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MP-foreningen
På dette års repræsentantskabsmøde kun-
ne man med glæde konstatere, at vores 
forening fortsætter den positive frem-
gang, der har været kendetegnet for fore-
ningen i rigtig mange år.
Hovedårsagen til denne glædelige ud-
vikling skyldes blandt andet, det store fri-
villige arbejde, der udføres i bestyrelser-
ne,  i såvel hovedforeningen som lokal-
foreningerne. Når dette er sagt, må man 
ikke glemme, at det gennem mange år 
har været ”Tordenskjolds soldater”, der 
har trukket det store læs.
 Det glædelige ved dette års repræsen-
tantskabsmøde var, at man for første 
gang i min tid, kunne se, at det store antal 
unge medlemmer vi heldigvis har, også 
begynder at afspejle sig i de enkelte lo-
kalbestyrelser. Det er en meget glædelig 
udvikling, der tegner godt for fremtiden.
Repræsentantskabsmødet var også en 
milepæl i foreningens historie derved, at 
vi for første gang nogensinde, fik en rep-
ræsentant fra både for Søværnets Mili-
tærpoliti og Flyvevåbnets Militærpoliti 
valgt ind i hovedbestyrelsen.
Ikke kun er det glædeligt, at vi som fæl-
lesværns forening nu er repræsenteret af 
alle tre våbenarter i hovedbestyrelsen, 
men det skete også uden at vi skulle sige 
farvel til garvede ildsjæle, der gennem 
mange år har været med til at præge fore-
ningen. De pladser vores to nye bestyrel-
sesmedlemmer overtog, blev før vareta-
get af henholdsvis bestyreren af Fødsels-
dagsfonden og bestyreren af Souvenir-
boden og på de poster fortsætter begge  
forhåbentligt mange år endnu.
Vi har stadig ildsjæle, der bestrider dob-
beltposter, og jeg kan her kun opfordre 
til, at medlemmer med gå på mod melder 
sig under fanerne.

Carl Bratved

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

Ansvarshavende redaktør:
Carl Bratved
  75 10 21 07

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

Redaktionen er afsluttet
den 16. juni 2005.
Artikler og stof til næste num-
mer skal være redaktionen i 
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2005.
Eftertryk tilladt med kildeangi-
velse.

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

Forsidebillede:
På dette års repræsentantskabs-
møde, blev MP-foreningens sølv-
medalje tildelt Lokalforening Nord-
jyllands mangeårige kasserer, ar-
rangør af MP-træf og meget andet, 
P.V.H. Andersen, KP-99, PVH var 
selvskreven til denne hæder.

Juli-august  2005 (56. årgang)/13

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK
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Den 14. Flemming Saunte, KP-20
 Søndre Strandvej 7 A, 
 4873 Væggerløse 

Den 18. Finn H. Paaske, KP-16
 Stenbjergvej 22, 7752 Snedsted 

Den 20. Ivan Timmermann, KP-19
 Langen's Alle 26, 4.th., 
 8000 Århus C 

Den 21. Anker Schou Hansen, KP-19
 Ibsvej 22, 1.tv., 2880 Bagsværd 

Den 27. Ole Pedersen, KP-19
 Præstefælledvej 47 A, 
 2770 Kastrup 

65 år
Den 1. Georg P. Hjalting, KP-44
 Boserupvej 121, 3050 Humlebæk 

Den 2. Henning Jensen, KP-75
 Fyrtøjet 16, 9230 Svenstrup J 

Den 3. Svend Aa. S. Hansen, KP-45
 Brillantvej 2, 4040 Jyllinge 

Den 7. Poul Erik Hahn, KP-43
 Søndergårdsvej 77, 
 3500 Værløse 

Den 8. Knud K. Sørensen, KP-41
 Holmparken 7, 3-3, 
 7400 Herning 

Den 8. Orla Padkjær, KP-44
 Hülkesvej 3, 6920 Videbæk 

 Arvid J. Rattenborg, KP-51
 Udesensvej 16, 7100 Vejle 

Den 13. Kaj Lykke Pedersen, KP-55
 Guredevej 36, 4300 Holbæk 

Den 17. John Jensen, KP-42
 Enghaven 20, Svogerslev 
 4000 Roskilde 

Den 22. Hello L. Andersen, KP-43
 Kirkebakken 22, Gjøl 
 9440 Åbybro 

Den 28. Palle O. Elbek, KP-44
 Blomstervangen 11, 
 8250 Egå 

Den 29. John Rostholm, KP-50
 Fasanvangen 5, 
 3450 Allerød 
Den 30. Bent O. Henriksen, KP-51
 Matrupvej 5, 8900 Randers 

Fødselsdage i august 
80 år
Den 10 Kristian O. Hansen, KP-3 Nis 
Petersensvej 12, 
 7620 Lemvig 

Den 25. Knud Holmager, KP-3
 Storegade 46, st.tv., 
 6700 Esbjerg 

75 år
Den 15. Henning Enemark, KP-10
 Bymuren 94, 1.tv., 
 2650 Hvidovre 

Den 18. Gunnar Frederiksen, KP-9
 Brygger Heises vej 5 st tv, 
 3000 Helsingør 

Den 18. Bent R.V. Johannesson, KP-19
 Hollands Alle 19, 
 2300 København S 

Den 27. Vagn Olsson, KP-12
 Grønvangen 17, 3700 Rønne 

70 år
Den 3. Ejvin U. Larsen, KP-20
 Birkevej 11, Hornum 
 9600 Års 

Den 5. Henning Christiansen, KP-23
 Apts. Los Horigontes 29 4,

Avda. Los Alamos 1 
 29630 Benalmdena, COSTA
MALAGA, Spanien

Den 10. Jørgen Gustav Brasch, KP-21
 H.V. Rolstedvej 3, 1.th., 
 2450 København SV 
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60 år
Den 2. Johan Carl Emil Budde, KP-84
 Pottemagerbakken 5, 
 3400 Hillerød 

Den 3. Jørgen Vitting Schmidt, KP-82
 Kirkegade 7, 8900 Randers 

 Torben Hansson, KP-87
 Vemmedrupvej 53, Vemmedrup 
 4632 Bjæverskov 

Den 10. Christer Rasmussen, KP-73
 Hersegade 34 B, Postboks 58 
 4000 Roskilde 

Den 12. Flemming Sejer Eriksen, KP-79
 Stenhøjgårdsvej 32, 
 3460 Birkerød 

Den 12. Frede Andersen, KP-84
 Adelgade 58, 4-202, 
 1304 København K 

Den 13. Kurt Ivan Hansen, KP-78
 Rynkebyvej 211, 5350 Rynkeby 

Den 13. J.O. Skovlyk, MPO
 Cypresvej 28, 9230 Svenstrup J 

Den 16.  Jesper Hansen, KP-82
 Tranegårdsvej 50, 3.mf., 
 2900 Hellerup 

Den 17. Bent Ipsen Mathiesen, KP-73
 Nordre Boulevard 19, 
 6800 Varde 

 Kurt Meinhardt, KP-76
 Birkelyparken 32, 2670 Greve 

Den 19. Finn Henriksen, KP-72
 MacDonald Alle 2, 
 2750 Ballerup 

 Mogens B. Dahlin, KP-75
 Hasseltoften 39, 
 8361 Hasselager 

Den 22. Hans J. Kjærgaard, KP-68
 Svend Poulsens Vej 56, 3060 
 3480 Fredensborg 

Den 22. Birger Larsen, KP-81
 Præstevænget 2, 4970 Rødby 

Den 24. John S. Madsen, KP-73
 Vestergade 17, 8660 Skanderborg 

 Peter Olesen, KP-84, SG-34
 Schmidtsvej 6.A., 9981 Jerup 

Den 26. Henning Ejsing, KP-67
 Solsortevej 3, 9881 Bindslev 

Den 26.  Leif E. Jensen, SG-25
 Søbrinken 20, 4220 Korsør 

50 år
Den 5. Ole Vilmann, SG-46
 Juliusvej 8, 2820 Gentofte 

Den 9. Erik Filtenborg, KP-99
 Stormgårdsvej 9, Hjolderup 
 6392 Bolderslev 

Den 10. Michael Dybro, SG-56
 Bakkevej 26, 8830 Tjele 

Den 12. Jens Peter Skov, SG-53
 Vibevej 15, Vedsted 
 6500 Vojens 

Den 17. Thomas S. Hjort, SG-52
 Lilleringvej 18 B, Storring 
 8464 Galten 

Den 25. Jesper Norup Andersen, SG-54
 Hodalsparken 28, 9500 Hobro 

Den 26. Gunnar Rasmussen, SG-54
Liljehaven 101, 2765 Smørum 

Fødselsdage i september      
80 år
Den  1. Preben Slots, KP-4
 Lilkjærvej 10, Hee    
 6950 Ringkøbing 

Den 10. Erik Korsbak Jensen, KP-3
 Måre Møllevej 10, 5853 Ørbæk 

Den 21. Leo Højland, KP-2 Rolf 
Krakesvej 34,  7500 Holstebro 

75 år
Den 22. Ronald B. Kodal, KP-11
 Karl Andersensvej 1,    
 6710 Esbjerg V 

Den 23. Preben Mortensen, KP-9
 Vinhaven 5, 2.tv., 2500 Valby 

Den 26. Hans Finmann, KP-13
 Løjtertoft 32,    
 6430 Nordborg 

70 år
Den  3. Anders E. Nørby, KP-39
 Nørregade 17, 6690 Gørding 

Den  8. John V. Jensen, KP-20
 Lerkene 7, Vestermarie    
 3700 Rønne 

Den 18. Poul Korsgaard, KP-21
 Kildevænget 1, Nødebo    
 3480 Fredensborg 



Den 20. Svend J. Ulletved, KP-21
 Bykrogen 13, 9200 Aalborg SV 

Den 26. Hans J. Borbye, KP-19
 Ravnsbjerg Hegn 9, Gjellerup    
 7400 Herning 

Den 29. Ole Gardar, KP-23
Åkrogen 2, 2605 Brøndby 

65 år
Den  2. Poul Erik Pedersen, KP-40
 Ørebjergvej 9, Gundsømagle    
 000 Roskilde 

Den  4. Søren Chr. Hansen, KP-43
 A.P. Hansensvej 10, 
Lendemarke, 4780 Stege 

Den  7. Thomas Børresen, KP-41
Hejrevej 7, 8382 Hinnerup

Den 13. Ole Horshauge, KP-40
 Vesterled 4, 9830 Tårs Vends. 

Walther Greisen, KP-51
 Tønder Landevej 26,    
 6240 Løgumkloster 

Den 14. Finn Theilgaard, SG-9
 Hauptpoul (TARN),    
  81200 Mazamet Frankrig

Den 16. Herluf N. Schødt Petersen,
KP-55, Parkvangen 19,
8355 Ny-Solbjerg 

Den 20. Carit Enevoldsen, KP-56
Østergade 41, 5500 Middelfart 

Den 23. Mogens W. Rasmussen, KP-62
 Faunavænget 51, 5792 Ørslev 

Den 24. Torben T. Pedersen, KP-43
 Pottemagerporten 98 B,    
 2650 Hvidovre 

Erik Jensen, KP-52
 Sivet 3, Lindersvold, 4640 Fakse 

60 år
Den  3. Preben Kjær Pedersen, SG-26
 Marselis Boulevard 34, 10.th.,    
 8000 Århus C 

Den  4. Per Lyster Andersen, SG-31
Birkevangen 8, 6715 Esbjerg N 

Den  5. Gynther M. Nielsen, KP-77
 Holtbjergvej 38, Voerså   
 9300 Sæby Vends. 

Den 13. Niels Arne Boystrup, KP-83
 Anemonevej 81, 8700 Horsens 

Den 15. Jan Pallisgaard Sørensen, KP-74
Wagnersvej 10, 1.th.,
2450 København SV 

Den 18. Per Leo Jepsen, KP-73
 Rødkælkevej 31, 2630 Taastrup 

 Leo Skovø Brandt, KP-76
 Vårøvej 39, 5700 Svendborg 

Den 19. Benny Nielsen, KP-72, SG-28
 Sirgræsvej 87, 2770 Kastrup 

Den 21. Ole B.Baudtler Christensen,
SG-35,  Storegade 50, 1.,
 3790 Hasle 

Den 22. Gunnar Moesgaard, KP-72
Risbjergvej 7, 7330 Brande 

Den 25. Flemming Rohde, SG-25
 Odensevej 731 A, Hundslev    
 5300 Kerteminde 

Den 26. Frede Iversen, SG-29
 Gøgevej 15, 4130 Viby Sjælland 

50 år
Den  4. Leif Johnsen, SG-54
 Kvisten 32,  9260 Gistrup 

Den 17. Per Ellermann, SG-55
 Apt. 43,1 Jervis Street, Irland

Den 23. Ole Vestergaard Hansen,SG-54
 Kirkevej 44, Fangel    
 5260 Odense S 

Den 26. Per Næsby Andreasen, SG-58
 Astrid Obelsvej 14, 1.th.,    
 9000 Aalborg 

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

 Erik, KP-8
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De af Jer som kender mig, ved, at det be-
stemt var en melding som kun udløste 
tørre tårer  en kæmpeudfordring  både 
personligt og professionelt, men absolut 
også en fantastisk chance for at vise at vi 
i Danmark faktisk ER i stand til at levere 
varen, også på hovedkvartersniveau. Jeg 
vil i hverttilfælde gøre mit bedste for at 
leve op til opgaven.

DEN FØRSTE TID
Efter den obligatoriske introduktion til 
FN's til tider uigennemsigtige, og hvad 
man vel, uden at være alt for kritisk, må 
kalde langsommelige, administrations- 
og forsyningstjeneste blev jeg udstyret 
med både et kontor og diverse hjælpe-
midler.
Den følgende mandag skulle jeg møde 
til ”Induction Course”. Kurset er et lyn-
kursus i den aktuelle mission for at sikre 
at alt personel der arbejder i missionen er 
orienteret om såvel de grundlæggende 
forhold såsom mandatet, opgaven og 
styrkens sammensætning, som forret-
ningsgangen i missionen. Derudover tje-
ner kurset til at sikre at alle nyankomne 
er bekendt med de ”spilleregler” som er 
udstukket fra hovedkvarteret i New 
York.
Endeligt er det en del af kurset, at man 
hurtigt etablerer forbindelse til andre de-
le af missionen, idet deltagerne på kurset 
er sammensat som en blanding af den 
internationale civile stab, de lokaltansat-
te civile og den militære komponent.
Jeg må tilstå, at selvom jeg var godt for-
beredt og orienteret om forskellige for-
hold i missionen, så var induction trai-
ning et formidabelt tiltag. (Det kunne vi 
godt lære af derhjemme når vi får nye 
medarbejdere!)

MISSIONEN
UNMIS hovedkvarter er som tidligere 
nævnt placeret i Khartoum, Sudans 

hovedstad.
Umiddelbart kan det synes underligt når 
missionens tyngde både operativt og lo-
gistisk er 1000 km mod syd, men årsa-
gen er den ganske enkle, at hovedparten 
af missionens samarbejdspartnere i så-
vel regering som offentlig administra-
tion er placeret her.
For at kompensere for den meget lange 
afstand oprettes der et slags ”frem-
skudt” hovedkvarter i den sydlige del af 
landet, nærmere betegnet i byen Juba.

Missionen har opdelt de dele af landet 
som kan beragtes som det egentlige ind-
sættelsesområde i 7 sektorer.
I hver sektor oprettes, udover et sektor-
hovedkvarter der koordinerer anven-
delsen af både observatører, ”enablers” 
og styrker, et antal underenheder, så-
kaldte ”team-sites”. Fra ”sitet”skal kom-
binerede 3-mands patruljer bestånde af 
en FN-observatør og repræsentanter fra 
såvel regeringen som SPLM/A kontrol-
lere, verificere og rapportere om alle ak-
tiviteter som enten er i overensstemmel-
se eller i modstrid med fredsaftalen.
Der har været en del logistiske og prak-
tiske hindringer i vejen for at kunne 



DU  SKAL  AFSTED  NU!
Torsdag den 24. marts blev jeg kontaktet 
af personelofficeren ved Den Kongelige 
Livgarde. Han meddelte mig, at Livgar-
den var blevet pålagt at opstille og klar-
gøre dele af SHIRBRIG til at udgøre ker-
nen i FN's hovedkvarter i Khartoum, og 
at jeg var blandt det udpegede personel. 
Jeg skulle bestride funktionen Deputy 
Force Provost Marshall.
Blandt mange årsager til at netop jeg 
blev valgt er, at jeg ved siden af tjenesten 
som chef for 1 MPKMP, tillige er blevet 
placeret som chef for MPCOY i SHIR-
BRIG.
Jeg skulle forudse at rejse afsted medio 
april.
Da det blev hverdag igen, skulle det til at 
gå stærkt. 
Heldigvis havde jeg jo i et stykke tid kun-
net følge udviklingen omkring Sudan, så 
jeg var allerede blevet vaccineret og 
stort set klargjort til at tage afsted.
Efter nogle hektiske dage med overdra-
gelse af 1 MPKMP til næstkommand-
erende og ture til SHIRBRIG's fredstids-
hovedkvarter i på Høvelte Kaserne, mod-
tog jeg meddelse fra FN's hovedkvarter i 
New York at jeg skulle rejse den 19. 
april.

ANKOMSTEN TIL
HOVEDKVARTERET 
Ved ankomsten til Khartoum blev det 
endnu engang fastslået, at selv den bed-
ste plan ikke altid kan modstå den virke-
lige verden. 
Da jeg meldte mig hos Force Command-
er (Generalmajor Akbar fra Bangladesh) 
kunne han oplyse, at der var sket ændrin-
ger i bemandingen. Jeg skulle således ik-
ke forvente at se min chef i min tid i mis-
sionen. 
Med andre ord havde jeg nu opgaven 
som Force Provost Marshall.

SUDAN
Sudan er Afrikas største land. Arealet er 
ca. 2,5 mio kvardratkilometer  med an-
dre ord dækker Sudan fem gange Fra-
nkrigs areal.
Sudan er inddelt i ialt 15 provinser,heraf 
udgør Dafour provinserne 3. De øvrige 
12 er fordelt med 8 som er orerienteret 
mod regeringen i Khartoum og 4 som 
har ønsket at løsrive sig derfra.
Landet er i nord præget af ørkenen mel-
lem Ægypten, Libyen og Sudan (Den Nu-
biske ørken), i den centrale del af den blå 
og den Hvide Nil mod øst, og Dafour pro-
vinserne med grænser til Chad, Den De-
mokratiske Republik Congo mod west 
og sydligst dels Imatong-bjergkæden og 
verdens største sump kaldet As Suud.
De sydligste provinser er præget af en 
blanding af afrikansk savanne og tæt 
jungle.

Befolkningen består af 55 % afrikanere, 
45% arabere og 5 % ørige. Der er således 
om et meget forskelligtartet land med 
store både kulturelle, økonomiske og ge-
ografiske forskelle.
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Af: Force Provost Marshall, Major+
Jess Torp

I næsten ubemærkethed har Danmark i 
løbet af foråret medvirket til etablerin-
gen af den seneste FN mission, nemlig 
United Nations Mission in Sudan  UN-
MIS.

Missionen er een af de største FN mis-
sioner i nyere tid, det samlede styrketal 
skal i løbet af relativt kort tid være ikke 
færre end 10.000 soldater. Af det store an-
tal er 850 FN-observatører, ca. 4.500 så-
kaldte ”enabling forces”, hvilket omfat-
ter ingeniører, logistikere, sanitetsfolk 
med videre. Den resterende del af styr-
ken er med som ”Force Protection”, med 
andre ord den slagkraft og sikring som 
skal skire at den øvrige del af styrken kan 
fungere.
MP er, som altid, repræsenteret i missio-
nen. Indtil videre med et beskedent, men 
trods alt substantielt bidrag, idet vi for 
første gang i meget lang tid, bestrider 
den fornemste post indenfor FN's mili-

tærpoliti, nemlig jobbet som Force Pro-
vost Marshall.

BAGGRUND
Efter mere end 30 år borgerkrig i Sudan 
blev der den 09 JAN 2005 
indgået en fredsaftale mellem Sudans re-
gering i nord og oprørsstyrkerne under 
ledelse af SPLM/A (Sudaneese Peoples 
Liberation Movement / Army) i syd.
Fredsaftalen omfatter den nord-
sydgånde konflikt, og omfatter således 
IKKE de 3 uroplagede Dafour-pro-
vinser.
Fredsaftalen var et enormt gennembrug 
idet det for første gang i næsten en men-
neskealder lykkedes at forene de stri-
dende parter om en altomfattende aftale 
for landets fremtid. Aftalen betegnes 
som The Comprehensive Peace Agree-
ment, eller blot CPA i daglig tale.
I kølvandet på fredsaftalen forpligtede 
FN Sikkerhedsråd sig til at assistere afta-
lens parter med at implementere, moni-
tere og kontrollere den.
Mandatet til missionen blev givet ved 
Sikkerhedsrådets resolution 1590 af 
2005.
Mandatet er klart, FN vil, om nødven-
digt med magt sikre at organisationen 
kan løse de opgaver den har, i forhold til 
den indgåede aftale. Eet af hovedpunk-
terne er at monitre og  verificere imple-
menteringen af fredsaftalen.
En enden væsentlig del af aftalen er, at 
der i løbet af 6 år skal afholdes folkeaf-
stemning om hvorvidt den sydligste del 
af Sudan fortsat ønsker at være en del af 
Sudan, eller om der skal etableres en 
selvstændig stat.

Redaktionen har modtaget følgende indlæg fra major Jess Torp:



deployere enhederne og ob-
servatørene, opgaven er 
utvivlsomt enhver logistikers 
mareridt, idet infrastruktur, 
klima og den generelle situa-
tion gør operationerne end-
nog særdeles vanskelige.
De praktiske problemer har 
bl.a. betydet, at der på nu-
værende er et ”efterslæb” på 
deployering af ca. 1000 mand 
I forhold til den oprindelige 
tidsplan.
For MP betyder det konkret, 
at der kun er een MP'er I hele 
missionen lige nu, nemlig 
undertegnede.
På sigt ændrer dette sig selvfølgeligt. 
Det er hensigten af kernen i UNMIS For-
ce MP skal udgøres af et MP-kompagni 
fra Banglahdesh samt fra de øvrige trop-
pebidragydende nationer.

Den samlede MP-styrke bliver således 
på op mod 200 mand.
MP skal indsættes i samtlige sektorere.
Når jeg engang ser ”mine” MP'ere skal 
jeg nok skrive lidt om hvordan det går 
med at få dem sat i sving.

Jess Torp

10

Mindeord
Thomas Elkær Sejersen SG-Hold 103 afgik ved 
døden den 23. april 2005.

Thomas var en særdeles vellidt kammerat og 
han var der altid for sine venner.

Thomas' død er et stort tab for os alle. Han vil al-
tid være i vores tanker og hjerter. Ære være hans minde.

Følgende kammerater fra holdet deltog ved bisættelsen fre-
dag den 29. April  2005  i Odder: 
A.B.D. Christensen, B.E. Larsen, M.R. Nielsen,
L.S. Jørgensen,  T.A.S. Madsen, K. Løndal Pedersen,
C.B. Rosengren & T. Brandt.

†
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Af Anders V. Fridberg

År efter år optager militærpolitiet færre 
elever på sergentuddannelsen end enhe-
den gerne vil og kaptajn Jess Torp, der er 
chef for militærpolitikompagniet i Aal-
borg har derfor mere end svært ved at 
skaffe soldater nok til sit kompagni. 
Hvorfor, kan han undre sig over. ”Vi kan 
jo simpelthen ikke forstå, at der ikke er 
flere der søger ind til militærpolitiet. 
Hvis man kigger ude i den rigtige ver-
den,  står folk jo i kø for at blive politi-
folk - både drenge og piger. Hvorfor står 
de ikke i kø hos os? Det er nøjagtigt det 
samme, vi tilbyder dem, plus lidt mere. 
De får alt det gode fra begge verdener, de 
bliver både soldat og politibetjent. Og 
netop fordi vi aldersmæssigt appellerer 
til en aldersgruppe der ikke kan blive po-
litibetjente endnu, er der en 3-5-årig 
periode, som de ligeså godt kunne bruge 
hos mig og gøre noget, der er lidt i den 
rigtige retning. De er selvfølgelig ikke 
sikre på at komme ind til politiet bagef-
ter, men det må da være bedre end at gå 
rundt med bare tæer i Indien”, lyder hans 
undrende vurdering. 

De tror ikke på mig
Når forklaringer på mysteriet skal fin-
des, er Jess Torp imidlertid langt fra på 
bar bund. Som chef for militærpolitiet 
rejser han landet rundt og fortæller vær-
nepligtige om muligheden for at blive 
soldat i militærpolitiet. Og selv om han 
med sin funktion vel nærmest per defini-

tion må være en mand med troværdig-
heden i orden, oplever han gang på 
gang, at de værnepligtige tror, at han 
pynter på sandheden. Når han forklarer, 
at militærpolitiet gør meget ud af den fy-
siske træning, der blandt andet omfatter 
boksning og anden kampsport, og at de 
fysiske krav til mænd og kvinder er præ-
cis de samme, men at man alligevel godt 
kan blive MP'er uden at være to meter 
høj og have overarme som træstammer, 
kan han fornemme, at hovedparten af de 
kvindelige tilhørere tror på den første 
del af hans forklaring, men absolut ikke 
på den sidste. Og når han forklarer, at 
soldaterne i militærpolitiet kun bruger 
en meget lille del af deres tjenestetid på 
at være bussemænd, der lukker fester og 
foretager trafikkontrol på våde landeve-
je, fornemmer han lige så tydeligt, at 
mange af de store stærke drenge allere-
de har præcist det kedelige billede af 
MP'erne og deres opgaver på nethinden. 
Og det ikke står til at ændre, lige meget 
hvad han siger. 

Smal rekrutteringsbase
Fordomme om militærpolitiet og urea-
listisk høje forventninger til kravene 
ved både optagelsesprøven og den 
efterfølgende uddannelse er altså dele 
af forklaringen på, at militærpolitiet ik-
ke kommer i nærheden af at opfylde sit 
mål for antallet af nye MP-sergenter. 
Men en anden del af forklaringen er, at 
militærpolitiet absolut ikke optager 
hvem som helst i sine rækker og hellere 

Chefen for militærpolitikompagniet ved godt, at militær-
politiets barske ry er en medvirkende forklaring på enhedens
rekrutteringsproblemer. Men rygtet skal alligevel ikke laves
Alt for meget om.



flere ansøgere til MP-uddannelsen, og 
selv om mange af dem gerne må være pi-
ger, er Jess Torp ikke alt for interesseret i 
at ændre på militærpolitiets ry. For det 
har naturligvis sine fordele, at rygtet om, 
at militærpolitiet er kørt ind gennem por-
ten, kan få farten til at falde på en kaser-
ne, og at bare synet af en rød baret kan få 
vilde værnepligtige, der fester igennem, 
fordi de skal hjemsendes, til lægge en 
dæmper på sig selv og hinanden. ”Vi har 
ry for at tage soldaterne ind i en baggård 
og give dem nogle flade. Det gør vi ikke, 
men vores ry betyder, at to MP'ere kan lø-
se en opgave, som 20 almindelige vagter 
ikke ville kunne klare og derfor skal my-
terne om MP'erne heller ikke aflives 
helt. Men de skal blødes så meget op, at 
de soldater, der matcher den profil, som 
vi søger, ikke bliver skræmt på forhånd”, 
forklarer Jess Torp.

Nyt image
Jess Torp håber og tror, at i takt med, at 
flere og flere danske soldater oplever en 
anden siden af soldaterne fra militærpo-
litiet gennem deres deltagelse i særligt 
missionerne i Afghanistan og Irak, hvor 
MP'ernes opgaver i relation til de danske 
soldater fylder mindre end de direkte 
missionsrelaterede opgaver, vil militær-
politiet gradvist få et image, der tiltræk-
ker flere interesserede til enheden. Men 
med risiko for at udskyde den dag, hvor 
militærpolitiet får fyldt alle pladserne i 
organisationsskemaerne op, understre-
ger Jess Torp, at et ændret image aldrig 
må blive en følge af, at militærpolitiet 
sælger ud af sine værdier. ”Vi er ikke 
eftergivende. Vi kan ikke se igennem 
fingre med noget. En overtrædelse er al-
drig i orden. Der er vi konsekvente, og 
det er måske den konsekvens, der er så 
markant i forhold til resten af samfundet, 
hvor der ikke er konsekvens. Hvis vi be-

vil optage færre, end at sætte kravene til 
ansøgerne ned. Kommer ansøgerne ikke 
godt igennem optagelsesprøverne, er 
overbevisende ved samtalerne og har en 
ren eller næsten ren straffeattest, er de ik-
ke interessante for militærpolitiet. Set en-
kelvist er kravene ikke større, end at de 
fleste unge vil kunne klare dem, men når 
de fysiske krav kombineres med de bog-
lige krav og kravene til den rette indstil-
ling til arbejdet som soldat i militærpoli-
tiet, bliver det i den sidste ende en smal 
kreds af unge, som militærpolitiet kan ta-
ge af, og derfor er det kritisk, at mange 
vælger militærpolitiet fra på grund af for-
domme.

En mulighed for at få fat i flere unge kun-
ne være at lave rekrutteringskampagner, 
hvor man slår på, at man som soldat i mi-
litærpolitiet får mulighed for at gøre tje-
neste som livvagt i Bagdad, og andre ste-
der i verden, hvor nøglepersoner har 
brug for særlig beskyttelse. Det er et job, 
hvor Oakleysolbriller og andet smart 
grej er en nødvendig del af udrustningen 
og hvor soldaten, i hvert fald ind imel-
lem for alvor kan opleve at være i begi-
venhedernes centrum. Men den mulig-
hed er Jess Torp ikke interesseret i at ud-
nytte, fordi de typer, der tiltrækkes af 
den side af jobbet, ofte ikke har de egen-
skaber, der i øvrigt skaber en god mili-
tærpolitisoldat. 

Skræmmende ry en fordel
Selv om det naturligvis er kedeligt, at 
folk ikke tror på, hvad man siger, og selv 
om de urokkelige fordomme om solda-
terne med de røde baretter er en del af for-
klaringen på militærpolitiets problemer 
med at rekruttere nye MP-sergentelever, 
fortæller Jess Torp historien om sit tro-
værdighedsproblem, med et smil. Selv 
om han meget gerne vil have mange 
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kræfter forestillingerne om os selv ved at 
være konsekvente, må vi gøre det, og så 
må vi bare erkende, at det tager lidt læn-
gere tid, inden vi bliver det antal, vi ger-
ne vil være. Det skal vi ikke begræde alt 
for meget”. 
Billede nr. 1
De unge tror ikke på cheferne, når de si-
ger, at MP'ere ikke nødvendigvis har 

store overarme og giver uvorne vær-
nepligtige høvl, hvis de ikke makker 
ret. Det giver militærpolitiet proble-
mer , når det kommer til at rekruttere 
unge værnepligtige til tjenesten. Her 
er det et par MP'ere ved broen i Mitro-
vica i Kosovo i 2001.



Stort jubilarstævne:
På Aalborg Kaserner lørdag den 3. september 2005 hos Hærens Logistikskole (Militærpolitiskolen).

Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år sit 34. jubilarstævne for at fejre:
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55 års jubilæum: KP-holdene 7 og 8.

50 års jubilæum: KP-holdene 17 og 18.

40 års jubilæum: KP-holdene 68, 69, 70, 71, 72 og 73, SG-holdene 23, 
24 og 25 samt SVN-hold 1965.            

25 års jubilæum: SG-holdene 62 og 63 samt SVN-hold 1980.

45 års jubilæum: KP-holdene 38, 39, 40, 41, 42 og 43 samt SG-holdene 
8, 9 og 10. Ifølge reglerne er 45 år ikke noget rundt jubi-
læum, men mød nu op alligevel og giv jer selv en dejlig 
oplevelse.

Øvrige jubilarer: Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1970, 1975, 
1985, 1990, 1995 og 2000, der kan fejre henholdsvis 
35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.
Desværre kan foreningen kun udsendes direkte indby-
delse til 55, 50, 40 og 25 års jubilarerne. Men har du 
lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle op-
lysninger fås ved henvendelse til fødselsdagsfonden 
ved Erik Hansen, tlf. 5826-3195, e-mail: fodselsdags-
fond@militarypolice.dk

Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet  jubilæum eller ej -  er 
meget velkommen til at deltage i denne festlige begivenhed.

For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard, 
Højgårdsvej 24, 8362 Hørning, have modtaget din tilmelding og indbeta-
ling senest den 6.8.05 ved bustransport ellers 20.8.05  på giro 607-7064 
eller check. Prisen i år beløber sig til kr. 225,-

Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fre-
dag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser reserveres senest den 6.8.05.
Endvidere kan vi tilbyde bustransport fra København med opsamling 
på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner for kr. 350,- 
tur/retur fra Sjælland og Kr. 300,- tur/retur  fra Fyn og Jylland.. Se 
køreplanen på næste side! Ønsker man bustransport betales den sammen 
med deltagergebyret og man oplyser hvor man står på bussen, overhold fri-
sten senest den 6.8.05. 

Mødetid og -sted: Vi mødes kl. 09:00 på parkeringspladsen umiddelbart 
udenfor  hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af 
hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage 
imod.
Program: Kl. 09:15 skal alle være mødt.

Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret og 
foreningens faner på højre fløj efterfulgt af jubilarholdene.
Kl. 09:45 marcherer vi til paradepladsen.
Kl. 09:58 afleveres paraden til MP-foreningens 
landsformand Carl Bratved.
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Hærens 
Logistikskole, oberst Christian M. Schmidt. 
Kl. 10:25 Chefen for Hærens Logistikskole hilser på 
jubilarerne.
Kl. 10:35 Holdfotografering af jubilarerne. 
Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. 
Militærpolitiets Historiske Samling, MP´s nye materiel, 
MP-stuen m.v.  MP-foreningens souvenirbod vil være åben. 
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning. 

Menuen:
Forret: Melon og rejesalat med brød Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med surt, sødt og waldorffsalat, 

små smørristede kartofler, rosenkål og vildtsauce.
Dessert: Kaffe og småkager.

Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser. 
                 
Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den 
gamle frase "Ka' du huske dengang?", samt mulighed for at overvære 
UNMILPOC's ”Competition Day”.

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i UNMILPOC's grillparty.
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en uge fra man har indbetalt beløbet, til 
vi får meddelelse herom. Det er derfor 
vigtigt at tilmelde sig så hurtigt som mu-
ligt, melder du dig først i sidste øjeblik 
vil dine kammerater forgæves lede efter 
dit navn på listen.

Efterhånden som man melder sig som 
deltager i jubilarstævnet, vil man blive re-
gistreret på vores hjemmeside  

 således, at alle kan se 
hvem der kommer fra de enkelte hold.
Det skal dog understreges, at der går ca. 

www.mi-
litarypolice.dk
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Køreplan for Militærpolitiforeningen
i Danmark's bus:
HUSK! Øl må ikke medbringes i bussen, - skal købes af chaufføren! Ud 
over øl sælger han også sodavand, cigaretter og mundgodt.

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Afgang Glostrup Station ved Motorolabygningen fredag den 2.9. kl. 15:00

Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag den 2.9. kl. 16:00

Afgang Slagelse, tankstation v. det ny transportcenter fredag den 2.9. kl. 16:20

Afgang Korsør, ny station fredag den 2.9. kl. 16:40

Afgang Odense, afkørsel 50 v. Krumtappen fredag den 2.9. kl. 17:10

Afgang Fredericia, Taulov transport center fredag den 2.9. kl. 18:45

Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag den 2.9. kl. 19:45

Ankomst Aalborg Kaserner fredag den 2.9. kl. 21:00

Afgang Aalborg Kaserner søndag den 4.9. kl. 10:00

Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag den 4.9. kl. 11:15

Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag den 4.9. kl. 12:15

Afgang Odense, afkørsel 50 v. Krumtappen søndag den 4.9. kl. 13:50

Ankomst Korsør Station, ny station søndag den 4.9. kl. 14:20

Afgang Slagelse, tankstation v. det ny transportcenter søndag den 4.9. kl. 14:40

Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag den 4.9. kl. 15:00

Ankomst Glostrup Station ved Motorolabygningen søndag den 4.9. kl. 16:00

Der er planlagt 1 times ophold på Fyn til spisning i begge retninger.
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MP-GOLFMESTERSKABER 2005
Fredag den 2. september 2005 på Brønderslev Golfklub's naturskønne anlæg.
Program: 1230-1240: Kort velkomst

1300-1700: Gennemførsel af golfrunderne
1730-1900: Buffet/præmieoverrækkelse

Deltagere: 1. Medlemmer af  MP-foreningen.
Sponsorer. (Sponsorer kan ikke vinde vandrepokalen, med mindre de og-
så henhører under pkt. 1.)
3. Særlig række for ledsagere (bedre halvdel), hvis interesse.
Alle deltagere skal være medlem af en golfklub og have gyldigt DGU-
kort.

Handicapgrænser: A rækken 0  24
B rækken 24,1  54

Første start tid: Kl. 1300
Seneste mødetid: 30 min. før starttid ved klubhuset

Matchform: A-rækken slagspil
B-rækken stableford
Ledsagerrækken stableford

Sløjfer: Gul/blå i nævnte rækkefølge
Teesæt: Gul
Greenfee: Kr. 250,- (½ pris for medlemmer af en klub i Nordjysk Ordning)
Matchfee: Kr. 50,-
Buffet: Kr. 78,-  ((Efter spillet er mulighed for buffet i klubhuset.) Frivilligt!! 

Men tilmelding forud)
Bindende tilmelding: Senest 12. august 2005 til en af arrangørerne:
Hjemmeklub, DGU-medlemsnr. og handicap oplyses ved tilmelding.

Arrangører:
Mikael Gam Orla Madsen
(er p.t. udsendt til Irak GSUMP/HLS, Aalborg Kaserner
men kan kontaktes viamail) 9400 Nr. Sundby
mikael_gam@hotmail.com 98197791

4xmadsen@privat.dk

Betaling buffet/matchfee:Kontant ved start eller til 7363 1052252 (Husk navn)
Betaling greenfee: Ved start.  
Startliste: På www.militarypolice.dk senest den 24. august 2005

Præmier: Vandrepokal til MP-mester i A-rækken
Afhængig af sponsorstøtte og tilmelding vil der være præmier til:
Nr. 1 og 2 i hver række
Længste drive på hul 17 (Blå 8)
Tættest på flaget/hullet på hul 7 (Gul 7)

Vinder: A-rækken; lavest score
B-rækken; flest point
I tilfælde af lighed, omspil på hul 3.

Sponsorer: INGOLF/Skive
(Der arbejdes på yderligere støtte, der er altid plads til flere ) 
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Fregatten Peder 
Skram
Som en særdeles spændende optakt til 
efterårets arrangementer indbyder be-
styrelsen hermed lokalforeningens med-
lemmer
onsdag den 3. august 2005, kl. 19:00
til et besøg/rundvisning på museums-
skibet: Fregatten Peder Skram, der er be-
liggende ved den gamle mastekran på 
Marinestation København, Nyholm, 
der er den nordligste del af Holmen.
Admiral Jørgen Bork vil denne aften 
være vores vært og guide os rundt på og 
fortælle om fregatten, der den 4. januar 
1988 tillige med andre fregatter strøg 
kommando, hvorved en epoke i den dan-
ske flådes snart 500-årige historie var 
slut. 
Praktisk fodtøj anbefales pga. de mange 
stejle lejdere, af landkrabber kaldet trap-
per.
Efter besøget på fregatten, der forventes 
at vare ca. 2 tider, indtages kaffen mv. 
på cafeskibet Færgen Ellen, der ligger 
ved Takkelloftvej, ca. 400 m. fra fregat-
ten; her er der bl.a. direkte udsigt til det 
nye operahus. På vejen fra fregatten til 
cafeskibet kan man - som et kuriosum, 
dog nok primært for gående - se, hvorle-
des den fra golfen hjemvendte U-båd 
"Sælen" (p.t. i tørdok) er i færd med at 
blive restaureret med henblik på at blive 
tilgængelig for offentligheden.
Transport til Marinestation København: 
Enten HT-bus linie 66 mod Refshaleøen 
til Henrik Gerners Plads, eller med HT-
"vandsporvogn" linie 901/902 til Hol-
men N ved Henrik Gerners Plads - der-

fra er der ca. 300 m. til fregatten.
Personbiler har denne aften tilladelse til 
at køre ind på det militære område med 
henblik på parkering ved fregatten i de 
afmærkede båse, hvorfor al skiltning i 
området venligst SKAL overholdes.
Prisen for denne specielle oplevelse er 
kr. 50,-, og under hensyntagen til de 
med arrangementets gennemførelse 
økonomiske betingelser skal mini-
mumsdeltagerantallet helst være 30, så 
derfor: Mød talrigt op og få nok en ufor-
glemmelig aften.
Tilmelding senest den 28. juli 2005 til 
Andreas Wilson - telefon 4494-4381.
Ung som gammel - kom - kik på
Storstrøm, Tissø ligeså.

På  gensyn
Bestyrelsen

Vi besøgte De Kongelige Stalde samt 
Theatermuseet i Hoftheatret tirsdag den 
10. maj 2005. Vi var mødt 20 deltagere 
med deltagelse fra Tissø og Storstrøm-
men.
Chefen for De Kongelige Stalde er den 
fra fjernsynet kendte major P.M. Mentz, 
som levende fortalte om sit mangeårige 
virke som chef for Gardehusarregimen-
tets Hesteeskadron, Næstved, og senere 
som Kongelig staldmester. 
Alt blev fortalt med lune og højt humør, 
som vidnede om en stor kærlighed til he-
ste. 
Der blev fortalt om den daglige staldtje-

Staldbesøget

Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M
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Birger Beck-Rasmussen og Jørgen Ege-
lund Jensen blev genvalgt som revisorer 
og Boe Larsen blev genvalgt som revi-
sorsuppleant.
Til MP-foreningens repræsentantskab 
blev Anders Nielsen nyvalgt og Leif 
Mehlsen genvalgt, medens Erik 
Schultz-Lorentzen blev nyvalgt som 
suppleant.
Til at drive Skyttelauget blev Flemming 
Ørhem og Preben Larsen genvalgt.
Jan Mazanti blev genvalgt som fane-
bærer.
Det fuldstændige referat ligger på lokal-
foreningens hjemmeside
 www.mpkbh.dk  (Vælg: Aktiviteter - ar-
kiv).

10. august 2005 kl. 19:00: Kastelskon-
cert (Hjemmeværnets Musikkorps, Kø-
benhavn).
24. august 2005 kl. 19:00: Kastelskon-
cert (Slesvigske Musikkorps).
31. august 2005 kl. 19:00: Kastelskon-
cert (Hjemmeværnets Musikkorps, Stor-
strømmen)
3. september 2005: Jubilarstævne i Aal-
borg.
7. september 2005 kl. 19:00: Store Tap-
penstreg i Kastellet.
27. september 2005: Den nye chef for 
HLS (MP-skolen), oberst C.M. 
Schmidt.
19. oktober 2005: Kammeratskabsaften 
med major E.O.A. Hedegaard.
30. oktober 2005 kl. 12:00 - 17:15: 
Åbent Hus i Kastellet.
19. november 2005: Banko i Kastellet.
9. december 2005: Julefrokost i Kastel-
let.

Kommende
arrangementer

neste, omgangen med de kongelige, 
samt ikke mindst om de mange forbere-
delser, når H.M. Dronningen ved festli-
ge lejligheder kører i karet gennem Kø-
benhavn. 
Efter ca. 1 1/2 time sluttede major 
Mentz rundvisning og fortællingen, og 
vi kunne så stille spørgsmål, men dem 
var der ikke mange af, for vi havde fået 
uddybet emnet på bedste måde.
Andreas Wilson sluttede af med at takke 
for besøget - og Mentz tog sig - selvføl-
gelig - en ridetur.
Vi begav os derefter ind i Hoftheatret 
(samme bygning som staldene), der 
rummer museum for det danske theaters 
historie fra 1700 tallet op til vore dage.
Vi bevægede os rundt på egen hånd, og 
så bl.a. "ukendte" værker af maleren 
P.S. Krøyer.
H.C. Andersen startede her 15 år gam-
mel som danser på Den Kongelige Bal-
letskole sammen med bl.a. den senere 
fru Johanne Louise Heiberg og den se-
nere nok så kendte Grevinde Danner. 
Theatret var rigt udsmykket med gamle 
plakater, programmer, billeder af gamle 
kendte skuespillere. 
Alt var beskrevet på et meget oplysende 
måde. 

Niels Møller Thomsen, KP-18
(Storstrømmen)

Lokalforeningen afholdt sin ordinære 
generalforsamling den 15. marts 2005 i 
Kastellet med Leif Mehlsen som diri-
gent.
Aksel Bo Ravn blev nyvalgt som lokal-
formand efter siden den 4. august 2004 
at have fungeret i hvervet.
Vagn Benn Nielsen blev genvalgt til be-
styrelsen, og som bestyrelsessupplean-
ter blev Preben Larsen genvalgt og Tom 
Thomasen nyvalgt.

General-
forsamlingen
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på Osted Kro, hvor der serveres Gammel-
dags svinekam med grønsager og hjemla-
vet isbombe.
Forventet hjemkomst til Odense ca. Kl. 
20.30.
Pris pr. person Kr. 180.00. Prisen omfat-
tere busturen, buffet på Marinestationen, 
kaffe med brød og aftensmad på Osted 
Kro. Drikkevarer for egen regning.
Bindende tilmelding til Chr. Laursen, til. 
66 17 07 00, senest den 27.Aug.2005
Først til Mølle, max 70 deltager.
 

Som omtalt i DrB nr. 4 ,afholder vi vores 
30 års stiftelsesdag, fredag den 30. sept. 
2005, kl. 18.00 på Soldaterhjemmet Dan-
nevirke, i Odense, for vores medlemmer 
med  ledsager.. Vi har planlagt en hygge-
lig aften, med en ankomstdrink, en dejlig 
forret - Ørredfilet på salat, med dressing, 
brød og et glas hvidvin. Hovedret: Kalve-
steg stegt som vildt, med waldorfsalat, 
surt og sødt, hvide, brune og 
franske kartofler. Kaffe med småkager. 
Pris pr. deltager kr.125,00. Drikkevarer 
for egen regning. Bindende tilmelding til 
kasserer Helge V. Thomsen, TLF 
66124937, (helst mellem kl. 18.30-19.30) 
senest den 9.sept. Arrangementet indbe-
tales på GIRO 562-8164 MP FYN. Er du 
ikke medlem af lokalforeningen, kan du  
blot ringe til Helge, og tilmelde dig til 
vores festaften. Mød nu op, og få et gen-
syn med gamle kammerater.
På bestyrelsens vegne , byder vi  alle hjer-
telig velkommen.

SVEND PEDERSEN 

Lokalforeningen FYN's
30 års stiftelsesdag

FFS fugleskydning 2005

Udflugt til Marine-
station København.

på Dannevirke lørdag den 3. septem-
ber kl. 09.00.
Dagen starter med morgenkaffe/ rund-
stykker a 25.00 Kr. pr. person.
Kl. 09.55 Modtages HKH Erik Gårdsted,-
Fuglekongen i 2004.foran Dannevirke.
KL.10.05 begynder skydningen, første 
skud afgives Fuglekongen
Kl. 12.00 Frokost: Forlorenskildpadde a 
60.00 Kr. pr. person. Under frokosten ,ta-
ler Kronprinsen for Fuglekongen, Prin-
sen taler for flaget.
Kl. 13.30 genoptages skydningen, og der 
skydes til der er fundet en ny Fuglekonge. 
Der skydes med luftgevær. Alle kan delta-
ge. Mød op til en festlig dag,   
Du kan også blive Fuglekonge, uden selv 
at skyde, en anden kan skyde for dig.
Husk tilmelding til Leif Christensen, for 
bestilling af morgenkaffe og frokost, se-
nest den 28. aug.t på Tlf. 65 31 49 51. 

 
Folk & Forsvar har arrangeret en udflugt 
onsdag den 7. september 2005, for alle 
medlemmer af  forsvaret, med ledsager.
Der er afgang fra fra Odense Kaserne Kl. 
09.00 med bus.
Ankomst til Marinestationen Kl. 12.00, 
Buffet i kantinen. Kl.13.00 Velkomst og 
historisk gennemgang af Marinestatio-
nen, med rundgang og besigtelse af sta-
tionen. Kl. 15.00 Kaffe med brød. Fore-
drag om Søværnets deltagelse i interna-
tionale opgaver og evt opgaver efter det 
nye forsvarsforlig.
Et kik på Marinestationens nabo,det nye 
Operahus. KL.16.30 afgang fra Mari-
nestationen. Kl. 18.00 er der aftensmad 

MP foreningen
Fyn
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Schøllepokalskydningen, lørdag den 21. maj 2005
Dette års Schøllepokalskydning er blevet afviklet med stor hjælp fra vejrguderne. Sådant 
som vejret har artet sig hele foråret, med regn kulde og blæst kunne man godt have lidt 
bange anelser. Derfor kan vi kun prise os lykkelige over deres milde sind, de var os meget 
venligt stemt da skydningen skulle starte, det blev tørvejr og solen tittede frem mellem 
skyerne.
Ønsket om at sidste års opbakning ville fortsætte i år blev opfyldt, idet vi havde deltagel-
se af 33 skytter.
Samtidigt skal der lyde en tak til alle dem der var behjælpelige med at få afviklet arrange-
mentet.

Holdkonkurrencen:
 MPKMP: 804 point
Jonas Justesen
Jan Hartvig
Jørn Kempel
Jesper B. Pedersen
Morten Hjortshøj

Nordjylland: 800 point
Jørn Frelling
Jesper B. Larsen
Gert B. Jensen
Frants Dalby
Finn Eskildsen
John Stepien Olsen

GSU Elever 1: 796 point
Anders Fischer
Kristian Jørgensen
Simon Bolmgren
Kim Thomsen
Steffen Louring
Martin Poulsen

GSU Elever 2: 653 point
Jesper Andersen
Frederik Strange
Anders Houmann
Martin Pedersen
Jesper Hansen
Kasper Kristiansen

MP foreningen
Nordjylland

ENR INO GF- EP N
M

NO DR ND AJ LYL

GSU Instruktører: 579 
point
Claus Brønnum
Peter C. Blankensteiner
Christian Mørk
John Peter Quist Hansen
Carl-Axel Sigsgaard Hansen

Individuel konkurrence:
01 Jesper B. Pedersen 178 
point
02 Jan Hartvig 178 point
03 Carl-Axel Sigsgaard Han-
sen 173 point
04 Frederik Strange 171 
point
05 Jesper B. Larsen 169 
point
06 Morten Hjortshøj 168 
point
07 Martin Poulsen 166 point
08 A. A. Johansen 166 point
09 Anders Fischer 165 point
10 John Peter Quist Hansen 
164 point
11 Simon Bolmgren 164 
point
12 Jørn Frelling 163 point
13 Jørn Kempel 162 point
14 John Stepien Olsen 160 
point
15 Frants Dalby 155 point
16 Finn Eskildsen 153 point

17 Kristian Jørgensen 153 
point
18 Steffen Louring 148 point
19 K. S. Jensen 144 point
20 Anders Houmann 140 
point
21 Claus Brønnum 139 point
22 Gert B. Jensen 131 point
23 K. Jensen 128 popint
24 Peter C. Blankensteiner 
128 point
25 Kasper Kristiansen 120 
point
26 Jonas Justesen 118 point
27 Jesper Andersen 112 
point
28 Martin Pedersen 110 
point
29 Kim Thomsen 101 point
30 Christian Mørk 101 point
31 Mogens Dolberg 99 point
32 Jesper Hansen 89 point
33 Bent Reno Larsen 76 
point

Funn shooting:
Serie 1:
Simon Bolmgren 20 point
Serie 2:
Finn Eskildsen 22 point
Serie 3:
Jesper B. Larsen 18 point
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MP foreningen
Tissø

ENR INO GF- EP N
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TIS ØS

MP foreningen
Vestjylland

Nekrolog
Det var en sorgens dag torsdag d. 28. marts 2005, da jeg blev ringet 
op om morgenen. Holger Falck Valentin-Hjort var død kl. 5 samme 
morgen.
Holger var en af mine gode holdkammerater fra Korporal-hold 8. 
Holger var foruden en god kammerat også en glad giver, hvilket MP 
Tissø kunne glæde sig over, han vil blive savnet ved de kommende 
Grisefester.
Vi føler med hans pårørende og udtrykker et æret være hans minde.

Erik.

Aftenudflugt
Onsdag 4. maj var MP-vestjylland på be-
søg på marinehjemmeværnets skib 902 
"Manø", hjemmehørende i Struer. Der 
findes endnu kun 2 skibe af den slags i 
Danmark og de koster da også den pæne 
sum af 14 mill. kr. stykket, men så findes 
der også alt i elektronik og øvrige facili-
teter om bord. Vi fik en kort orientering 
om skibet og dets arbejdsområder, inden 
vi fik en sejltur Venø rundt. Det tog ca. 1 
time. Her fik vi skibets manøvredygtig-
hed demonstreret og vi fandt i hvert fald 
ud af at dækket ikke altid er vandret! - ski-
bet kunne i fuld fart nærmest vende på en 
tallerken. Under sejlturen var der mulig-
hed for, at se skibets indretning samt 

komme i maskinrummet, hvor der var 
rent og pænt som altid på et skib. Des-
uden blev der fingeret en redningsak-
tion. Der var mulighed for at prøve at 
samle en "skibbruden" op. Vi må håbe, at 
Poul Erik er bedre til at køre taxa og sam-
le passager op, end han er til at samle 
"skibbrudne" op! Finn prøvede forgæ-
ves, mens det lykkedes for Flemming. 
Under sejlturen og i forbindelse med kaf-
fen var der mulighed for at stille spørgs-
mål til besætningen. Det var en meget 
interessant aften, synd der ikke var flere, 
som deltog.

 Rita og Kristen
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Efter kort tids sygdom sov Erling 
Keller ind i sit hjem den 7. maj 2005. 
Det var Erlings ønske at få lov til at 
være hjemme sammen med sin 
hustru Marna og familien, den sidste 
tid. Han blev begravet fra Skærbæk 
kirke den 11. maj 2005. Til 
begravelsen var der mødt over 100 
personer, for at mindes Erling. 
Kirken var fyldt med blomster og 
kranse.

Erling blev indkaldt den 11.05.1954 
til 10. regiment på Hvorup Kaserne. 
Den 12.10.1954 kom han på MP sko-
len på Jægersborg Kaserne. Efter 
endt uddannelse kom han til Itzehoe, 
hvor han gjorde tjeneste i perioden 
1.04.1955 til den 10.10.1955. Den 
28.10.1955 blev han hjemsendt.
Den 15.10.1956 blev Erling ansat i 
Rigspolitiet, hvor han var tjeneste-
gørende i København, Tønder, Toft-
lund, Haderslev og Ribe indtil sin 
pensionering den 31.07.1993. De sid-
ste 17 år af sin tjenestetid var han 
køreprøvesagkyndig.

Af tillidshverv, var han næstformand 
i landsforeningen for Politipensioni-
ster.
I MP-Foreningen Sønderjylland min-
des vi Erling som en god kammerat, 
en rigtig lun og hyggelig mand at 
være sammen med. Han havde hver-
vet som dirigent ved foreningens årli-
ge generalforsamling i flere år. Det 
styrede Erling på en rigtig fin måde. 
Hans sindige ro og lune gjorde, at det 
aldrig var kedeligt at være deltager 
ved generalforsamlingerne.
Vi vil savne Erling i blandt os, det var 
alt for tidligt, han måtte væk. Vore 
tanker går til hans efterladte, Marna  
og børnene.

Ære være Erlings minde

Peter Jepsen.
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MP foreningen
Østjylland

ØS DT NJ AYLL
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Shølleskydning

General-
forsamlingen

Det glippede i år. MP-Østjyllands sæd-
vanligt trofaste skytter meldte afbud  en 
efter en. Til sidst var der kun underteg-
nede tilbage, så jeg valgte også at følge 
trop. Derved fik vi desværre ikke mulig-
heden for at vise vores kampstyrke for 
den eftertragtede pokal, som vi aldrig 
har kunnet tage med sydpå. Men vi 
glemmer ikke de hyggelige møder med 
MP-Nordjylland, så hold fast i det glim-
rende arrangement og send os en indby-
delse til næste år.

Steen Ladefoged/formand

Som nævnt forrige nummer af DrB, 
blev bestyrelsen i MP-Østjylland gen-
valgt, og ser fortsat således ud:
Formand Steen Ladefoged, SG-8, næst-
formand Ole Pedersen, SG-23, kasserer 
Otto Westergaard, KP-84, bestyrelses-
medlem Hans Klaus Klausen, KP-58 og 
Erik Danielsen, KP-58. Suppleant er 
Oluf Degnbol, KP-37.

Otto Westergaard blev på repræsentant-
skabsmøde 2005 i Odense valgt som 
kasserer i landsforeningen og er således 
2 gange kasserer. Vi siger tillykke med 
valget.

Generalforsamlingen bød ikke på de 
store overraskelser. Som sædvanlig 
blev Oluf Degnbol valgt til dirigent, og 
han førte os gennem mødet med fast 
hånd.

Formanden fremlagde beretningen for 
det forløbne års aktiviteter, deltagelse i 
repræsentantskabsmødet i Odense d. 
24. april 05, Schølleskydningen d. 15. 
maj 05, der igen bekræftede, at lokal-
foreningen ikke træner, hvad vi heller ik-
ke har mulighed for, da der ikke længere 
er militære installationer i vort område, 
og derefter det traditionelle torskegilde 
d. 13. januar 05. Foreningsåret sluttede 
med denne generalforsamling.

Vi har normalt opkrævet et deltagerge-
byr, der skulle dække arrangementets 
udgifter, men da foreningen er velkon-
solideret, er det droppet fremover, dog 
undtagen evt. Fortæring.

Formanden omtalte også aktivitetsplan 
for 05/06, der er gengivet nedenfor un-
der aktivitetsplan.

Beretning og aktivitetsplan blev god-
kendt.

Kasserer Otto Westergaard fremlagde 
regnskab 2004 og budget 2005, samt 
foreslog, at kontingent 2006 fastlægges 
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uændret til kr. 75, og det blev godkendt.
Der var ikke fremkommet forslag.

Valgene viste genvalgt til alle: Formand 
Steen Ladefoged, bestyrelsesmedlem-
mer Klaus Klausen og Ole Pedersen, 
suppleant Oluf Degnbol, revisor Preben 
Kjær Pedersen og revisorsuppleant Ver-
ner Vistisen.

Under punktet Eventuelt lovede for-
manden, at han fremover vil kontakte 

fødselarer, der lykønskes i DrB, for at få 
dem til at melde sig ind i lokalforenin-
gen.
.
Efter generalforsamlingen orienterede 
formanden om det nye forsvarsforlig og 
dets konsekvenser for det fremtidige 
danske forsvar, herunder MP's organi-
sation og opgaver

Steen Ladefoged/referent  

MP foreningen
Storstrømmen

Vore naboklubber MP Tissø og MP Kø-
benhavn har flere spændende arrange-
menter i perioden september- decem-
ber.
Vi er altid velkomne - se nærmere i 
DRB, når lokalforeningerne orienterer.
 
3. september afholdes i Aalborg det tra-
ditionelle jubilæumsstævne (se pro-
grammet i DRB).
Uanset om du har jubilæum i år eller et 
andet år er du velkommen til at deltage.
 
Og noter så følgende datoer, hvor vi lo-
kalt har arrangement :
 
Torsdag den 29. september kl. 19,30 :
Aftenbesøg hos Marineforeningen i Ny-
købing F.
Tilmelding til èn af kontaktpersonerne 
nedenfor

Torsdag den 20. oktober kl. 19,00 :
Medlemsmøde i MP-stuen på Vording-
borg kaserne.
 
Torsdag den 24. november :
Julefrokost i MP-stuen (tilmelding)
 
Der kommer nærmere om disse og evt 
andre arrangementer i efteråret i DRB.
Nye numre forventes i begyndelsen af 
månederne september, oktober og de-
cember.
 
Yderligere information om vore egne 
og andre lokalforeningerns arrange-
menter kan får hos Niels (tlf. 
55440476/55770401)
eller Johs. (tlf. 54861515).
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deadline for tekst
til DrB nr. 6
er den 12. August

Kirsten er ikke MPer

Jubilarstævnet 2005

Udsendelsesparade

Instruktør

”Ambassadør”

 
men glæden var stor, med den opmærk-
somhed, jeg fik i anledningen af min 60 
års fødselsdag,
der var hilsner fra Lokalforeningen Tis-
sø, men også fra det jyske.
Tak alle sammen Kirsten.

Nu er det tid at I reserverer dagen d. 3. 
sept. 2005, til vort 40 års jubilæum.
Vi håber alle der har mulighed for at vi 
kan mødes kommer, og dels giver et 
godt jubilarstævne for foreningen, men 
også giver muligheden for at gamle 
holdkammerater mødes.  Vi var ikke 
mange til 25 års jubilæet, så det er vort 
håb, i kommer.

Ole Pedersen SG 23
Mogens Dolberg KP 70

Lørdag den 18. juni 2005 var der parade 
på Aalborg Kaserner for bl.a. de MP'ere 
der skal udsendes til IRAK 6 og KFOR 
13.
Paraden kunne overværes af de 
pårørende.

MP-sergent Tommy Richterhausen, 
SG-93, er midlertidigt blevet ansat som 
instruktør ved 1. MPDET.

Fabrikschef Johny Gramberg, SG-90, 
har indvilliget i, at hjælpe Haderslev 

Kommune med, at overbevise andre 
virksomhedsledere i kommunen om, at 
det er en god idé at ansætte handicappe-
de, syge og indvandrere. 
Johny Grambergs firma Grafiket blev i 
2004 kåret som årets sociale virksom-
hed i Haderslev Kommune.

MP-sergent Søren Underberg, SG-114, 
har deltaget i DMI mesterskaber i 5-
kamp i Holstebro.

Hjertelig tak til jer kammerater i MP Kø-
benhavn for den venlige deltagelse un-
der min alvorlige sygdom. Også tak til 
Fødselsdagsfonden for den smukke 
blomsterhilsen, det glædede både Betty 
og mig.

Venlig hilsen
Anders Nielsen, KP-1

DMI mesterskab

Tak



27

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25, 6600 Vejen
  7696 1155

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

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
  7696 1155
  kasserer@
     militarypolice.dk

Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  sekretar@
     militarypolice.dk

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

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

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

Militærpolitiets
Historiske Samling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

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

Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

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

MAGASINPOST

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Skolegade 25,
6600 Vejen B

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

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

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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