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Nu nærmere sommeren sig sin afslut-
ning. MP-foreningen håber alle med-
lemmer har nyt, enten den danske eller 
den udenlandske sommer og har samlet 
både lyst og energi til, at deltage i de man-
ge både interessante og spændende ar-
rangementer, der fra nu af starter op både 
i hovedforeningen men ikke mindst 
rundt omkring i lokalforeningerne.
Der vil i efterårets løb også blive mulig-
hed for, at deltage i rigtigt mange spæn-
dende arrangementer tilrettelagt af enten 
Folk og Forsvar eller Samvirkerne rundt 
om i landet. Det vil desværre ikke være 
muligt, at orientere om disse arrange-
menter direkte, men der hvor det er mu-
ligt vil de blive annonceret i Det røde Be-
træk og de vil i hvert fald blive offentlig-
gjort på vores hjemmeside.
Vi ser frem til, at rigtig mange vil få gavn 
og glæde af vores fælles forening og træf-
fes i den gode kammeratlige ånd der er 
kendetegnet for Militærpolitiforenin-
gen.

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. august 2005.
Artikler og stof til næste num-
mer skal være redaktionen i 
hænde senest den 16. septem-
ber 2005.
Eftertryk tilladt med kildeangi-
velse.

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

Forsidebillede:
Personbeskyttelsesuddannelse i et 
værnfællessamarbejde mellem Fly-
vevåbnets Førings- og Operations-
støtteskole og Hærens Logistiksko-
le. På billedet ses længst til venstre 
seniorsergent Jens Thommassen 
og bag ham flyvevåbnets MP-
officer major Carsten Wojcik.

September  2005 (56. årgang)/14

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
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Den 25. Herman Hermansen, KP-11
Brinken 16 B, Strøby   
4600 Køge 

Den 29. Carsten Sorth, KP-11
Lendemosevej 6 B, 0113,   
2850 Nærum 

70 år
Den  4. J. Theodor Boysen, KP-20

Skattergade 6,   
5700 Svendborg 

Den  8. Geert Jakobsen, KP-19
Flintebakken 259,   
8240 Risskov 

Den 16. Knud Roland, KP-19
Jakob Adelsborg Alle 35,   
8240 Risskov 

Den 17. Frits G. Kristensen, KP-19
Kristianslund 104 A,   
4000 Roskilde 

Niels Chr. Ewald, KP-20
Vallekildevej 71, 4534 Hørve 

Den 27. Arne Rasmussen, KP-25
Hyldevej 27,
3300 Frederiksværk 

Kenneth A. Petersen, SG-13
Engvej 10, Blovstrød   
3450 Allerød 

65 år
Den  1. Carl J. Svendsen, SG-22

Havedal 6, 6760 Ribe 

Den 7. Alf Skøtt Gregersen, KP-41
Hasselbakken 1, 8500 Grenå 

Den 9. Torkild Chr. Laustsen, KP-51
Egernvej 48, Strandhuse   
6000 Kolding 

Den 11. Jørgen Hansen, KP-45
Drosselvej 9, Hammerum   
7400 Herning 

Fødselsdage i oktober    

80 år
Den 8. Eigil Chr. Borch-Jensen, KP-4

Gustav Esmanns Alle 3,   
2860 Søborg 

P.A. Mathiesen,   MPO
Malurthaven 53,   

   2730 Herlev 

Den 16. Niels H. Knudsen, KP-4
Trægården 5, 5.tv.,   
4000 Roskilde 

Den 21. Per Nielsen, KP-4
Ellehøjen 22,   
8520 Lystrup 

75 år
Den  3. Einar Sørensen, KP-9

Vestervang 1,   
7830 Vinderup 

Den  9. Egon B. Frederiksen, KP-12
H.C. Andersensvej 6,   
8560 Kolind 

Den 17. Arne T. Jørgensen, KP-10
Apotekervænget 6, 1.tv.,   
4990 Sakskøbing 

Leif Fink-Jensen, KP-12
Astershaven 43, blok 4,   
2765 Smørum 
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Den 14. Per Vestergaard, SG-15
Riisvej 16, Venø, 7600 Struer 

Den 29. Tonni Christensen, KP-59
Strindbergsvej 69, 2500 Valby 

Den 30. Arne Johansen, KP-40
Vesterløkke 48, Ny Nørup   
7182 Bredsten 

60 år
Den  2. Peer Malling, KP-82

Lahnsgade 66, 2.th.,   
5000 Odense C 

Den  5. Sten Kristensen, KP-75
Rønvangen 202, 8382 Hinnerup 

Den  6. Flemming Bramm, KP-83
Pærevangen 14, st.tv.,
Smørum Nedre, 2765 Smørum 

Den  9. Hans H. Jensen, KP-78
Linde Alle 30, •. Toreby   
4800 Nykøbing F 

Den 11. Mogens Skovbjerg, KP-71
Frydenstrands Alle 22,   
2650 Hvidovre 

Erling Vestesen, KP-80
Nøddelunden 34,6705 Esbjerg Ø

 

Bjarne Ulvedal, KP-83
Byparken 35 C, 5700 Svendborg 

Den 15. Jørgen T. Thomsen, KP-72
Skovhastrupvej 8, Skov Hastrup   
4330 Hvalsø 

Den 16. Steen Christensen, KP-73
Valby Langgade 260, st.tv.,   
2500 Valby 

Den 17. Michael E. Andersen, KP-69
Slotsvej 43, st,
2920 Charlottenlund 

Den 18. Jens Christensen Aaes, KP-81
Randerupvej 113, Mjolden 
6780 Skærbæk Sdr.Jyll. 

Den 28. Per Møller Larsen, KP-78
Selskovvej 5, 3400 Hillerød 

Den 29. Bjarne Schou Hansen, KP-74
Øster Vedstedvej 71,  
6760 Ribe 

Marius Jensen, SG-28
Østerbrogade 55, 1,   
5600 Fåborg 

Den 31. Erik Martinussen, KP-62
Julius Bechgaards Vej 7,   
8000 Århus C 

Den 31. Ernst J. Christensen, KP-73
Humlevej 30, 8722 Hedensted 

50 år
Den  3. Peter Kristiansen, SG-46

Sandager Kirkevej 21, Sandager   
5610 Assens 

Den  6. Dan B. Mortensen, SG-52
Sommersvej 19, 3400 Hillerød 

Den 11. Jesper Kjærsgård Kloe, SG-55
Søndervangen 2, Lyngerup   
3630 Jægerspris 

Den 15. Flemming Hansen, SG-60
Falckvej 14,   
6780 Skærbæk Sdr.Jyll. 

Den 26. Finn Buch Petersen, SG-51
Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby   
4140 Borup 

Den 29. Jørgen Wasmann Hansen, SG-54,
Havremarken 26,
4300 Holbæk 

Kurt Reinholt Nielsen, SG-56
Svanemosevej 21 A, Moseby   
9490 Pandrup 

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

  Erik, KP-8
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Fredag d. 1. juli 2005 var det atter tid for 
udnævnelse af et hold nye militærpoli-
tisergenter i Hæren. MP-Skolen i Aal-
borg var som sædvanlig rammen for be-
givenhederne, der havde 22 elever fra 
hold 2004-2 (SG-116) som centrum for 
denne festlige dag. 
Som det tredje hold i rækken, siden tradi-
tionens indførelse, har holdet under hele 
den godt 8 mdr. lange uddannelse båret 
navn efter en af de tidligere chefer for 
MP-Skolen, og naturligt nok har holdet 
derfor været opkaldt efter den tredje chef 
for skolen, major E.A. Poulsen. 
Der var endnu en gang tale om et for-
holdsvis lille hold. Ud af 99 ansøgere i 
efteråret 2004, kunne der ved uddannel-
sens start i november 2004 stille 29 egne-
de elever til Hold Poulsen, og af disse var 
det altså kun 22 elever, der klarede sig 
igennem hele forløbet og d. 1. juli 2005 
kunne kalde sig for militærpolitisergen-
ter med de dertil hørende pligter og befø-
jelser. 
Dagen begyndte som den plejer med en 
fælles appel fra morgenstunden, hvor al-
le elever ved skolen var samlet foran 
MP-Skolens bygning. Solen skinnede 
fra en skyfri himmel, og der var allerede 
på dette tidspunkt mødt mange pårøren-
de frem, hvilket var med til at gøre dagen 
endnu mere festlig. Kursuslederen, kap-
tajn C.C. Mørk, kunne som sædvanlig 
kunne overrække diverse præmier og po-
kaler til de bedste idrætsfolk fra holdet, 
ligesom holdet her afleverede det ind-
rammede billede af major E.A. Poulsen, 
som har prydet gangen i elevernes ind-
kvarteringsbygning under det meste af 
uddannelsen.  
Efter appellen var der demonstration af 
skolens materiel, udrustning, belæg-
ningsstuer osv., således at de mange 
pårørende kunne få et indblik i elevernes 
hverdag gennem de sidste 8 måneder. 
Der var desuden mulighed for at få 
smagsprøver fra feltrationerne samt kaf-
fe m.v.  
 Midt på formiddagen var det så tid til 

den mere formelle og højtidelige del af 
dagen. Denne del var som sædvanlig hen-
lagt til skolens gymnastiksal, hvor de 
mange pårørende og inviterede gæster 
kunne overvære selv paraden. Efter den 
sædvanlige indmarch af første yngste 
hold og derefter de kommende SG-MP, 
blev kommandoen overtaget af kursusle-
deren, der rettede hele paraden og lod 
henholdsvis Logistikskolens kvarter-
mærke og MP-Forening Nordjyllands fa-
ne føre ind i salen. 
Herefter ankom chefen for Hærens Lo-
gistikskole, oberst C.M. Schmidt, der jo 
siden d. 1. februar 2005 tillige har været 
chef for Trænregimentet, hvor de nyud-
nævne sergenter efterfølgende skal gøre 
tjeneste. Ud over at lykønske de nye ser-
genter, kunne obersten i sin tale konsta-
tere, at holdet på flere områder har gjort 
sig bemærket under uddannelsen. Ikke 
mindst på det fysiske område har der 
været flotte præstationer, idet holdet bl.a. 
har slået skolerekorden med den bedste 
gennemsnitlige tid på en 12 min. løbe-
test, ligesom én af eleverne har tangeret 
skolerekorden på forhindringsbanen 
med en flot tid på 2,41 min. Obersten kun-
ne også konstatere, at holdet i høj grad 
har været velfungerende, når det gælder 
det rent sociale og kammeratlige, hvilket 
jo også er en endog særdeles vigtig egen-
skab ved MP. 
Da den formelle udnævnelse var tilende-
bragt, stod holdet efterfølgende i salen 
med den røde baret på hovedet samt den 
forsølvede signalfløjte, der som noget 
nyt er skænket af MP-Foreningen, og det 
var nu som sædvanlig tid til at overrække 
erkendtligheder til de elever, der har 
gjort en særlig indsats under uddannel-
sen. Således fik den bedste elev på holdet 
overrakt den traditionelle ”skægøkse” af 
præsidenten for Rotary Klub Nørresund-
by, mens obersten selv kunne overrække 
Fødselsdagsfondens plakette til den 
”flittigste” elev på holdet. Denne gang 
var den flittigste elev i øvrigt samtidig 
holdets nr. 1, hvilken vel grundlæggende 
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er ganske retfærdigt.
Som den sidste del af højtideligheden 
kunne repræsentanten for  MP-
Foreningen, Frants Dalby, overrække pri-
sen til ”bedste kammerat” med tilhøren-
de diplom og det særlige askebæger i tin 
med indgraveret holdnummer.    
Efter udnævnelsen og den traditionelle 
fotografering af holdet, kunne de nyud-
nævnte sergenter sammen med de mange 
gæster og pårørende samt skolens lærere 
slukke tørsten ved en reception i skolens 
personalemesse, inden en lang og velfor-
tjent sommerferie ventede forude. Her 
deltog også repræsentanter fra militær-
politikompagniet, hvor sergenterne 
efterfølgende skal gøre tjeneste, inden 
der om et års tid bliver kaldt på dem til en 
række af de internationale missioner, 
hvor behovet for MP er større end nogen-
sinde. 

/cc

K.H. Kristiansen: Sergent Kasper 
Hvid Kristiansen modtog prisen som 
”Bedste Kammerat” på holdet. Prisen 
blev overrakt af Frants Dalby fra MP-
Foreningen.

K.H. Thomsen: Sergent Kim Haugaard 
Thomsen bestod som nr. 1 på holdet og 
modtog derfor ”Skægøksen” fra Rotary 
Klub Nørresundby. Han blev samtidig 
tildelt Fødselsdagfondens „Flidspræ-
mie“ med den dertil hørende plakette 
som en påskønnelse af hans store 
arbejdsindsats under uddannelsen. 

Major E.A. Poulsen, Chef for Militærpoliti-
skolen 1. november 1954  31. maj 1956 & 15. 
juni 1960  31. maj 1967.
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Irakisk politi på politistationen i Al Tannumah gør klar til at køre patrulje med det 
danske militære og civile politi.

af major Ole Bech Kristensen chef 
for militærpolitiet.

Personel fra tre danske ministerier har 
på lidt forunderlig vis fundet sammen i 
et nyt uddannelsessamarbejde i Basra 
provinsen i Irak.
En af de helt store udfordringer ved gen-
opbygning af Irak er, at få de lokale sik-
kerhedsstrukturer til at fungere igen. 
Uden en robust og velfungerende sik-
kerhedsstruktur går al fornuftig udvik-
ling i stå. Uden udvikling og mulighed 
for legal beskæftigelse er det overvejen-
de sandsynligt, at en urimelig stor del af 
befolkningen vælger at ernære sig ved 
kriminalitet. De har dårligt andre valg. 
Derfor er det af afgørende betydning, at 

politiet i en tidlig fase af genopbygnin-
gen når et niveau, som kan yde befolk-
ningen den nødvendige sikkerhed. Her i 
Irak forstærkes politiets problemer af, 
at de fleste af de tidligere politifolk på 
grund af deres fortid er uønskede som or-
denshåndhævere.
Udfordringen i Irak har derfor været, at 
opbygge et politi næsten fra bunden, og 
at gøre det på så kort tid som muligt.
Dansk politi har en lang tradition for at 
deltage i genopbygning, og har deltaget 
i Irak fra starten. Til støtte for genop-
bygningen af politiet i Basra provinsen 
arbejder ud over dansk og britisk politi 
to kommercielle organisationer Civili-
an Police Adviser Training Team 
(CPATT) som er amerikansk ledet og en 
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MPerne klar til undervisning i magtan-
vendelse på stationen i Al Barouki. Al 
undervisning gennemføres under an-
vendelse af tolke.

Politiassistent Palle Redder Madsen su-
perviserer og coacher officererne i Al 
Huwayr, imens har Mperne gang i 
undervisning af de menige betjente og de-
res instruktører udenfor.

britisk ledet ved navn Armour Group. I 
Irak er sikkerhedssituationen endnu ik-
ke så god, at politiet og de to omtalte or-
ganisationer kan bevæge sig frit rundt 
uden eskorte, hvorfor undervisningen i 
hovedsagen er foregået i ”sikre” omgi-
velser på politiakademiet i Az Zubayr. 
Indsatsen ude i landet har været begræn-
set til rådgivning og monitering, og altid 
med militære enheder som garanti for 
sikkerheden.
Undervisning af politiet ude i landet er 
af samme årsag blevet gennemført af 
den militære styrkes militærpolitienhe-
der, i Basra provinsen aktuelt af hen-
holdsvis dansk og britisk militærpoliti. 
Militærpoliti er - uanset om det er bri-
tisk eller dansk - ikke nødvendigvis de 
bedste til, at undervise i hvordan man 
som civilt politi agerer overfor civilbe-
folkningen. Omvendt var vi det bedste 
der var til rådighed, og de grundlæggen-
de ”spilleregler” for udøvelse af politi-
myndighed er også gældende i militær-
politisammenhæng.
Da det danske militærpoliti og vores ci-
vile kollegaer til dagligt bor, spiser og ta-
ler en del sammen, opstod ideen om at 
pulje ressourcerne, og derved få mere 
ud af anstrengelserne. Vi har derfor i fæl-
lesskab lavet et uddannelsessamarbejde 
hvor undervisningen gennemføres ude i 
landet. Politiet kan på denne måde fort-

sætte med supervision og coaching af of-
ficererne (deres gamle elever fra akade-
miet) ude på de enkelte stationer, og mili-
tærpolitiet kan som hidtil træne de la-
vere niveauer i de helt grundlæggende 
politifærdigheder, magtanvendelse, før-
stehjælp og våbenbetjening og samti-
digt levere den nødvendige eskor-
te/beskyttelse til vores civile kollegaer. 
I forbindelse med uddannelsen i før-
stehjælp stod vi med det problem, at det 
irakiske politi ikke råder over førsteh-
jælpsmateriel hverken på stationerne el-
ler i deres politibiler. Vi søgte derfor gen-
nem udenrigsministeriets rådgiver Jo-
hanne Djurhuus, som også bor og arbej-
der i Camp Danevang, om mulighed for 
at indkøbe førstehjælpsmateriel indled-
ningsvis til Al Medina politidistrikt, 
samt lidt ekstra materiel til uddannelse i 
brug af forbindinger m.v.. Johanne støt-
tede ideen og materiellet blev med lidt 
rådgivning fra vores infirmeri indkøbt 
lokalt i Basra. Det har i den sammen-
hæng været vigtigt for os, at vi anvender 
materiel som kan købes lokalt, således 
at der er mulighed for at få genopfyldt 
førstehjælpspakken, når den har været i 
brug. 
Uddannelsen bliver rost både af de loka-
le betjente og af den irakiske politiledel-
se, som gerne ser projektet udbygget, så 
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det med tiden omfatter hele den batal-
jons ansvarsområde, ja  faktisk er det 
vores opfattelse, at de gerne ser, at ud-
dannelse kan gennemføres efter denne 
model i hele provinsen. Uddannelsen 

kan ikke og skal ikke erstatte de centralt 
afholdte grundkurser, som gennem-
føres på politiakademiet, med det kan gi-
ve irakerne et billede af, hvordan de selv 
med relativt få midler kan etablere og vi-
dereudvikle lokal uddannelse ude på 
den enkelte politistation, en uddannelse 
som de gerne skulle fortsætte den dag vi 
rejser hjem.
Det er således lykkedes enheder til-
hørende forsvarsministeriet og justits-
ministeriet med økonomisk støtte fra 
udenrigsministeriet, at etablere en ud-
dannelse af det irakiske politi hjemme 
på den lokale politistation, til gavn og 
glæde for den irakiske civilbefolkning. 
Det er vores håb at vi gennem denne ud-
dannelse kan yde et beskedent bidrag til 
at skabe den sikkerhed, som den iraki-
ske befolkning har så hårdt brug for.

Militærpolitisergent Rasmus Marquard 
har været en drivkræfterne bag undervis-
ningen af irakisk politi, her er det uddan-
nelse i grundlæggende førstehjælp.

Ideen og principperne om anvendelse af mindst mulig magt bliver grundigt gennem-
gået, men er relativt nye på disse breddegrader.
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Forsvaret mærker en stigende efter-
spørgsel på livvagter til VIP-besøg 
hos de udsendte enheder. Flyvevåb-
nets Førings- og Operationsstøtte-
skole har i samarbejde med Hærens 
Logistikskole taget udfordringen op 
og tilbyder nu et intensivt, værnsfæl-
les kursus i personbeskyttelse. 

Af Line Lærkholm, Nyhedsmagasinet 
Forsvarsfokus

Seniorsergent Jens Thomassen tager i 
mod sine gæster i den blå uniform til fint 
brug. Det er nemlig ikke nogen helt al-
mindelig dag. Det er premieredag. Fly-
vevåbnets Førings- og Operationsstøt-
teskole (FFOS) har indbudt gæster til at 
overvære den afsluttende øvelse ved 
skolens nye undervisningstilbud: Et 
treugers værnsfælles grundkursus for 
personbeskyttere. Jens Thomassen by-
der sine gæster velkommen og lægger 
ud med at gennemgå dagens program 
og forklare formålet med øvelsen. Gæ-
sterne kommer bl.a. fra Hærens Lo-
gistikskole, hvor hærens MP'er uddan-
nes, og flyvevåbnets nye Combat Sup-
port Wing, der vil få brug for personbe-
skyttere, når enheden rykker ud for at 
støtte andre af flyvevåbnets enheder un-
der en international operation. Dagens 
øvelse går ud på at beskytte Utopias 
krigsminister Sergei Debel, som er kom-
met til Danmark for at aflægge studie-
besøg ved en række militære tjeneste-
steder i det jyske. Han bliver hentet i 
Karups civile lufthavn, og første punkt 
på dagens program er besøg ved FFOS 
hvor Sergei Debel skal bydes velkom-
me af sine danske værter. 

Varm velkomst 
En æresvagt har taget opstilling uden 
for hovedindgangen til FFOS. Major 

I.W. Djernes også fra FFOS spiller rol-
len som ministerens vært og står klar 
ved æresparaden. På skolens chefkon-
tor venter man med kold hvidvin. Den 
sorte bil med krigsminister Sergei De-
bel ruller op foran indgangen, og to an-
dre biler parkerer på siden og lige bag 
ministerbilen. Sergei Debel stiger ud og 
hilser på major I.W. Djernes inden han 
begynder at skridte æresvagten af. Plud-
selig lyder et par skud. En livvagt griber 
krigsministeren og gelejder ham lyn-
hurtigt tilbage ind i ministerbilen. En an-
den livvagt trækker sin pistol og sigter i 
den retning skuddene kom fra, mens 
ministerbilen kører i sikkerhed rundt 
om det nærmeste hjørne. ”Så er de oppe 
på dubberne fra starten af”, siger Jens 
Thomassen, som har fulgt episoden fra 
sidelinjen. 
For de 16 kursister er dagens øvelse be-
gyndt længe inden den utopiske krigs-
minister ankom til Karups lufthavn. 
Som et led i undervisningen stod to af 
kursisterne for at afgive befaling til hold-
kammeraterne. Befalingen viste klar, at 
den største og vigtigste del af en liv-
vagts arbejde ligger inden VIP'en gør 
sin entre. Når livvagterne planlægger et 
besøg, skifter fokus hele tiden mellem 
overblikket og detaljen - ingen af delene 
må forsømmes. Derfor kunne overser-
genterne D. Smith og K. Andersen un-
der deres befaling nøje gøre rede for 
krigsministerens helbredstilstand, van-
er, hobbys og personlighed. De to over-
lod intet i dagens program til tilfældig-
hederne. Fx skal krigsministeren indta-
ge sin middag på en bestemt plads netop 
i det hjørne af lokalet, hvorfra han uden 
hindringer kan gelejdes ud af en anden 
dør end den, en attentatperson ville kom-
me ind ad. Da krigsministeren har pro-
blemer med sit hjerte og altid har sin 
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medicin på sig, skal de fire livvagter, 
der konstant er omkring ham, vide præ-
cis i hvilken lomme medicinen ligger og 
hvordan og i hvilken dosis, den skal ind-
tages. 

Inden de afgav deres befaling havde 
Smith og Andersen sat et stort kort op på 
tavlen. Her kunne man se ruterne mel-
lem de forskellige steder krigsmini-
steren skulle besøge. Ved alle besøgs-
stederne hang luftfotos af området og en 
tegning af den formation, kortegen skal 
bruge under ankomst og afgang. Ingen 
livvagt eller vognfører skal være i tvivl 
om, hvor han skal være, og hvad han 
præcis skal gøre, hvis alt går glat, eller 
hvis alt går galt. ”Når en MP'er er liv-
vagt, skal han tænke anderledes, end 
han plejer”, forklarer Jens Thomassen 
Deres udsendte. ”Almindeligvis har 
man som MP'er fokus på den person, 
der skal anholdes. Når man er livvagt, er 
det den person, der skal beskyttes, man 

skal rette sin fulde opmærksomhed 
mod. Det betyder, at en attentatperson 
hverken skal lægges i håndjern, visi-
teres eller anholdes. Han skal blot stop-
pes eller fjernes fra den person, der skal 
beskyttes. Hvad der bliver af attentat-
personen efter attentatet, det er ikke per-
sonbeskytternes hovedpine”, siger Jens 
Thomassen.

Mike Lima 
Efter den lidt ”uheldige” start på krigs-
minister Sergei Debels besøg kan gæst 
og værter for alvor komme i gang med 
dagens program. Næste punkt er et be-
søg hos ammunitionsrydderne og deres 
bomberobot Rullemarie på Skive Ka-
serne. På turen fra Karup til Skive ligger 
civile motorcykelbetjente foran mini-
sterkortegen og baner vejen. ”Mike Li-
ma til vogn 1. Kom nærmere på mig. 
Langsomt. Langsomt,” lyder det over ra-
dioen. Mike Lima er den ledende mo-
torcykelbetjent. Lidt efter lyder det: 

Livvagterne reagerede prompte, da den utopiske krigsminister Sergei Debel blev ud-
sat for et attentatforsøg ved sin ankomst til Flyvevåbnets Førings- og Operations-
støtteskole. 



op til, at endnu flere danske soldater 
skal udsendes. Det betyder flere eller 
længerevarende internationale missio-
ner. Det betyder igen flere VIP-besøg 
rundt omkring i verden. Og så stiger be-
hovet for personbeskyttere”, forklarer 
Jens Thomassen. Når en minister eller 
topembedsmand rejser til de danske mis-
sionsområder, er det Politiets Efterret-
ningstjeneste, der har ansvaret. Men på 
de enkelte missionsområder har de ud-
sendte MP'ere et mere indgående lokal-
kendskab. Hvis de samme MP'ere også 
har en personbeskytteruddannelse, er 
de til utrolig stor gavn for Politiets 
Efterretningstjeneste og de politifolk, 
der har ansvaret for VIP'en under besø-
get. 

Håndgemæng og færdselsuheld
”Vi har set på uddannelserne i de to an-
dre værn og udvalgt de bedste og mest 
egnede dele til vores uddannelse”, siger 
Jens Thomassen. Grundpillerne i ud-
dannelsen på FFOS er formationer 
kørende, gående og stående, sanitet, 
skydning, idræt og tilrettelæggelse af et 
VIP-besøg. ”Under sanitet lærer kursi-
sterne, hvordan man blive påvirket af si-
ne egne beskyttelsesmidler fx fragmen-
tationsvesten, når man bliver ramt af 
skud. For selv om man bærer fragmen-
tationsvest eller skudsikker vest, så ta-
ger kroppen skade alligevel, hvis man 
bliver ramt. Vi underviser også kursi-
sterne i, hvilke skader man kan få ved 
færdselsuheld. For livvagter kan bruge 
meget tid i trafikken med VIP'en. Sker 
der noget, skal livvagterne kunne hjæl-
pe både hinanden og VIP'en”, forklarer 
Jens Thomassen. Det skydeprogram, 
kursisterne skal igennem, er heller ikke 
helt almindeligt. Her træner man fx træk 
fra hylster, skydninger fra køretøjer, 
skydning i mørke, skydninger med lam-
pe og skydning fra unormale stillinger. 
Kursisterne skal blive fortrolige med at 
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”Mike Lima til kortegen. Det går godt. 
Plus 20.” Hele kortegen sætter farten op 
med tyve kilometer i timen, og det gyl-
leduftende jyske landskab glider endnu 
hurtigere forbi. Det vækker opsigt i de 
små landsbyer, når kortegen kommer 
blæsende. En dreng i blå spejderuni-
form når lige at vinke. ”Så har de noget 
at tale resten af ugen”, bemærker vogn-
føreren i gæstebussen. At køre fra punkt 
A til punkt B er ikke noget, man bare 
gør, når man har en VIP i sin varetægt. 
Ruten skal planlægges. Afgang og an-
komst skal koreograferes. Derfor er en 
tur på køreteknisk anlæg en del af 
FFOS' kursus. Her er det politiet, der 
står for undervisningen. Kursisterne 
lærer bl.a. at undvige en fare og komme 
hurtigt og sikkert ud af en farlig situa-
tion. Det kræver en gearkasse, der ikke 
giver op, selvom man køre i bakgear, så 
hurtigt man kan. ”Katten efter musen” 
var en af de mere fornøjelige discipli-
ner, kursisterne stiftede bekendtskab 
med. En erfaren betjent spillede rollen 
som mus, og så måtte MP'eren ellers 
hænge på så godt han kunne.

Behov for flere livvagter 
Efter endnu et studiebesøg og et drama-
tisk attentatforsøg med kniv er hoved-
parten af dagens program afviklet, og 
krigsminister Sergei Debel får mulig-
hed for at trække sig tilbage til sit hotel-
værelse, inden middagen serveres. Men 
helt overladt til sig selv bliver han ikke. 
Livvagterne holder vagt i og omkring 
hotelbygningen. Imens bliver der lejlig-
hed til at tale med Jens Thomassen. Han 
og kollegerne i FFOS' afdeling for mili-
tær videreuddannelse har udviklet og til-
rettelagt uddannelsen og den afslutten-
de øvelse. ”Med vores uddannelsestil-
bud er vi på FFOS med til at dække det 
stigende behov for livvagter eller per-
sonbeskyttere, som det danske forsvar 
har. Det seneste forsvarsforlig lægger 
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ner, at personligheden har helt afgøren-
de betydning her. ”En livvagt skal ikke 
være Hollywoodsmart eller gå for me-
get op i, at han er livvagt. Han skal deri-
mod være meget social og kunne være 
sammen med andre mennesker længe 
og under vanskelige vilkår”, siger Stef-
fen Bo Hansen.

Fuglesang på heden
Kl. 17.30 står cafeteriet klar med en gal-
lamiddag til krigsministeren. Ifølge det 
officielle program for ministerbesøget 
vil ministeren og hans værter nyde kaffe 
og avec efter middagen, men man ved al-
drig med Sergei Debel. Måske får han 
besøg af en gammel studiekammerat fra 
tiden på Aarhus Universitet. Måske vil 
han ud og høre, om nattergalen er be-
gyndt at synge over den jyske hede. 
Hans livvagter skal under alle omstæn-
digheder være klar til at følge med.

skyde fra forskellige vinkler. Når der 
står idræt på kursusprogrammet, er det 
ikke fordi en livvagt skal kunne følge 
med, hvis hans VIP får lyst til at motio-
nere. På personbeskytterkurset er idræt 
lig med boksning og håndgemæng. 
Hvis en attentatperson skal skubbes 
væk, skal livvagten kunne gøre det ef-
fektivt. Under punktet besøgstilrette-
læggelse lærer kursisterne vigtigheden 
af at udføre en tilbundsgående rekogno-
scering på alle de steder VIP'en og følge 
bevæger sig rundt. En livvagt skal des-
uden have et meget indgående kend-
skab til sin VIP. ”Det gælder om at være 
på forkant. Besøgstilrettelæggelsen er 
noget af det allervigtigste”, siger Jens 
Thomassen. Der er dog en ting, man ik-
ke kan lære kursisterne. Det er ikke at gå 
i panik, når en kritisk eller farlig situa-
tion pludselig opstår. Steffen Bo Han-
sen fra Politiets Efterretningstjeneste, 
der underviser på FFOS's kursus, me-

Hvis en MP'er vil være en god livvagt, skal han eller hun være en habil chauffør. 
Kursisterne ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole personbeskyt-
teruddannelse tilbragt mange timer på et køreteknisk anlæg sammen med in-
struktører fra politiet. En af de populære, men krævende øvelser var »katten efter 
musen«. 
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I 1992 indførte søværnet et speci-
alkursus i personbeskyttelse  
men først med krigen mod terror 
blev der for alvor brug for per-
sonbeskytterne. Siden februar 
2004 har MPerne i søværnet stå-
et for Protection Team-Basrah 
(PT-Basrah). Døgnet rundt be-
skytter en gruppe livvagter dan-
ske diplomater i det sydlige Irak.

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets
Tv og Mediecenter.
Foto: Protection Team-Basrah.

Jesper Sander Jensen var en af de første 
MPere (militærpoliti) som gennemførte 
personbeskytteruddannelsen
i 1992  siden har han bl.a. været på to ud-
sendelser i Basra. I 2004 var Jesper San-
der to måneder i det sydlige Irak, anden 
mission fandt sted i januar-februar 2005 
og varede i seks uger.
- Vi er en gruppe MPere som 24 timer i 
døgnet passer på udenrigsministeriets 
udsendte diplomat i Basra.
Det slider, så hvis vi skal være profes-
sionelle og levere effektiv beskyttelse, 
må udsendelserne nødvendigvis være 
korte.
Udenrigsministeriets diplomat bor om-
givet af MPerne fra søværnet i et af Sad-
dams tidligere paladser i Basra. Det 
store bygningskompleks huser både 
amerikanske og britiske styrker. Diplo-
maten og danskerne bor i den amerikan-
ske del, som beskyttes af et privat vagt-
selskab.
Paladset ligger langs den brede Shat Al 
Arab kanal,  og jævnligt affyrer terrori-

ster om natten mortergranater mod pa-
ladset fra den modsatte bred.
Selvom nætterne også kræver vagt-
beredskab og arbejde, så er det om da-
gen MPerne har mest at lave. Diploma-
ten skal eskorteres og beskyttes under si-
ne ture rundt i området. Transporten til 
de mange møder og forhandlinger fore-
går i pansrede Toyota Landcruisere. Og 
MPerne er skarpt bevæbnede med både 
riffel, pistol og specialudstyr.
- Vi er for det meste i uniform, men på-
klædningen er afhængig af diplomatens 
opgaver. Hvis han skal møde NGOere 
(Non Govermental Organisation) og 
snakke ”bløde værdier” optræder vi i ci-
vilt. Jesper Sander og kollegerne i PT-
Basrah kommer meget tæt på deres 
VIP-person, men selvom vi er på for-
navn og kender ham rigtig godt, så er 
der en professionel grænse. Vi ved godt, 
hvor belastende det må være for en 
diplomat konstant at have os så tæt på 
kroppen. Så hvis vi fornemmer, at han 
trænger til privatliv, kan vi tie stille og 
give ham ro.
Hårdt job og krævende uddannelse Je-
sper Sander Jensen regner ikke med at 
skulle udsendes til Basra igen mensom 
uddannelsesleder på Flådestation Kor-
sør og som instruktør på personbeskyt-
telsesuddannelsen i Auderød slipper 
han ikke professionen.
- Og så er livvagtsopgaver kommet for 
at blive, og da det er Forsvaret som skal 
levere styrken, kommer jeg nok ud på 
andre missioner.
Uddannelsen på Søværnets Grundskole 
i Auderød ledes af seniorsergent Arne 
Karsberg, der også koordinerer udsen-
delserne af MPere til Basra.
- Vores uddannelse er udviklet i samar-
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bejde med Rigspolitiets afdeling G  liv-
vagter for Kongehuset og regeringen.
 Vi har så tilpasset den efterhånden, som
vi har fået praktisk erfaring  så i dag er 
den noget forskellig fra uddannelsen i 
hæren og flyvevåbenet.
Søværnet stiller især store krav til sol-
daternes fysik.
Uddannelsen afholdes én gang om året, 
den varer i tre uger, og den første dag 
skal kursisterne til optagelsesprøve.
Gode skydekundskaber er en selvfølge, 

og så skal fysikken være rigtig god. Til 
det netop afsluttede kursus i år var der 
18 tilmeldinger. Halvdelen faldt fra før-
ste dag, og af de ni som gennemførte, be-
stod de syv.
De skrappe krav skyldes ikke alene hen-
synet til de mennesker, der skal passes 
på, også MPernes egen sikkerhed kræ-
ver et højt uddannelsesniveau.

Der er 140 MPere i søværnet, Militærpolitisøværnet.
En trediedel har gennemført personbeskytter-uddannelsen. Militærpolitisøværnet 
har stået for PTBasrah siden februar 2004.
Søværnet udsender også MPere til Afghanistan og Kosovo sammen med hæren.
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Af major Andreas Wilsson, MPO.

Oprindelse
Begyndelsen til vore dages Militærpoliti 
(MP), i hvert fald de første, helt sikre 
historiske efterretninger om en form for 
MP - eller feltpoliti, skriver sig til begyn-
delsen af det 16. århundrede. Der går fra 
vore dages veluddannede - og discipli-
nerede MP'ere en linie, til tider dunkel, på 
sine steder særdeles tydelig, tilbage til de 
hvervede landsknægtshæres brutale, af-
stumpede stokkeknægte, der må anses for 
de nuværende MP-soldaters oprindelige 
aner. 
Der findes i næsten alle staters hære MP 
under en eller anden form og indrettet ef-
ter de forskelligste principper og med man-
ge, ofte lidt dunkle formål for øje, fra et po-
liti, der som i Danmark primært har til for-
mål at tilvejebringe og opretholde orden 
og lydighed under forskellige forhold in-
den for de væbnede styrkers egne grænser 
og til systemer, hvori der alt for ofte er 
iblandet uhyggelig, politisk håndlanger-
tjeneste for magthaverne.

Baggrund
Oprettelsen af vort nuværende MP rela-
terer sig, til afsendelse af "Den danske Bri-
gade" til Tyskland i 1947, og var foranle-
diget af et krav fra englænderne som vi 
skulle deltage i besættelsen af Tyskland 
og samarbejde mest med om, at der sam-
men med brigaden fulgte en decideret 
MP-formation, idet englænderne meget 
rigtigt forudså rigelig brug af en sådan un-
der de kaotiske forhold brigaden ville 
komme til at virke under i et fremmed 
krigshærget og - træt l and.
Hermed var optakten til vore dages MP 
skabt.

Oprettelse
Med baggrund i det engelske krav ud-

sendte generalkommandoen i 1946 en 
skrivelse om udtagelse af kvalificeret per-
sonel til en sådan styrke (der dog først 
skulle gennemgå en ret så hård uddannel-
se), og den 8. marts 1947 mødte de første 
elever op på Lundtoftesletten, hvor ud-
dannelsen fandt sted under temmelig pri-
mitive indkvarteringsforhold. Den 8. 
marts, hvor de første elever ankom, har si-
den - ret så naturligt - været anset som sko-
lens fødselsdag og samtidig mærkedag 
for hele MP-korpset. 1948 flyttedes ud-
dannelsen og skolen til Høveltegård, i 
1970 til Svanemøllens Kaserne og i 1975 
til Nr. Uttrup Kaserne, hvor den fortsat vir-
ker og nok stadig virker efter de retnings-
linier, der er angivet i § l i instruksen for 
MP ved brigaden i Tyskland:
"Det er MP pligt at bidrage til opretholdel-
se af ro og orden, at medvirke til discipli-
nens gennemførelse, at forhindre forbry-
delser og forseelser, samt, når sådanne er 
begået, da at drage omsorg for, at den skyl-
dige udfindes og drages til ansvar".
I juli 1958 slog afskedens time for Det dan-
ske Kommando, herunder MP, i Tyskland 
og alle styrker vendte hjem til Danmark, 
hvor man i årene op til 1958 havde konsta-
teret et stadig stigende behov for MP, bl.a. 
som følge af det stigende antal køretøjer 
ved især infanteriet og den deraf følgende 
trafik i og uden for byerne. Hærkom-
mandoen havde allerede i 1957 - også for 
at have uddannet MP til stede ved eventu-
el mobilisering -planlagt oprettelse af to 
deciderede MP-kompagnier i dæknings-
styrken. Personellet blev stillet til rådig-
hed i de første måneder af 1958, og den 3. 
januar 1958 blev en ny mærkedag i MP 
historie, idet der på denne dato efter ordre 
fra Hærkommandoen blev oprettet et redu-
ceret MP-kompagni ved hvert af de to 
Trænregimenter: 3. MP-kompagni ved Jy-
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ske og 6. MP-kompagni ved Sjællandske 
Trænregiment. Kompagnierne var admi-
nistrativt underlagt de to Trænregimenter, 
men kommandomæssigt Vestre- og Østre 
Landsdelskommando, hvilket stadig gæl-
der den dag i dag.

Tjenesten
6 . MP-kompagni blev fra starten indkvar-
teret i Avedørelejren og virkede herfra ind-
til 10 juni 1969, hvor kompagniet rykkede 
ind på Svanemøllens Kaserne. I Avedøre-
lejren udvikledes i disse år såvel kompag-
niets organisation, der indledningsvis var 
fastsat af Generalinspektøren for Forsy-
ningstropperne, som uddannelse og virke 
fra den her etablerede militærpolitista-
tion. Parallelløbende med militærpoli-
tistationstjenesten, der i nok så høj grad 
blev udført i weekenderne i forbindelse 
med orlovsrejser, altså fra fredag efter-
middag til mandag morgen, udgik og vir-
kede fra Avedørelejren også fra primo 
1958 "Kommandanten i Københavns 
(KIK) MP-patrulje”, der var en videre-
førelse af KIK Gendarmeripatrulje og 
hvis personel bestod af en befalingsmand 
fra hvert af de tre værn. Udover patrul-
jering på Københavns Hovedbanegård 
indgik bl.a. også kontrol på det militære 
skydeterræn på Kalvebod og i øvrigt opga-
ver, beføjelser og pligter som fastsat i 
Kommandanten i Københavns bestem-
melser.
I en årrække fandt også et snævert samar-
bejde sted mellem kompagniet og det da-
værende Militærhospitals militærpsyki-
atriske afdeling, personificeret ved over-
læge Dr. med. M. Ellegaard, en opgave, 
der i 1966 blev udvidet til også at omfatte 
rundering på militærpsykiatrisk afdeling 
på Tagensvej.
Personellet ved 6. MP-kompagni bestod 
indtil 1972 af både korporaler og sergen-
ter, idet man på MP-skolen uddannede 
begge kategorier; sergentklassen blev dog 
først oprettet i juli 1957. Men i februar 
1971 ophørte man på MP-skolen med at 

uddanne korporaler, hvorfor tjenesten si-
den da er bestridt af sergenter, hvoraf flere 
i de senere år har søgt frivillig tjeneste i en 
årrække med deraf følgende avance-
mentsmuligheder.
Når man i dag betænker den overordentlig 
selvstændige tjeneste med de særdeles vi-
de beføjelser, der tillægges en MP'er sy-
nes det helt naturligt, at nedennævnte krav 
er blevet og stadig stilles til det personel, 
der søger optagelse på MP-skolen, eller 
som det korrekt hedder i dag: Hærens 
Træn- og Militærpolitiskole:
"Militærpolitiet stiller støre krav til sine 
ansatte. De skal såvel i som uden for tjene-
sten vise én i enhver henseende upåklage-
lig opførsel samt vise sig værdige til den 
agtelse og tillid, som deres stilling kræver.
De skal vise retsind, karakterstyrke, selv-
beherskelse, rådsnarhed og selvstændig-
hed og må ikke blive hidsige og grove.
Der kan blive brug for at gå, køre på cykel 
eller motorkøretøj, skrive, tegne, regne, fo-
tografere, betjene telefon eller radio, mod-
tage forklaringer på dansk eller fremmede 
sprog, afgive forklaringer, foretage 
undersøgelser af forskellig art, anvende fy-
sisk magt, skydevåben og andre våben. 
Og bag disse færdigheder er der brug for 
forskellige mål som fysiske kræfter, be-
hændighed, forstand, viden, fantasi og le-
derevne".
Den 1. april 1968 formeredes 4. og 5. MP-
detachement til støtte for og indgående i 
henholdsvis 1. og 2. sjællandske brigade, 
idet 5. MP-deling allerede var blevet op-
stillet 1. marts 1968. Begge MP-
detachementerne blev underlagt 6. MP-
kompagni, og derved skete der i realiteten 
en kraftig forøgelse af øvelsesaktiviteten 
for den enkelte MP'er.
Som en videreførelse af tjenesten i Tysk-
land fastsattes i 1964 en aktiv medvirken 
ved oprettelsen af den første FN-styrke på 
Cypern og her bør nævnes, at chefen for 
denne første MP-styrke var MJ C.C. mc I. 
Schmidt, der både før og efter denne opga-
ve var chef for 6. MP-kompagni. Anstæn-
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digvis bør også nævnes, at MP-personel 
fra 6. MP-kompagni også forrettede tjene-
ste ved styrken i Congo 1960-1964 og i 
Gaza 1956-1967, ligesom befalingsmænd 
fra kompagniet har virket ved NATO-
hovedkvarteret i Belgien. Det sidste nye 
aspekt i denne udvikling er afgivelse af 
personel til FN-styrken i Namibia.
En enkelt opgave satte sig stærke spor hos 
de implicerede, nemlig deltagelse i opryd-
ningen ved Valby Gasværk, der sprang i 
luften 27 SEP 1964. Ved kompagniet i Ave-
døre var på det tidspunkt kun seks mand 
hjemme, og da eksplosionen lød og stedet 
var lokaliseret, blev fire mand omgående 
sendt af sted m.h. på støtte i snævert sam-
arbejde med politiet.
Fra årene i Avedørelejren kan nævnes en 
opgave, som sikkert blev udført med stør-
re glæde og interesse end så mange andre; 
nemlig patrulje/reklamekørsel med "Kon-
gejeepen". Daværende kompagnichef MJ 
mc Schmidt havde fremskaffet og "shinet 
up" en jeep, der fik - med behørig tilladel-
se - Kong Frederik IX soldaternummer 
"461", og dette køretøj foretog i slutnin-
gen af 60'erne patruljeture ad faste ruter 
gennem det indre af København, dels for 
at markere MP tilstedeværelse, men så san-
delig også for at tilgodese turisterne, der 
her havde et glimrende motiv til deres fo-
toalbum. Disse ture blev kun udført i som-
merhalvåret, og påklædningen var natur-
ligvis rød/hvid.
Blandt de forskelligartede patruljer, kom-
pagniet gennemførte i 1960'erne, var også 
togpatruljen København-Hillerød-
Frederiksværk, hvis formål var at sikre ro 
og orden i togene søndag aften blandt mili-
tært personel til de nordsjællandske kaser-
ner samt Auderød. Der kunne i disse tog 
forekomme ret så grove overtrædelser af 
gældende bestemmelser samt chikane af 
civile medrejsende, og derfor var tilstede-
værelsen af MP-patruljer ret så påkrævet 
ud fra devisen: Det er bedre at forebygge 
end at helbrede. Her - som så mange andre 
steder - vendte man af og til "det døve øre 

og det blinde øje" til, når det skønnedes 
mest hensigtsmæssigt, men var det virke-
lig nødvendigt for opretholdelsen af ro og 
orden, greb man ind under hensyntagen til 
de tre M'er: anvendelsen af "Mindst Mulig 
Magtmiddel", der spændte lige fra den kor-
rekte, men bestemte henvendelse til brug 
af stav.
På Bornholm havde man, bl.a. i forbindel-
se med færgetransporterne til og fra øen, 
konstateret et stadig stigende behov for til-
stedeværelse af MP, og derfor oprettede 
man ved 6. MP-kompagni's foranstaltning 
i tiden 9. april 1965 - 15. februar 1973 en 
MP-station på Almegårds Kaserne. Der 
havde man på skift en styrke på 6-8 mand 
til at løse alle de normalt forekommende 
opgaver, der uundgåeligt vil komme, når 
en større styrke soldater er samlede.
Af andre opgaver fra de første år kan 
nævnes vagt- og adgangskontrollen ved 
Østre Landsdels-kommando, først i Dag 
Hammerschöldsallé og dernæst fra 2. maj 
1978 i den nyrestaurerede bygning på 
Ringsted Kaserne, hvor den stadig effek-
tueres. Den samme opgave/kontrol blev 
også gennemført i Hærkommandoens byg-
ning i Kastellet, men konverteredes som 
nedenfor nævnt i 1972. Relationerne til Ka-
stellet var ikke kun begrænset til vagten 
ved Hærkommandoen, men en nok så kon-
tant opgave i dette gamle militære domicil 
var bevogtning af og kontrol med de i Ka-
stellets arrest indsatte strafafsonere.
Det kan desværre ikke undgås, at der un-
der udførelse af tjenesten af og til sker 
uheld/ulykker, og en af de værste ulykker 
fandt sted i 1969, hvor en 9-årig dreng  
blev dræbt. I disse år var en af opgaverne 
eskortering af de store kampvognstrans-
portere under deres forskydning fra nord- 
til sydsjælland og omvendt. Under en så-
dan forskydning, hvor også det civile poli-
ti var involveret i trafikregulering, løb en 
9-årig dreng over Kongevejen i det store 
kryds i Holte og kom under hjulene på den 
store kampvognstransporter og var død på 
stedet. Denne ulykke var årsag til, at det 
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fremover blev forbudt militærpolitiet at re-
gulere mod det røde trafiklys.
I forbindelse med den politiske beslutning 
om at udflytte så mange af forsvarets enhe-
der fra København som muligt blev det i 
1969 bestemt at udflytte den kommende 
Forsvarskommando til en ny og moderne 
bygning i Vedbæk. 6. MP-kompagni blev 
beordret til at afgive vagtpersonel allerede 
inden indflytning og ibrugtagning, men 
fra november 1972, hvor bygningen offi-
cielt blev indviet og indtil 30. juni 1977, 
hvor MP'erne blev afløst af de sortklædte 
vagtbetjente, havde 6. MP-kompagni den 
fulde adgangskontrol, herunder kontrol af 
lokaler efter arbejdstids ophør.
Den 28. september 1973 konverteredes 6. 
MP-kompagni til MP-kompagni/Østre 
Landsdelskommando, hvorved kompag-
niet udgik af dækningsstyrken og overgik 
til øvrig fredsstyrke, medens de to MP-
detachementer fortsat støttede deres bri-
gader.
I relation til de mangeartede opgaver, en 
MP'er skal kunne udføre, bør også nævnes 
en, der ikke blev kendt af den brede of-
fentlighed, nemlig modtagelsen af de dan-
ske ofre for den store flyulykke i Dubai 
26. marts 1972, hvor 112 personer om-
kom. Dette var igen en indsats, der kræve-
de den største grad af takt og diskretion.
Perioden på Svanemøllens Kaserne, fra 
10. juni 1969 til 20. februar 1975 fortsatte 
i samme spor som tidligere med en øvel-
ses- og uddannelsesaktivitet, der klart fast-
slog, at MP ikke er en paradeenhed, som 
mange en lang periode mente, men en felt-
mæssig enhed i hæren, som på lige fod 
med øvrige enheder deltager i feltøvelser 
ved brigader, regioner og landsdelskom-
mando. Der har altid været arbejde nok for 
MP, mange forskelligartede opgaver er 
blevet lost af MP-enhederne, og mon det 
ikke altid vil være sådan, at der ikke er no-
gen opgave, der er for lille eller for lidt be-
tydningsfuld til, at MP ikke skal påtage 
sig den, idet MP jo først som sidst er et ser-
viceorgan, der skal hjælpe.

En enkelt opgave - om end af de knap så 
morsomme - fra denne periode skal omta-
les nærmere her. Efter at Bådsmandsstræ-
des Kaserne i efteråret 1971 var overgået 
til fristad under navnet Christiania, forlød 
det, at det stort set tomme område i Ry-
vangen kunne risikere at skulle lide sam-
me skæbne. For at modvirke dette beslut-
tede den daværende forsvarsminister Orla 
Møller med øjebliks varsel at destruere de 
tomme og ellers stadig anvendelige byg-
ninger og rekvirerede til dette formål per-
sonel og materiel fra Sjællandske Inge-
niørregiment. MP-personel var her sam-
men med personel fra Livgarden og Fly-
vevåbnets hundepatrulje - med til i 1973 at 
sikre nedlæggelsen af Ryvangskasernen, 
en handling der måske var unødvendig.
Af større aktiviteter fra 70'erne - i snævert 
samarbejde med politiet - kan især 
nævnes bevogtning og adgangskontrol i 
forbindelse med mødevirksomhed på me-
get højt NATO-plan på såvel Frederiks-
berg Slot som Flyvestation Værløse, opga-
ver der krævede megen planlægning, me-
get personel og megen koncentration og 
takt. Det blev også i disse år, med start al-
lerede i 1963, institueret, at når en dansk 
(sjællandsk) styrke på mindst bataljons-
størrelse tog til Tyskland på øvelse med an-
dre NATO-enheder, deltog der altid 1- 2 
MP-grupper.  Det viste sig hver gang, at 
der var et stort behov for denne virksom-
hed i form af - især - færdselsregulering og 
almindelige ordenspolitiopgaver, men 
nok så vigtige var de relationer, der blev 
skabt til såvel det stedlige MP, "Feltjä-
ger"; som det tyske, civile politi. I disse år 
gjorde man også meget ud af eftersøgnin-
gen af absentanter, idet antallet af ulovligt 
fraværende konstant lå ret højt, og med 
MP-station på Svanemøllens Kaserne hav-
de man let ved at udsende patruljer dæk-
kende det Storkøbenhavnske område.

Beretningen om Militærpolitiet ved 
Sjællandske Trænregiment fortsættes i 
næste nummer.



Som en helt naturlig konsekvens af den 
den 29. april 2004 af den daværende 
chef for HLS (MP-skolen), oberst L.B. 
Christensen gennemførte orientering 
om de forventede følgevirkninger af det 
kommende forsvarsforlig for såvel 
Trænregimentet i almindelighed som 
MP i særdeleshed har lokalforeningens 
bestyrelse formået at få den "nye" chef 
for MP-skolen og MP-kompagnierne, 
oberst C.M. Schmidt til tirsdag den 27. 
september 2005, kl. 19:00 at komme 
og redegøre for, hvad forsvarsforliget så 
rent de facto har haft og fremover vil få 
af betydning for såvel regiment som re-
spektive MP-enheder for så vidt angår 
uddannelse som tjeneste herhjemme så-
vel som i udlandet.

Obersten vil endvidere give en orien-
tering om sine egne erfaringer fra sin tje-
neste forrige år i Irak.

Der er efter foredraget som tilforn et let-
tere traktement i cafeteriet (for egen reg-
ning).

Altså: Mød op den 27. september 2005 
kl. 18:55 på Garderkasernen, Gothers-
gade, og få svar på dine spørgsmål om 
status for MP her og nu.

Tilmelding senest den 20. september 
2005 til Andreas Wilson - telefon 4494-
4381.

Husk at oplyse, om du/I er selvtranspor-
terende.

På gensyn
Bestyrelsen

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.

Vi har i den kommende sæson planlagt 
skydning tirsdagene 
27. september 2005
18. oktober
8. november
13. december
17. januar 2006
14. februar
28. februar
14. marts
11. april
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 på ba-
nerne på Østerbrogade. 
Der er samtidig lagt op til kammerat-
ligt samvær  og måske et spil kort!
Preben Larsen og Flemming Ørhem

Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk
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også selv om mange af de ældste kunne 
fortælle om gensynets glæde ved mange 
af de udstillede genstande. En meget 
spændende tur, som vi alle gerne vil an-
befale til både foreninger og de enkelte 
medlemmer. Frihedsmuseet er i hvert 
fald et besøg værd. Og tag børnene med. 
Det er vigtigt, at de også lærer denne del 
af vor historie på en ordentlig og sober 
måde.

Venlig hilsen
Bjarne G. Bagge

Oberst, MPO 

Den 8. juni havde fru Elin og jeg lejlig-
hed til at koble os på foreningens arran-
gement på Frihedsmuseet.
I et dejligt sommervejr troppede ca. 30 
medlemmer op, adskillige med fruer, og 
vi fik en meget spændende gennemgang 
under direktør Poul Lynggaards kyndi-
ge og meget indsigtsfulde ledelse. Det 
kunne i sagens natur kun blive en ”krat-
ten”i overfladen, men var så til gengæld 
en effektiv appetitvækker til senere for-
dybelse i det meget spændende mu-
seum.
Museet blev som bekendt skabt af mod-
standsfolk og oprettet i 1957, som et 
varigt minde om frihedskampen under 
besættelsen.
Der var mange spændende udstillings-
genstande, rækkende fra våben, over to-
turinstrumenter, radioer til de små ting, 
hvormed befolkningen gav udtryk for si-
ne holdninger, f. eks royal Air Force far-
vede huer. Vi så duplikatorer fra den ille-
gale presse, og ikke mindst var der et 
hav af billeder, der viste sabotage, fol-
kestrejke, sabotører, de tyske planer, 
hjælpen til jøderne og meget meget 
mere.
Poul Lynggaard fortalte blandt andet 
om at den permanente reportage fra Hit-
lers 50 års fødselsdag havde, kørerkon-
stant i den store hal. Mange synes, det er 
usmageligt, men museet har oplevet at 
mange unge skolebørn tror, at nazister 
er ”nogle, der bor i Greve”!!. Derfor sy-
nes museet, at de unge skal konfronteres 
med ”den virkelige verden”. Specielt de 
unge menneskers manglende viden gav 
os alle stor til eftertanke.
Gennemgangen foregik i en meget stille 
atmosfære, der fortalte om hvor stort et 
indtryk udstillingen gjorde for os alle, 

Spærretid.
(foto: Nationalmuseet)
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66124937, (helst mellem kl. 18.30-
19.30). 
Lokalforeningen modtog den 15.juni på 
Valdemarsdagen en ny Fane fra Dan-
marks-Samfundet. Fanen bliver indviet 
på vores festdag, hvor vores  Landsfor-
mand Carl Bratved, vil slå det første 
søm i for HM Dronningen, søm nr. 2 slå-
es i af J.C. Pedersen (1836712) medstif-
ter af lokalforeningen i 1975. Søm nr. 3 
slåes i af vores kasserer igennem 23 år 
Helge Vagn Thomsen.
Vi håber at se dig, og mange andre MP  
kammerater med ledsager.

På bestyrelsens vegne 
Svend Pedersen

Vi fejrer vores 30 års stiftelsesdag, fre-
dag den 30. sept. 2005, kl. 18.00 på 
Soldaterhjemmet Dannevirke, i Oden-
se, for vores medlemmer med  ledsa-
ger.. Vi har planlagt en hyggelig aften, 
med en ankomstdrink, en dejlig forret 
- Ørredfilet på salat, med dressing, 
brød og et glas hvidvin. Hovedret: Kal-
vesteg stegt som vildt, med waldorfsa-
lat, 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 
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MP foreningen
Fyn

MP foreningen
Tissø
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Fredag d. 7. oktober kl. 18,30 fejres  
MP TISSØ  med de 13 år.
Vi samles til spisning, sang, snak og hyg-
ge på Risbjergvej 27, Vimmervej.
Pris: 85 kr. for mad, kaffe med hjemme-
bag. Vin, øl og vand til vanlige billige 
priser.
Tilmelding helst senest d. 3/10 til:
Jørgen: 5825 0097 eller Erik: 5826 
3195

Lørdag d. 18/6 havde 34 deltagere en rig-
tig hyggelig dag ved MP TISSØ's grise-
fest. Som sædvanlig også med deltagere 
fra København og  Storstrømmen. 
Vejret var dejligt, så arrangementet kun-
ne foregå udendørs, derfor blev man hel-
ler ikke snydt for den årlige skydekon-
kurrence, både for damer, vundet af Mar-
git og MP'ere, vundet af  Knud Anker..
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kvm, i op til 8,5 meters højde og der skal 
bygges yderligere 6-7.000 kvm.
Madpakken og de medbragte drikke-
varer indtages ved frokosttid i det til-
hørende frokostrum. Foreningen er som 
afslutning vært ved en kop kaffe/the 
med kage. Prisen er 20 kr. pr. person.
Dato: Lørdag den 17. september 2005.
Tid: Kl. 10.30 til ca. 15.30
Sted: Flyvestation Skrydstrup, Lilholt-
vej 4 B, Skrydstrup 6500 Vojens.
Tilmelding senest den 12. september 
2005, til:
Carl Bratved tlf.: 7510 2107
Ole Olsen tlf.: 74422 5814
Erling Lund Juhl tlf.: 7696 1150

MP  Foreningen Sønderjylland afhol-
der efterårets familieudflugt lørdag den 
17. september 2005. 
Vi skal besøge Flyvevåbenets hovedde-
pot i Skrydstrup. Her vil Major Karl Pe-
tersen (SG-41), tage i mod os og vise os 
rundt i det nye depot, som er beliggende 
uden for Flyvestation Skrydstrup.
Under materialetjenesten etableredes 
en depotstruktur med et hoveddepot i 
Skrydstrup og et antal udleverende de-
poter ved forsvarets enheder. Det er det-
te nye depot vi skal besøge. Der er tale 
om store facaliteter. De har ca. 100.000 
forskellige artikler fordelt på 10.000 

MP foreningen
Østjylland

ØS DT NJ AYLL
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Det bebudede besøg i Thors Mølle-
hytten blev desværre ikke til noget, men 
der vil blive arbejdet på at gennemføre 
det til næste år.
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00: Vi 
har aftalt et spændende besøg hos Na-
tur-Drogeriet i Hørning, der angiveligt 
laver naturmidler, der virker. Besøget er 
med ledsager, og der indledes med et 
foredrag, derefter er der kaffe/the med 
kage og til sidst en rundvisning på fa-
brikken. Der udleveres brochurer og 
evt. prøver. Der opkræves et deltager på 

kr. 30 pr. person til traktementet. Virk-
somheden gør opmærksom på, at den er 
røgfri, så lad tobakken blive hjemme.
Medlemmer af MP-Østjylland får som 
sædvanlig tilsendt en indbydelse, og er 
der landsforeningsmedlemmer, der øn-
sker at deltage, kan man ringe til afte-
nens arrangør, Otto Westergaard, tlf. 
8692 1803.
Januar 2006: Traditionelt torskegilde 
et eller andet sted i Århus.
Marts 2006:  Generalforsamling 2006.

Steen Ladefoged/formand
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deadline for tekst
til DrB nr. 7 er
den 16. september

Det fremgår af Nordjyske at "The poul - 
Show, der er en revy i for Hallund og om-
egnen vil blive afviklet af Poul "Allen", 
også kendt i MP kredse som P.S. Ras-
mussen (Daffy) SG- 20, iflg. forhånd-
somtalen var der store forventninger til 
aftenen.

Jakob Mølgaard, SG-96, formand for 
Lokalforening Nordjylland, havde som 
politimand i Aalborg et TV hold med på 
patrulje, og udsendelsen blev sendt i be-
gyndelsen af august på TV2 Nord. Det 
tjener Jakob og hans kollega til stor ære, 
hele den måde de optrådte i TV på, det 
var en fornøjelse at se.

Mogens Wilbert (røde), KP- 70, og 40 
års jubilar, udtalte sig i udsendelsen " op-
eration X" om hastighedsoverskridel-
ser, Mogens Wilbert svarede på spørgs-
målene, og journalistens "fælder", 
klarede M.W. således at alle kan være 
sikker på, at det vil blive fulgt op. 

Eyvind Vang Jensen, SG-69, er blevet 
gift og slår sig nu ned lidt uden for San 
Francisco i Californien. Vang mødte sin 
Regina, under udstationering i 2003 
som MP for Flyvevåbnet i Kirgisistan, 

hvor hun ligeledes var udstationeret for 
US Air Force. 

Tommy Christiansen, bestyrelsesmed-
lem i hovedforeningen, har gennemgået 
Flyvevåbnets sergetuddannelse og er 
fra den 29. juli 2005  sergent i Militær-
politiet.
Vi ønsker tillykke.

Flemming Ørhem (viskeren), SG-42, er 
blevet så glad for, at MP-foreningen er 
blevet en tre-værns forening, at han har 
anskaffet sig en båd, nu venter vi på at 
høre, hvornår han også begynder at fly-
ve.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

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

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

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

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

Militærpolitiets
Historiske Samling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

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

Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

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

MAGASINPOST

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro B

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

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

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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