforlig har markant ændret
Jeres gamle tjenestesteder. I foregående
forligsperiode blev det som bekendt be-
sluttet, at sammenlægge de to trænregi-
menter JTRR i Aalborg og STRR i Farum.
Det samlede regiment blev benævnt TRR
med hovedsæde i Aalborg og en udlagt en-
hed benævnt TRAFD i FARUM. Der var
tilknyttet et MPKMP begge steder.

Med det eksisterende forlig fandt man

klargør MP`ere til tjeneste i internationale
missioner samt bidrager til vores øststøtte
uddannelse – dvs. uddannelse af MP`ere
fra primært de baltiske lande. 6 MPKMP
bliver i disse opgaver støttet af 2. MPKMP,
da 6. MPKMP bemanding kun består af en
kadre på nogle få MP`ere. Og den interna-
tionale uddannelse er virkelig i højsædet
for tiden kan jeg godt betro Jer.

Vi har i dag danske MP-enheder ved
NPBG i Bosnien, ved DANBN i Kosovo,
som også støtter de danske styrker i Ma-
kedonien samt ved DANCON/ISAF i Afg-
hanistan. Og vi har for blot et år siden
hjemtaget vor MP-enhed fra FN missionen
i Etiopien og Eritrea. I kan være stolte af
nutiden danske MP`ere i international tje-
neste. Han gør det godt er meget velan-
skreven og særdeles professionel.

Så i den henseende er der ikke sket no-
gen ændring siden nogle af Jer selv var ude
som MP`ere i international tjeneste. Den
danske MP’er har altid stået som noget af
det ypperligste vi kunne bidrage med. Som
jeg har sagt tidligere er det med stolthed, at
jeg i dag for første gang som chef for TRR
er med til et MP-jubilarstævne og kan
være med til at dekorere Jer MP-jubilarer
for Jeres tjeneste for kortere eller længere
tid siden.

Og ved en sådan lejlighed går mine tan-
ker uvilkårligt tilbage til min egen tid ved
MPKMP, her på Hvorup Kaserne, hvor jeg
i 1978-1980 gjorde tjeneste som NK ved
det daværende MPKMP/VLK og efterføl-
gende havde et år som DCO ved det inter-
nationale MPCOY på Cypern. Jeg har al-
drig lagt skjul på og gør det stadig ikke, at
MP står mit hjerte meget nær, hvilket ikke
mindst skyldes, at hovedparten af min
UAFD-tjenestetid blev gennemført ved
MP.
Min tid ved MP har været noget af min ab-
solut bedste og den tid jeg altid tænker til-
bage på med glæde om end den kun kom
til at vare i 3 år i alt, inkl. mit år på Cypern.
Men ikke mindst dette år mindes jeg med
glæde og har været med til at udvikle mig
kolossalt. Det var derfor en særlig glæde
for mig den 1. NOV 2001 at vende tilbage
som chef for TRR og hærens samlede MP-
enheder. Jeg vil herefter igen vende mig til
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betydningen af MP-foreningen, som vores
alle sammes samlingspunkt og forenin-
gens betydning i f.b.m. at ”tage det lange
seje træk” i at holde tidligere MP`ere ori-
enteret om nutidens hær og forsvar.

FSV motto er: ”Et godt forsvar gavner
freden”. Jeg vil godt tillade mig at udvide
kredsen til tillige at omfatte de mange fri-
villige organisationer, herunder MP-fore-
ningen, der i kraft af deres ambassadør-
virksomhed også virker for et godt forsvar
og dermed til gavn for freden.

Tak til MP-foreningen for planlægnin-
gen og gennemførelsen af denne dejlige
jubilæumsdag, som jeg håber alle nyder at
være deltagere i. Jeg kunne fremhæve
mange, men jeg vil indskrænke mig til
særskilt at takke foreningens formand Carl
Bratved, men ikke mindst formanden for
Nordjyske kreds major Hans Mathiesen,
hvem jeg skylder så meget og står i evig
gæld til. Han var min kompagnichef i mi-
ne MP-år og Hans er bl.a. skyld i min sto-
re forkærlighed for MP og alt det MP står
for.

Hans har været den egentlige plan-
lægger af dagen i dag og til dig Hans – det
er dejligt at se dig igen –tak for din fort-
satte og uegennyttige indsats for MP. Af-
slutningsvis tak fordi jeg måtte være med
til at fejre Jer i dag og ikke mindst tak til
alle Jer gamle MP`ere, der har valgt at bru-
ge en dag på minder fra ”gamle dage”. Det
har været en fornøjelse at være sammen
med Jer, og jeg håber, I får en fortsat god
og uforglemmelig dag ved Jeres gamle tje-
nestested.

Jeg håber, at I har fået lejlighed til at ta-
le om dengang, og jeg mener at have hørt
flere sige: ”kan du huske”. Jeg håber at se
Jer igen engang ud i fremtiden, når I skal
fejre det næste jubilæum, men I skal være
velkomne til at aflægge regimentet et be-
søg også uden at der er nogen særlig lej-
lighed. Må jeg foreslå, at vi rejser os og
udbringer et leve for MP.

Oberst Flemming Larsen.

Bordopdækningen var virkelig smukt klaret.

ud af, at man begik en fejl, da man sam-
menlagde de to trænregimenter. Derfor op-
rettede man den 1. MAR 2001 et nyt træn-
regiment i Vordingborg benævnt DANI-
LOG. Det blev samtidig besluttet, at MP
skulle samles i Aalborg og at den lands-
dækkende MP-tjeneste skulle gennem-
føres herfra.
I dag har vi således 2. og 6. MPKMP ind-
kvarteret på Hvorup Kaserne og tilhørende
TRR. Vi har opdelt ansvarsområderne for
de to MPKMP således at 2. MPKMP un-
der ledelse af MP Per G. Kristensen med
1. og 4. MPDET varetager uddannelsen af
VPL MP`ere og 6. MPKMP under ledelse
af MJ Søren Nørgaard med reaktionsstyr-
kedetachementet 5. MPDET DIB vareta-
ger den internationale uddannelse, dvs.

Faneborgen.
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Forrest fra venstre:
Erik Verner,

Arne Deichmann,
Erik Løvenvig,

Erik Stokholm og
Anders Chr. Nielsen.

Bagest fra venstre:
Niels Juul,

Valdemar Nissen Hansen,
Hans Fiil,

Hans Chr. Villadsen og
Ejlar Larsen.

Forrest fra venstre: Erik Verner, Erik Schultz Lorentzen, Arno Jep-
pesen og Johannes Larsen. Bagest fra venstre: Harald Marius Jør-
gensen, Anton Smed, Flemming H. Carstensen, Niels Verner Visti-
sen og Ib lyng.

Forrest fra venstre:
Uffe Rosenkilde og

Ronald Kodal.
Bagest fra venstre:
Jørgen Samuelsen,

Carl Emil Lange,
Per Holm Nielsen og

Jørgen Holst.

Forrest fra venstre:
Steen Rieck Jørgensen,
Jens Chr. Ehmsen,
Oluf Sørensen
og Jørgen Nielsen

Fra venstre: Mogens Jørgen Holm og
Egon Bent Frederiksen.

Fra venstre:
Boris Darlan,
Jens Jørgen Nielsen og
Kai Thorup.

Henry Thorup.
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Fra venstre: Anders Nielsen og Michael Sindesen.
Fra venstre: Henry Sørensen, Morten D. Therkildsen,
Stig Ove Jensen og Søren Laursen.

Forrest fra venstre: Preben Bøjle Clausen, Frank Pedersen,
Tommy Brogaard og Helge Gyldenkærne. Bagest fra venstre:
Per Andersen, Peer K. Neckelmann, Jesper Kloe og
Lars Michael Nielsen.

14

Forrest fra venstre:
Poul H. Sander Jensen,

Andreas Holbæk,
Jørn H. Boelsmand Nielsen og

Bent J. Larsen.

Frank B. Faber

Forrest fra venstre:
Klaus E. Johannesen,
Ulf Dietrich Petersen,
Jørgen Stræde Johansen
og Flemming Ne-
dergård.

Forrest fra venstre:
Preben Hansen,

Poul Skaarup Rasmussen og
Arne Steen Kristensen.

Bagest fra venstre:
Bjarni Sørensen,

Johnny Viggo Andersen og
Niels Kjær.

Fra venstre: Jan Carlsen, Laurits S. Kjellerup og
Hjalmar K. Nexelø Olsen.

Forrest fra venstre:
Jørn Møller Jensen (»Slagter«) og

Poul Erik Minét Jensen.
Bagest fra venstre:

Flemming Ørhem (SG-hold 42),
Karsten Houmøller,

Anders Poulsen,
Finn Skovgaard Jensen (»Mumle«),

Peter G. Jørgensen og
Søren Rand (Lærer på MP-skolen).



1716

Landsformandens tale
ved jubilarstævnet i Aalborg 2002

Forrest fra venstre: Michael Schmidt og
Mikkel Falk.

Han fortalte om sin tid ved MP kompagni-
et og de oplevelser han har haft gennem
årene der. Hvad det har betyder for hans
egen millitære karriere. Oplevelserne i de
lande, hvor MP kompagniet har haft udsta-
tioneringer. Han roste MP`erne for deres
dygtighed og måden de forstod at takle de
problemer de stod over for i deres politi-
mæssige opgaver. Der blev sluttet af med
at udbringe et leve for Millitærpolitiet.

Forrest fra venstre: Martin Houmann,
Tommy S. Aarup og Michael Gam.
Bagest fra venstre: Mikkel Berg, Allan Ægidius
og Johnny V. Byskov.

Fhv. Oberst Bjarne Bagge. Landsformanden Carl Bratved.

Hr. oberst, ærede gæster og kære jubilarer,
Militærpolitiforeningen i Danmark afhol-
der i dag sit 31. Jubilarstævne her på Aal-
borg Kaserner, for at fejre jer, det være sig
om I har 55, 50, 40, 25 års jubilæum – de
såkaldte runde jubilæer eller om I er sam-
let for at fejre et hvilket som helst andet ju-
bilæum – det er jeres dag. Rigtig hjertelig
tillykke med jeres jubilæum.
Vi holder disse jubilarstævner for, at giver
jer mulighed for at møde gamle og nye
kammerater, opfriske minder om jeres tid
som MP’er. Taget i betragtning at de ældre

Efterfølgende holdt tidligere Chef for
Trænregimentet oberst Bjarne Bagge tale.

jubilarhold er kommet i ”reperationsalde-
ren”, der er rigtig mange der har henvendt
sig til mig og fortalt, at de enten lige var
blevet opereret eller skulle opereres og be-
klagede dybt, at de ikke kunne være tilste-
de her i dag og når samtidigt de yngre ju-
bilarhold lider under at have rigtig mange
ansat hos politiet på deres hold, der heller
ikke kunne komme fordi der afholdes et
EU-ministermøde i Helsingør i denne
weekend, er det med glæde og stolthed jeg
igen i år kan konstatere, at så mange har
fulgt opfordringen til at være tilstede her i
dag. Tak for det.

Regimentet og MP-kompagnierne har
gjort deres bedste for, at de ydre rammer
om dette jubilarstævne er perfekte, jeg
håber I alle får en både  indholdsrig, fest-
lig og fornøjelig jubilæumsdag.

Militærpolitiforeningen i Danmark er
en meget privilegeret soldaterforening – i
modsætning til mange andre soldaterfore-
ninger der har mistet deres Regiment – har
vi ikke kun et men hele to tilhørsforhold.
Dels hos vores Stamregiment med Mili-
tærpolitikompagnierne dels hos Hærens
Logistikskole med Militærpolitiskolen
begge beliggende her i Aalborg.

Begge steder får vi altid en yders velvil-
lig behandling. Jeg vil da også gerne her
benytte lejligheden til at rette en stor tak til
både Regimentet, MP-kompagnierne og
MP-skolen for den store støtte de altid
yder os og som i høj grad er med til at gøre
vores jubilarstævner til noget særligt.

Til slut vil jeg bede jer alle sammen
med mig udbringe et trefoldigt leve for vo-
res treenighed – Militærpolitiet. Militær-
politiskolen og Militærpolitiforeningen i
Danmark – de leve! Tak.

Efterfølgende fortalte Erik Løvenvig hi-
storien  om tilblivelsen af endnu en hæ-
dersbevisning Sølvcolten. 

Under middagen var der flere taler. Bl.a.
kunne det konstateres at hold 1 og 2 igen
var samlet med en stor styrke, hvilket må
siges at være en flot præstation, når man
tager i betragtning at flere af deltagerne
har 55 års jubilæum.

Lørdag aften

Denne aften er helt speciel forstået på den
måde, at der er der virkelig tale om hygge-
ligt samvær i, ved og uden for baren. De
tjenestegørende MP ére startede de 2 store

Major Ole B. Kristensen HLS modtager Luffes
mindepokal.

Sølvcolten blev i år tildelt Oversergent Michael
Schmidt 2. MPKMP.

Hyggesnak i Gaza stuen.
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To veteraner mindes.

MÅNEDSMØDERNE
i MP-STUEN
i oktober og november
Husk nu, kære medlemmer, datoerne tors-
dag den 17.oktober og torsdag den 21.no-
vember  (se også omtalen i DRB nr. 6).

Af hensyn til bl.a. de mange »gamle«
MP`ere, som efterhånden er tiltrådt aktiv
tjeneste på Vordingborg kaserne, har be-
styrelsen besluttet at MP-stuen de nævnte
datoer er åben allerede fra kl. 1500!

Vi tager initiativ til at invitere så mange
af disse MP`ere som muligt til at aflægge
besøg på MP-stuen - og vi ser selvfølgelig
gerne, at de får lyst til at melde sig som
medlemmer af vor lokalforening.

Vi håber, at såvel vore nuværende med-
lemmer som andre MP`ere vil benytte
månedsmøderne til at besøge MP-stuen.
Her kan »gamle og nyere« mødes over en
kop kaffe, øl eller vand og få en snak om
tiden som den var - og som den er nu - i
MP-tjenesten. Derfor - mød nu frem!!

AKTIVITETER
I det kommende år 2003

Bestyrelsen opfordrer medlemmer-
ne til at fremkomme med ideer til
aktivitetsplanen for 2003, som be-
styrelsen begynder arbejdet med i
slutningen af november.

Kontakt derfor snarest èt af bestyel-
sesmedlemmerne med dit forslag
eller din ide.

MP Foreningen Tissø

Mandag den 9. december kl. 19.00
Juleskydning i kælderen under Hvide-
bækhallen. Efter skydningen kl. ca. 20.00
kører vi til Gitte og Jørgen, Søvejen 33,
Jerslev.

Der serveres Gløgg og æbleskiver, pris 35
kr. ”Ikke skytter” mødes på Søvejen kl. 20.
Vel mødt.

Erik

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

grill op. Der var stort salatbord og kæmpe
møre bøffer, kalkunkød og pølser i så sto-
re mængder, at der burde ikke være en ene-
ste, der gik sulten i seng. Når så det be-
tænkes, at drikkevarer ikke på nogen måde
var en mangelvare, ja så blev det jo til en
fantastisk oplevelse. Der var tid til at spise
og tale sammen og mindes ”de gode gam-
le dage”.

I løbet af aftenen var der forskelligt un-
derholdning, arrangeret af de Nato styrker
der var på kasernen. Aftenens højdepunkt
var dog: ”Optagelsen i Gammeldansk
klubben”.

Denne optagelsesceremoni er så ube-
skrivelig morsom, at den ikke kan beskri-
ves. Den skal simpelthen opleves. Jeg kan
kun varmt anbefale alle jer tidligere
MP`ere, der ikke tidligere har været  med
til jubilæumsstævnet, så kom og oplev det-
te her. Sjældent har jeg oplevet at få rørt
lattermusklerne i den grad, medens tårerne
triller ned ad kinderne, som skrevet oven
for – det skal opleves.
Efter en god aften/nat begyndte deltagerne
at sive lige så stille til køjs. Lige så stille er
dog  en sandhed med visse mortifikationer.
Der var enkelte, der var så glade for  at del-
tage i stævnet at de måtte give udtryk for
deres glæde med en sang. Så er det man

tænker ved sig selv: ”Ja – ja, enhver fugl
pipper med sit næb”. Men morsomt var
det.

Søndag morgen
Så var det tid til at pakke sammen og kom-
me op i kantinen for indtage morgenma-
den. Kl. 10.00 begyndte hjemturen fra Aal-
borg kaserne. Denne tur var ikke mindre
hyggelig. Der var stadigvæk mange ting at
tale om og mindes. Alle var enige om, at
det havde været et godt stævne og vi glæ-
dede os til næste års samling, og så håbe
på at endnu flere kommer med til næste år.

PJE

Grillen startes op.



Lokalforening Fyn orienterer:
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Faner i frisk vind!
Som omtalt i forrige nummer af Det røde
Betræk var der kongeligt besøg på Fyn den
6. september 2002. På højre fløj af den sto-
re faneborg var opstillet 16 faner fra loka-
le militærforeninger og på venstre fløj di-
verse foreningers faner. På lokalforenin-
gens vegne bringes en tak til Mogens
Holm og til landsforeningen for støtten til
vores deltagelse i dagen.

Svend Pedersen KP 20

Julebanko!
Søndag den 24. november 2002 afhol-
der SFF Fyn det store julebanko med
masser af gevinster.
Mødested: Dannevirke kl. 19.30

bestyrelsens vegne
Svend Pedersen
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Bøf & Bowl...
MP – Foreningen Sønderjylland afvikler
sin årlige traditionsrige  juleafslutning for
hele familien.

ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2002
KL. 18.00 I RØDDING,
SØNDERGYDEN 15, 6630 RØDDING.
Her mødes vi til spisning, hvorefter vi skal
bowle. Der sluttes med kaffe og præmier
fra kl. 21.00 – 21.30 ca.

Prisen bliver 75,00 kr. pr. person.
Drikkevarer betaler du selv.

Tilmelding til
Carl Bratved, tlf. 7510 2107, eller
Ole Olsen, tlf. 7475 0026,
Tilmelding  senest den 15. november
2002.

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

Bankospil i MP-København
Det årlige BANKOSPIL afholdes på KA-
STELLET i den Store Spisesal, over cafe-
teriaet, i Nordre Magasin Lørdag den 16.
november 2002 kl. 13:00.

Som noget nyt starter vi kl. 13:00 med
kaffe/the og lagkage m.m. og dertil kom-
mer naturligvis det kammeratlige samvær
med »gamle« MP’ere og deres familie. Så
vi håber meget på, at I alle sammen vil
møde op på denne dag. Kl. ca. 14:30
påregner vi at starte selve årets store ban-
kospil. Vi spiller 10 spil og et Superspil om
3 stk. Købmandskurve.

Sædvanen tro er der en masse gode si-
degevinster og i pauserne spiller vi Kine-
sisk Lotteri, så der er mange muligheder
for at tage en god gevinst med hjem. Vi vil
meget gerne have en tilmelding, så »bage-
ren« ved hvor mange kager, der skal ba-
ges. Ring til Christer Rasmussen, helst in-
den den 10 november, på tlf. 4675-7377
eller 4097-7377.

I kan også sende en E-mail på
cr@Ctag.dk Er der nogen som ønsker ka-
ger for diabetikere, så lad os det venligst
vide ved tilmeldingen. MP-Tissø og MP-
Storstrømmen m.fl. er selvfølgelig også
meget velkomne til dette arrangement. Al-
le er tillige velkomne til at sponsorere ar-
rangementet med en kage. Det er bare at I
siger det ved tilmeldingen, for så aflaster i
»bageren« (Linda).

Så har I en god opskrift, i gerne vil ha-
ve prøvet af, så gør det nu! Her er chancen.
Går det godt, så siger vi det til dem alle
sammen, går det mindre godt, så siger vi
det ikke til nogen. Arrangementet forven-

JULEFROKOST
Lokalforeningens bestyrelse har i
sin uransagelige visdom fundet
frem til en ny og forhåbentlig fest-
lig aktivitet, der nok bør kunne lok-
ke folk (=MP’ere. Gamle såvel som
yngre) af huse, nemlig julefrokost,
som vi håber må blive en tilbage-
vendende tradition.

Vi har sikret os plads i Kastellet i
særskilt lokale, hvor Cafeteriet i år
disker op med en særdeles lækker
julebuffet til den yderst favorable
pris af kun kr. 100,- (+ drikkevarer
= øl og vand, som skal købes i Ca-
feteriet!).

Levering af brændevin tager besty-
relsen sig indledningsvis af. Derfor
mød talrigt op – der er jo rigelig tid
til planlægning – Torsdag den 12.
december 2002 kl. 12:00 Ved Cafe-
teriet i Kastellet.

Tilmelding senest den 3. December
2002 rettes til Andreas Wilson, tlf.
4494-4381. Det detaljerede indhold
af julebuffeten vil snarest blive
gjort tilgængelig på MP-forening
Københavns hjemmeside.

Hilsen og på gensyn
Andreas Wilson

MP-København har fået ny hjemme-
side, så derfor bedes I rette
www.geocities.com/pentagon/quar-
ters/3900
TIL: www.mpkbh.dk.

tes afsluttet ca. kl. 17, så alle kan nå hjem
til aftensmaden. Hilsen og på gensyn.

Christer Rasmussen,
lokalformand

Rettelse fra blad nr. 7
Der er nu sendt opkrævning ud for kontin-
gent 2002. Det er naturligvis kontingent
for 2003. Red.
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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
carl.bratved@-
get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

9826 8599
fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

7696 1150
ej@v-e-c.dk

Girokonto: 6 07 70 64

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

6617 5720
bet.matt@get2net.dk

WWW.Militarypolice.dk

Sekretær:
Finn L. Svendsen

9742 1635
Øvrige hovedbestyrelses-
medlemmer:
Ole Olsen
Erik Hansen

Fanebærer:
Mogens J. Holm

3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby

5826 3195
Girokonto: 6 53 92 97

Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

7475 0026
os.olsen@post.tele.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
loega.gbj@get2net.dk
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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
Asser Rigs Vej 8, 1.tv
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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MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Forsinket tillykke
med guldbrylluppet
Redaktøren beklager meget at
denne hilsen ikke kom med i
det sidste nummer af  Det Rø-
de Betræk. Bent Frydenlund
KP hold 13 og hans kone øn-
skes hjertelig tillykke med
guldbrylluppet den 11.10.02.

Hunden flytter
Steen Riewe Henriksen,
»Hunden«, SG-hold 43 er pr.
1/8-2002 flyttet til Svendborg,
hvor han i forvejen var flyttet
arbejdsmæssigt. Den gode po-
litiassistent rejser fortsat klo-
den rundt (USA, Kina og Eu-
ropa) for at holde foredrag om
politihunde, deltage i konfe-
rencer, workshops, internatio-
nale mesterskaber m.v.

Rigtig
garnisonsby
Vordingborg er en rigtig garni-
sonsby, muligvis landets æld-
ste, og i turistsæsonen har DA-
NILOG påtaget sig ansvaret
for, at der flages hver dag (og
flages korrekt) på såvel Slots-
ruinen som ved rådhuset.

SOMMERHUSGRUND
SÆLGES

Nu sælges den sidste fritidsgrund, i det gode område, med udsigt og kun
150 meter direkte til Holbæk Fjord, grunden er på 1268 m2.

Sælges til MP pris 275.000,00 kroner.

Arne Winther, KP-hold 86.
Telefon 5926 8171 / eller 2368 8671

Tak
For alle de dejlige gaver,

hilsener og besøg.
I anledning af min

70-års dag sender jeg
hermed en varm tak.

A. Wilson

Tak
Gamle MP’ere og skyde-
brødre. Helt i vor kære
mand (Fritz Anker Volquartz,
”Leopold”, KP-hold 2) og
fars ånd udtrykker vi gen-
nem Det Røde Betræk her-
med vor hjerteligste tak for
jeres store og varme delta-
gelse ved hans sygdom,
død og begravelse.

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

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

Reserveret Postvæsenet

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

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

TRÆ & TAG ApS

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

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

Ing-arkitekt og byggefirma

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39

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

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Agentur: Værktøj og maskiner

www. .dk

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

KP-hold 33


