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Forsidebillede:
Den britiske premierminister Tony Blair be-
søgte under sin ferie i Ægypten den 4. januar 
2004 Multinational Division South East i Irak, 
og overværede bl.a. en række lektioner på 
TIP-kurset på politiakademiet i Basra, samt 
hilste på mange af eleverne og instruktører-
ne, bl.a. premierløjtnant Michael Frandsen, 
MPO, der er dansk forbindelsesofficer til UK 
- og som ses til højre på billedet.

Februar 2004 (55. årgang)/1

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK
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Det er efterhånden blevet til daglig ruti-
ne at læse i aviserne, at nu har dansk MP 
igen været i ildkamp i Irak, eller har del-
taget i en eller anden velgennemført an-
holdelsesaktion, der har tilvejebragt 
eftersøgte personer med tilhørsforhold 
til det tidligere regime, våbenhandlere 
og andre lyssky elementer.
Vi, der sidder herhjemme, læser det, og 
er tilbøjelige til med et nik at konstatere, 
at det klarede vi MP'ere naturligvis. Alt 
andet ville være utænkeligt!
Med den grundige uddannelse, vores 
MP'ere får, er man selvfølgelig rustet til 
at løse alle opgaver man bliver stillet 
over for , det være sig herhjemme eller i 
udlandet.
Dog er selve uddannelsen kun en del af 
forklaringen. Selv den bedste uddannel-
se ville være spildt, hvis ikke personer-
ne, der modtager uddannelsen, er top 
motiverede.
Når MP-skolen kan få så mange top mo-
tiverede elever, skyldes det først og 
fremmest vores værnepligt. Alle ind-
kaldte værnepligtige har muligheden 
for at søge ind til MP, og her kan man så 
udvælge de, der har den rette indstilling.
Lad os for MP's fremtidige bredde håbe, 
at det kommende forsvarsforlig ikke gri-
ber væsentligt ind i den nuværende vær-
nepligtsordning.

Carl Bratved
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- fødseldage i marts 

80 år
Den 2. Poul V. Thøgersen, KP-1

Solsortevej 40, c/o Lars Nielsen
8860 Ulstrup 

Den 28.Carl Johansen, MPO
Lyngevej 41 1 mf,
2800 Lyngby 

Den 30.Valdemar Karl Andersen, KP-2
ukendt

Den 31.Torben L. Poulsen, KP-4
Hirsevej 3, 2.th., 2700 Brønshøj 

75 år
Den 10.Knud Rasmussen, KP-9

Torpegårdsvej 39, 5792 Årslev

Den 12.Bent Grosen, KP-9
ukendt, Sverige

Den 22.Erik Christiansen, KP-7
Søllerød Park 4, st 4, Søllerød
2840 Holte

70 år
Den 3. Jens Hansen, KP-18

Rådyrstien 5, Klint
4500 Nykøbing Sj. 

Den 4. Ole Sonne-Hansen, KP-18
Bøgeløkke 13, 3700 Rønne 

Den 7. Bo O. Kragh, KP-18
Betty Nansens Allé 37, 1.tv.,
2000 Frederiksberg 

Den 8. Per Bang, KP-18
Nykær 38, 15.th.,
2605 Brøndby 

Den 11.Allan K. Madsen, KP-19
Østrupvej 103, 4350 Ugerløse 

Den 15.Henry Dichman, SG-2
Alhambravej 16, st.th.,
1826 Frederiksberg C 

Den 16. Ivar G. Jensen, KP-17
Jens Nielsensvej 7, Vester Aaby
5600 Fåborg 

Den 17.Knud Andersen, KP-16
Toftholmvænget 31,
2740 Skovlunde 

Den 22.Find Eggers, KP-14
I.P.Jacobsens Plads 7,
7700 Thisted

Thorkild B. Jensen, KP-18
C/O box 147 MS "Niga",
3952 Ilulissat (Jakobshavn) 

Den 27.Erik Meldgaard, KP-18
Lomvievej 16, Studstrup
8541 Skødstrup 

Den 30.Harald Petersen, KP-17
Villingerødvej 28, Villingerød
3120 Dronningmølle 

65 år
Den 1. Henning Nielsen, KP-35

Ægirsvej 10, 4200 Slagelse 

Sven-Erik Sørensen, KP-38
Rosenhøj 21, 3.th., 2650 Hvidovre 

Den 5. Flemming V. S. Petersen, KP-35
ukendt

Den 6. John Engelsen, SG-15
Sneppevej 9, 1.th.,
2400 København NV 

Den 7. John Frøberg, KP-34
Højmosevej 31,
2400 København NV 

Den 12.Bent Jørgensen, KP-31
Tessebøllevej 51,
4681 Herfølge 

Den 17.Poul E. Møller, KP-33
Erik Skellsvej 26 B, Tved
5700 Svendborg

Den 24. Jens E. Lebech, KP-46
Skolebakken 54., Nørre Bjert
6000 Kolding 

Den 25.Knud Ø. Hansen, KP-45
Antilopevej 5, 7100 Vejle 



Den 27.Ole B. Jensen, KP-32
Lilletoften 94, 1.th.,
2740 Skovlunde 

Den 28. Johnny Mogensen, SG-10
Luneskovvej 8,
5856 Ryslinge 

Den 30. John M. Larsen, KP-44
ukendt, Sydafrika

60 år
Den 3. Carsten Nielsen, KP-73

Højbyvejen 56, Højbyhuse
4130 Viby Sjælland 

Den 8. Osvald A. Thomassen, SG-22
Stadion Alle 41, 2.tv.,
7430 Ikast 

Den 10.Søren Frederiksen, KP-59
Tværvej 10, 6622 Bække 

Erling D. Jørgensen, KP-68
Skovbyparken 57, Skovby
8464 Galten 

Thomas Eskerod, SG-25
Lærkevej 40, Hou, 8300 Odder 

Den 11.Hans Bøvling, KP-73
Engkrogen 9, 2860 Søborg 

Den 15.Søren Winding, KP-63
Vesterskovvej 8, 5792 Årslev 

Den 16. Jens P. Kristensen, SG-25
Fjordparken 25,
8700 Horsens 

Finn Lodberg,  MPO
Drejøvej 8, 3450 Allerød 

Den 17.Palle Frank, KP-61
Ådalsvej 3, 9210 Aalborg SØ 

Knud S. Thomsen, KP-64
Tørringvej 76, Ildved
7160 Tørring 

Den 21.Leif Thomsen, KP-65
Arkildsdal 167, 3.tv.,
9400 Nørresundby 

Den 24.Poul E. B. Jensen, KP-72
ukendt

Den 29.Palle Schmidt, KP-67
Stationsvej 16, Hjulby
5800 Nyborg 

Den 30.Mads E. Linneberg, KP-62
Kløvervænget 5, Aagaard
6040 Egtved 

Den 31.Klaus E. Johanessen, KP-53
Lillevangsvej 133, Båstrup
3480 Fredensborg 

Mogens B. Lunde, KP-61
Meteorvej 44 A, 2730 Herlev 

50 år
Den 4. Jens Børsting, KP-99

Yrsavej 4 B, 4000 Roskilde 

Erik Bjerrum, SG-48
Møllehusvej 2, Møllehus
6280 Højer 

Den 9. Trine Anne Bro, SG-69
Skovvænget 22, 3480 Fredensborg 

Den 11. Arne S. Andersen, SG-51
Arildsgård 33,st.th., 
2700 Brønshøj 

Den 12. Bjarne Simonsen, KP-98
Førstballevej 9, 7183 Randbøl 

Den 14. Thorkild Hansen, SG-47
Hybholtvej 20, Stidsholt
9352 Dybvad 

Den 17. Flemming Urth, SG-50
Kongshøjvej 111, Visse
9210 Aalborg SØ

John Larsen, SG-52
Rødkælkevej 76, 2600 Glostrup 

Jes Ladefoged, SG-53
Rugvænget 20, Skallebølle
5492 Vissenbjerg 

Den 18. Ib E. Bang, SG-46
Duevej 5, Lyndby
4060 Kirke Såby 

Den 19. Erik J. Westergaard, SG-48
HVF Rosenvang 17,
2700 Brønshøj 

Den 20. Carsten Svensson, SG-46
Bangsbovej 33,
2720 Vanløse 

Den 27. Jørn Johansen, SG-46
Eriksvej 49, 4100 Ringsted 

Den 31. Anders C. Hougaard, SG-48
Royal Danish Embassy,
Prechistensky Pereulok
Moscow 119034 Rusland

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

  Erik, KP-8
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Militærpolitiet ved den danske batal-
jon i Irak afgiver i øjeblikket fire MP-
sergenter til TIP-kurset (Transition 
Integration Programme) på politia-
kademiet i Basra.
TIP-kurset varer tre uger, og alle Iraki-
ske politibetjente, som har politier-
faring fra før krigen, skal gennemføre 
kurset. Kursets hovedformål er, at give 
eleverne et indblik i basale menne-
skerettigheder, politiarbejde i et demo-
kratisk samfund samt opdatere dem på 
de vigtigste ændringer af lovgrundlaget. 
De danske MP'ere indgår, sammen med 
Tjekkiske og Italienske MP'ere, samt 
Britiske MP'ere og civile politibetjente, 
i et multinationalt instruktørteam. In-
struktørerne arbejder sammen i makker-

par, idet hvert makkerpar har ansvaret 
for en klasse på ca. 25 Irakiske politibe-
tjente. 
I forbindelse med Premierminister Tony 
Blair og den britiske forsvarschef, GEN 
Walkers besøg ved Multinational Divi-
sion South East overværede de en række 
lektioner på TIP-kurset, samt hilste på 
mange af eleverne og instruktørerne. 
Udover at fremvise gode instruktørfær-
digheder fik de danske repræsentanter 
lejlighed til, at fortælle om sammensæt-
ningen af det multinationale instruktør-
team, samt fremhæve det gode samar-
bejde om uddannelsen af det Irakiske po-
liti.
Kilde: HOK presse (offentliggjort 6/1-2004).

I forlængelse af lederen bragt i JANUAR 2004 i »Det røde Betræk«, hvor 
landsformanden udtrykker sin glæde ved et svagt stigende medlemstal, vil 
hovedkasseren gerne tilslutte sig den samme glæde.
Medlemstallet pr. den 31. december 2003 var 1546. Heraf var der dog ca. 
100 medlemmer der den 20. januar 2004 endnu ikke havde betalt kontinge-
tet for 2003. 
Jeg vil med dette indlæg gerne opfordre restanterne til at indbetale det skyl-
dige kontingent, ved at bruge det vedlagte indbetalingskort eller overføre be-
løbet til giro 6 077 064. Husk at angive både medlemsnummer og navn 
samt hvad beløbet dækker.
Hvis man ikke ønsker at være medlem af»Militærpolitiforeningen i Dan-
mark«, vil jeg sætte stor pris, at man kontakter mig enten pr. brev, via e-
mail eller telefonisk.

Militærpolitiforeningen i Danmark
v/ Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
Telefon 76 96 11 55 eller 76 96 11 50
E-mail kasserer@militarypolice.dk

Kontingent-opkrævning for 2004 vil blive udsendt ultimo februar eller pri-
mo marts.  



Mandag den 05. januar startede et nyt 
hold MP-aspiranter ved Flyvevåbnets 
Førings- og Operationsstøtteskole 
(FFOS). Uddannelsen er en ekstraordi-
nær uddannelse der er blevet pålagt sko-
len af Flyvertaktisk Kommando, grun-
det det stigende behov for Militærpoliti-
personel i forbindelse med internatio-
nal tjeneste.
10 MP-aspiranter mødte op da FFOS 
startede MP-uddannelsen den 05. janu-
ar 2004. En måned forinden var de alle 
blevet fremstillet for kommissionen til 
udvælgelse af egnede MP-aspiranter et 
forløb der strækker sig over 2 dage hvor 
de blev fundet egnet til gennemgang af 
uddannelsen.
Kommissionen har til formål gennem 
prøver og test, at vurdere den enkelte 
aspirants færdigheder indenfor kund-
skabsområderne engelsk, dansk, almen 

viden samt såvel teoretiske som prakti-
ske samarbejdsøvelser. Endvidere skal 
aspiranterne gennemføre de for uddan-
nelsen nødvendige fastsatte fysiske 
krav for optagelse på uddannelsen. Slut-
teligt gennemføres et interview med 
den enkelte aspirant hvor bl.a. en læge 
gennemgår og vurderer aspiranten ud 
fra et lægefagligt synspunkt.
Uddannelsen varer 19 uger og er den før-
ste MP-uddannelse hvor såvel egnet per-
sonel i Flyvevåbnet fra konstabel- og 
sergentgruppen, der bestrider eller skal 
bestride en funktion, der kræver kom-
petence som militærpoliti, kan optages. 
Endvidere kan egnet personel af konsta-
belgruppen fra Hæren, der indstilles via 
Hærens Logistikskole optages på ud-
dannelsen som hidtil.
19 uger kan for nogen ses som en for-
holdsvis kort uddannelse, men varighe-
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den skal ses i lyset af de forudsætninger 
som aspiranter fra Flyvevåbnet stiller 
med. Det personel der optages på ud-
dannelsen fra flyvevåbnet er som ud-
gangspunkt alle tjenestegørende i Fly-
vevåbnets bevogtningsenheder, og alle 
har en bevogtningsuddannelse hvor 
mange elementer fra MP-uddannelsen 
ligeledes indgår. Fag som rets- og straf-
feforhold, det danske retssystem gen-
erelt og gennemgang af relevante lov-
tekster fra lov om rettens pleje er tidli-
gere gennemgået med ovennævnte per-
sonelgruppe, ligesom bl.a. håndge-
mæng, magtbeføjelser og udryknings-
tjeneste, herunder indramning og ind-
trængen til alarmer er kendt pensum. 
Endvidere skal aspiranterne være i be-
siddelse af kørekort til kategori A og B 
og være omskolet til GD MB240 og 
buslet samt være uddannet på håndvå-
ben P M/49 og GV M/75 ved indtræden 
på uddannelsen.
Skolen har som følge af befalingsmand-
ens mulighed for optagelse på uddan-
nelsen og de erfaringer Flyvevåbnet p.t. 
har gjort sig vedrørende international 
MP-tjeneste, udarbejdet et nyt direktiv 
hvor den organisatoriske gruppe- eller 
sektionssammensætning vægtes væ-
sentlig i alle praktiske elementer under 
udførelse af MP-uddannelsen. Herun-
der at MPBM er i stand til under uddan-
nelsen, at rekognoscere og befale for, 
iværksætte og gennemføre almindeligt 
forekommende militærpolitiopgaver un-
der anvendelse af det i uddannelsen 
værende personel og materiel samt, afgi-
ve befaling til MP-gruppen indeholden-
de gruppeførerens overvejelser om mål 
og midler og endelig beslutning om op-
gavens løsning. Sagt med andre ord til-
stræber skolen så tidligt som muligt, at 
give befalingsmanden så megen ballast, 
at han på alle niveauer kan virke som 
fører for det personel han har underlagt i 
forbindelse med udøvelse af MP-

tjenesten, nationalt som internationalt.

Uddannelsens indhold er struktureret i 3 
fagkredse som anført nedenfor:
Funktionsuddannelse som gennem-
føres med det formål, at give eleven vi-
den, færdigheder og holdninger, som 
sætter eleven i stand til at varetage og ud-
føre pålagt funktion i en militærpoliti-
enhed. Fagkredsen indeholder alle de 
kendte elementer indenfor MP-
uddannelsen som MP-bestemmelser, 
rets- og straffeforhold, politi- og efter-
forskningslære, MP-administration, 
færdselslære m.m.
STO-uddannelse (Survive to operate) 
som gennemføres med det formål, at 
sætte militærpolitisoldaten i stand til un-
der kampforhold at kunne optræde ale-
ne og som medlem af en gruppe. Ud-
dannelsen skal udbygge den pågælden-
des tidligere militære grunduddannelse. 
Fagkredsen indeholder orienterings-
lære, våbenuddannelse samt førsteh-
jælp hvor indsatsen er koncentreret om-
kring typiske skader ved større færd-
selsuheld og prioritering af tilskade-
kommet personels behov for hurtig læ-
gebehandling. Faget førstehjælp koor-
dineres i øvrigt med ambulanceperso-
nel som iagttager og tilbagemelder på 
MP-aspiranternes løsning af opståede si-
tuationer.
Almen uddannelse som gennemføres 
med det formål, at give militærpolitisol-
daten en grundlæggende forståelse for 
de samfundsmæssige forhold i relation 
til dansk forsvar samt de nødvendige for-
udsætninger for at indgå i en militærpo-
litienhed nationalt som internationalt. 
Fagkredsen indeholder fag som psyko-
logi og samtidsorientering hvor bl.a. em-
ner som dansk sikkerhedspolitik, inter-
nationale sikkerhedspolitiske aktører 
samt Forsvarets organisation, herunder 
forsvarets opgaver, uddannelse og øvel-
sesvirksomhed indgår.
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Der stilles store krav til den enkelte 
aspirant inden han kan modtage den rø-
de baret. Foruden flere standpunktsprø-
ver og eksamener samt slutkontroller 
gennemfører skolen løbende samtaler 
med den enkelte elev med henblik på at 
informere om status indenfor videns-, 
færdigheds- og holdningsområderne. 
Og en elev, der i sin daglige adfærd gen-
nem viden, færdigheder og holdninger 
ikke lever op til uddannelseskriterier og 
skolens/tjenestestedets forventninger, 
indstilles til afgang fra uddannelsen. 
Udover at gennemføre grund-mili-
tærpolitiuddannelsen, opstiller, uddan-
ner og udsender skolen MP-personel til 
international tjeneste. I den forbindelse 
følger skolen jævnligt op på de elemen-
ter i MP-tjenesten der giver anledning 
til ændringer i uddannelsesdirektivet 
for MP-uddannelsen eller forhold som 
generelt skal søges bedret. 
Ovennævnte har ved denne uddannelse 
eksempelvis medført, at selve afhøring-
steknikken på MP-uddannelsen tillæg-
ges en større værdi. Sammen med For-

svarets Auditørkorps er der forberedt et 
antal rollespil som optages på video til 
gennemgang i plenum, hvor skolen 
gennemgår de afhøringsfaktorer der gør 
sig gældende samt vurderer og kom-
menterer afhøringens forløb.
Som et andet eksempel kan nævnes 
færdselslæren, hvor Rigspolitiets Færd-
selsafdeling forestår undervisning 
indenfor færdselslovens område 
sammenholdt med de afgrænsninger 
som følger af færdselssikkerheden i For-
svaret. Rigspolitiets Færdselsafdeling 
forestår endvidere den indledende prak-
tiske gennemgang af kontrolforanstalt-
ninger indenfor færdselsloven, inden 
MP-personellet selv skal forestå de for 
kontrollen nødvendige forhold.
I de næste to numre af det røde betræk 
vil MP-aspiranterne få mulighed for at 
kommentere det forløb de indtil videre 
har været igennem, og give deres syns-
punkter til kende omkring uddannel-
sens sammensætning. 

J.K. Thomassen
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Militærpolitiforeningen i Danmark 
afholder i år sit 33. jubilarstævne for 
at markere og fejre:

55 års jubilæum
for KP-holdene 5 og 6.

50 års jubilæum
for KP-holdene 15 og 16.

40 års jubilæum
for KP-holdene 62, 63, 64, 65, 66 og 
67 og SG-holdene 20, 21 og 22, samt 
SVN-hold 1964

25 års jubilæum
for SG-holdene 59, 60 og 61 samt 
SVN-hold 1979

45 års jubilæum
for KP-holdene 32, 33, 34, 35, 36 og 
37 samt SG-hold 5, 6 og 7 (45 år er jo 
ifølge ”reglerne” ikke noget rundt 
jubilæum, men mød op alligevel og 
giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er 
udnævnt i 1969 1974, 1984, 1989, 
1994 og 1999, der kan fejre hen-
holdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års 
jubilæum.
Alle der har gjort tjeneste ved Mili-
tærpolitiet ( Det være ved Hæren, 
Søværnet eller Flyvevåbnet) jubilæ-
um eller ej - er meget velkommen til 
at deltage i denne festlige begiven-
hed.

Desværre kan foreningen kun udsen-
de direkte indbydelser til 55, 50, 40 
og 25 års jubilarer.

Militærpolitiforeningen i Danmarks 
repræsentantskabsmøde har beslut-
tet igen i år, at fejre jubilarstævnet i 
Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet 
til Aalborg kan vi garantere, at 
stævnet vil finde sted i de bedste ram-
mer, så alle kan mødes og få nogle 
dejlige timer sammen.
Der vil i Aalborg blive stillet over-
natningsfaciliteter gratis til rådighed 
for alle der måtte ønske det,
endvidere vil der igen i år blive ind-
sat en bus, startende i København 
med opsamling på Sjælland, Fyn og 
Jylland, så prisen på rejsen vil blive 
på et overkommeligt niveau.
Militærpolitiforeningen i Danmark 
har i samarbejde med Trænregimen-
tet og Hærens Logistikskole indrettet 
en Historisk Samling (MP-museum) 
på Nørre Uttrup kaserne, vi håber 
mange vil benytte lejligheden til 
besøge Samlingen under jubilar-
stævnet.
Der vil selvfølgelig fremkomme 
yderligere invitation og oplysninger 
i et senere nummer af Det Røde 
Betræk, men reserver dagen allerede 
nu, vi glæder os til at byde jer vel-
kommen.

Landsformanden



Dansk militærpoliti anholdt to vå-
benhandlere og beslaglagde31 hånd-
våben og store mængder af ammuni-
tion, da de blev indsat i en større op-
eration i det centrale Qurnah.
I alt to huse blev omringet af to pan-
serinfanteridelinger præcist kl. 0600 om 
morgenen. Efter at husene var blevet om-
ringet af panserinfanteristerne, bankede 
militærpolitiet på dørene hos de to mis-
tænkte og vækkede dem og deres fami-
lier.
Begge steder var de eftersøgte tilstede 
og de blev uden de store problemer an-
holdt og efterfølgende ført til den lokale 
politistation. Begge de anholdte erkend-
te at de havde handlet med våben. Oven 
i denne gevinst var en tredje broder til-
stede. Han blev ligeledes anholdt som 
mistænkt for at tage aktiv del i våben-
handlen.

Med støtte fra militærpolitiet og inge-
niører gik man herefter i gang med at 
undersøge de to huse.
Tredje panserinfanterideling havde gen-
nem længere tid arbejdet på at skaffe in-
formationer om den organiserede han-
del med våben, og mange kilder havde 
peget på netop disse to brødre som 
værende bagmænd for hovedparten af 
den ulovlige våbenhandel i området.

Våben i komfuret
Inde i husene fandt man tilsammen 31 
håndvåben af typerne AK-47, maskin-
pistoler, pistoler og geværer, samt 38 
kasser med 7,62 mm ammunition, der 
hver indeholdt 450 skud. Desuden fandt 
man løse våbendele samt en større 
mængde af blandede ammunitionsty-
per.
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Meget af det konfiskerede var gemt un-
der tæpper, i kasser og i køkkenskabe. 
Da man kiggede nærmere på komfuret i 
det ene af husene, viste det sig at det 
indeholdt 2 maskinpistoler og 2 rifler 
AK-47.
Haven der hørte til det ene af husene 
blev gennemsøgt af tredje panserinfan-
terideling støttet af ingeniører med me-
taldetektorer. Her fandt man store 
mængder ammuni-
tion, der var gemt i 
lukkede rør under 
jorden.
Operationen må be-
tegnes som en stor 
succes, hvilket i 
høj grad kan til-
skrives godt sam-
arbejde mellem de 
forskellige enhe-
der og dele af ba-
taljonen, der havde 
arbejdet frem mod 
denne operation.

Alle enheder returnerede efterfølgende 
til Camp Eden for at tælle det konfi-
skerede, få vasket mudderet af biler og 
støvler, før man gik tilbage til de daglige 
opgaver.
Kilde: HOK presse
(offentliggjort 15/1-2004)
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Tidligt søndag morgen anholdt danske 
og britiske MP'ere lederen af det 
tidligere Bath-parti i Al Qurnah. 
Partichefen har længe været eftersøgt 
som en af hovedmændene bag flere 
terrorceller i det sydlige Irak. Fem andre 
blev også anholdt på stedet. 
Den danske bataljon slog ned på byen 
Shuwayj lidt efter midnat og anholdel-
sen forløb roligt. Panserinfanterikom-
pagniet og den lette opklaringseskadron 
omringede byen, mens militærpolitiet 
og et engelsk kompagni stormede huse-
ne, hvor de anholdte opholdte sig. 

Ven med Hussein
Landsbyen har i længere tid været over-
våget, da den altid har været kendt 
som en by, hvor Bath partiet havde vind 
i sejlene. Saddam Hussein selv formo-
des således flere gange at have været på 
besøg hos Bath lederen under det tidli-
gere regime. Det siges, at Saddam per-
sonligt har givet den anholdte biler og 
store pengegaver, ligesom han under sit 
sidste besøg angiveligt overnattede i gæ-
stehuset. Den anholdte partileder har 
været en af de ledende figurer i Bath par-
tiets efterretningstjeneste, og har blandt 
andet angiveligt fået henrettet flere 

mennesker fra forskellige landsbyer 
som gengældelse for Shiaopstanden.
 
Kørte flere terrorceller
Bath lederen har efter indhentede oplys-
ninger været en af de hovedansvarlige
for den etniske udrensning af marskara-
bere efter den shiamuslimske opstand 
under efterspillet af første Golfkrig. 
Han har resideret i det nuværende 
CIMIC hus i Al Qurnah, hvor han har 
været chef for den torturbøddel, den 
danske bataljon arresterede i juledage-
ne. Efter sidste Golfkrig er Bath lederen 
vurderet at have været en af hovedmæn-
dene bag flere terrorceller i det sydlige 
Irak og er angivelig ansvarlig for angreb 
mod koalitionsstyrkerne i Basra, Nas-
siryah og Baghdad.
Efter anholdelserne blev fangerne af-
hørt af danske og engelske efterret-
ningsofficerer. Afhøringerne kunne hur-
tigt fastslå, at fem af fangerne ikke hav-
de noget med det tidligere regimes støt-
ter at gøre, og de blev efterfølgende 
løsladt. Bath lederen indrømmede flere 
af de ovennævnte forhold under af-
høringerne, og er nu bragt til koalitio-
nens interneringslejr.
Kilde: HOK presse (offentliggjort 11/1-2004)

Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M

KØ NB VE ANH

Tur til Christiansborg
Så er chancen for at se/opleve Christi-
ansborg for alle de, der ikke var med i 
marts 2001, eller gense, for de, der var 
med, nu til stede i rigt mål.

Vi indleder denne aften med spisning i 
Snapstinget kl. 18:00 ca. 18:45 måne-
dens egnsbestemte menu til små 100,- 

13

Af presseofficer Kim Vibe Michelsen, DANCOM IRAK)



kr., hvorefter major (pens.) Helge Adam 
Møller, MF (Kons.) vil tage over, og 
føre os rundt i lokaliteterne, inden der af-
sluttes med orientering/foredrag om til-
værelsen som folketingsmedlem og mu-
ligvis også om tiden som jægersoldat.
Derfor mød talrigt op til dette interes-
sante arrangement torsdag den 25. 
marts 2004, kl. 17:45 idet vi mødes ved 
trappen i Rigsdagsgården i god tid in-
den spisningen.
Tilmelding som vanligt til Andreas Wil-
son, telefon 4494-4381 senest den 18. 
marts 2004.

Bestyrelsen

Husk også:

Våbenteknisk ….. !
Besøg ved Rigspolitiets afdeling A, Kri-
minalteknisk afdeling og Rejseholdet 
samt Våbensektionen torsdag den 26. 
februar 2004, kl. 19:00 på adressen 
Slotsherrensvej 113, 2720 Vanløse.
Indbydelse var i Det Røde Betræk, janu-
arnummeret. 
Beklageligvis har den ansvarshavende 
gjort gældende, at der denne aften kun 

er adgang for MP-foreningens mandli-
ge medlemmer!
Tilmelding senest den 22. februar 2004 
til Andreas Wilson, telefon 4494-4381.
På gensyn.

Bestyrelsen

Øvrige arrangementer
i 2004 
11. marts: Generalforsamling (Kastellet 
kl. 19:00)
6. maj St. Bededags aften på Volden (Ka-
stellet kl. 19:00)

Bestyrelsen

Skyttelauget
Vi har i forårssæsonen planlagt skyd-
ning tirsdagene 
den 17. februar 2004, 
den 16. marts 2004 og 
den 6. april 2004 
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 på ba-
nerne på Østerbrogade
Der er samtidig lagt op til kammeratligt 
samvær og måske et spil kort!

Preben Larsen og Flemming Ørhem

MP foreningen
Vestjylland

Lokalforening Vestjyllands ordinære 
generalforsamling afholdes onsdag den 
17. marts 2004 kl. 19:30 hos Ove Ove-
sen, Toften 19, 7441 Bording.
Dagsorden i. flg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen serveres der 
gule ærter med tilbehør.

Alle medlemmer af MP-foreningen er 
velkommen.
Tilmelding til: Finn tlf.: 9742-6182
 Ove tlf.: 8686-1074
Bestyrelsen vil glæde sig over et stort 
fremmøde.

Finn Lykke Svendsen
Lokalforeningsformand
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MP foreningen
Nordjylland

ENR INO GF- EP N
M

NO DR ND AJ LYL

Siden sidst har der i Nordjylland været 
afholdt fælles Andespil med deltagelse 
af ca. 110 personer. Derefter den årlige 
travetur, med mulighed for at købe ju-
letræ. Desværre var MP dårligt repræ-
senteret.
Vi har endvidere, den 21. december 
2003, for første gang afholdt et fælles ju-
letræ på Aalborg Kaserner. Der deltog 
ca. 155 personer, hvilket giver en god 
baggrund for at gentage arrangementet i 
år.
I november startede vi igen på skyd-
ning. Da vi gerne skulle deltage i fore-
ningens landsskydning håber vi på en 
bedre tilslutning i år.
Vores formand har desværre besluttet at 
flytte adresse til Mitrovitza det næste 
halve / måske hele år, men det hører vi 
nok nærmere om. 

11. marts kl. 19:00 skydning. Skydnin-
gen afholdes under bygning 8 Nørre Ut-
trup.
24. marts kl. 19:00 Generalforsam-
ling. Generalforsamlingen afholdes på 
MP`stuen. Dagsorden ifølge vedtægter-
ne. Foreningen vil i forbindelse med 
generalforsamlingen være vært ved et 
mindre traktement. Ønsker man at del-
tage i dette skal man tilmelde sig til be-
styrelsen.
15. maj kl.10:00  Schølleskydning. Se 
nærmere andet sted i bladet.

MP-foreningen Nordjylland arran-
gerer Schøllepokalskydning i Aal-
borg lørdag den 15. maj 2004

Mødested: Skydebanen Gl. Hvorupvej 
(sidevej til Høvejen SV for Hvorup Ka-
serne).
Startpenge: Deltagergebyr 50 kr. hjæl-
pere gratis.
Præmierne overrækkes efter endt skyd-
ning på MP`stuen.
Forplejning: Lokalforeningens marke-
tenderi vil være opstillet på pladsen, 
hvor du kan købe forfriskninger til rime-
lige priser.
I forbindelse med præmieoverrækkel-
sen vil der blive arrangeret grill-mad, 
pris 40 kr. pr. person.
Skydehold: Hvert skydehold består af 
højest 6 personer, hvoraf de bedste 5 
bedste resultater tæller. Er man ikke på 
et hold laver foreningen hold af de løse. 
Foruden hold vil der også være indivi-
duelle skydninger. Der vil være præmi-
er til bedste hold og de 3 bedste indivi-
duelle skytter.
Vi håber mange vil støtte op om arran-
gementet. Tilmelding senest den 6. maj 
til Frants Dalby 9826-8599 eller Gert 
Bøjer Jensen 9811-3173. 

Da der ingen medalje blev lavet til mili-
tære / civile der efter 2 verdenskrig gjor-
de tjeneste i Tyskland, besluttede Dan-
ske Soldaterforeningers Landsråd at 
fremstille en sådan.
Medaljen kan mod betaling af udgifter-
ne til fremstilling og porto købes. Med-
aljen må bæres af alle der gjorde tjene-
ste i Tyskland militære som civile . Øn-
sker man at anskaffe sig medaljen kan 
man kontakte Ole Olsen 7442-5814.
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MP foreningen
Fyn

Lokalforeningen FYN afholder den årli-
ge generalforsamling onsdag den 25. fe-
bruar 2004 kl. 19:30 på Dannevirke 
Odense.
Dagsorden ifølge vedtægter. Eventuelle 
forslag skal være formanden i hænde se-
nest 8 dage før generalforsamlingen.
Før generalforsamlingen serveres der 
kl. 18:00 gule ærter m. flæsk, bacon og 
pølser. Pris pr. person kr. 90,-. inkl. kaf-
fe og småkager. Arrangementet for-
udsætter, at der er mindst 18 deltagere, 
da spisningen ellers ikke kan gennem-
føres.

Fredag den 19. marts 2004 kl. 19:00 af-
holdes Lokalforeningens fødselsdag, 
eventuel med ledsager til torskespis-
ning på Dannevirke.

For ikke-fiskespisende kan serveres kal-
vesteg m/waldorfsalat, surt og sødt, hvi-
de, brune og franske kartofler. 
Pris pr. person: Torsk dagspris (ca. kr. 
125,-), kalvesteg kr. 75,-.
Priserne for begge menuer er ekskl. drik-
kevarer.
Tilmelding til kassereren: tlf. 66 12 49 
37 dagligt mellem kl. 18:00 og 19:00.
Til guleærter: senest den 19. februar 
2004.
Til torsk/kalvesteg: senest den 13. 
marts 2004.

Det vil glæde os at se en stor deltagelse 
til begge arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Svend Pedersen 

MP foreningen
Tissø

ENR INO GF- EP N
M

TIS ØS

fredag de 19. marts 2004 kl. 18:00 ved 
Gitte og Jørgen, Tissø Frugtplantage, 
Søvejen 33, Jerslev.

D A G S O R D E N:
1. Valg af dirigent
2. Beretning a. formanden
 b. skydelauget
3. Revideret regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt virke

6. Valg:
a. formand Erik Hansen modtager 

genvalg.
b. suppleant Arne Winther modtager 

genvalg.
c revisor 
 (bilagskontrollant) Erik Jeppesen 

modtager genvalg.
d. revisor suppl. Bent Mitchell modta-
ger genvalg.
e. 5 repræsentantskabsmedlemmer.
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Onsdag den 25. februar kl. 19:00 
Skydning i Haderslev Skydecenter, 
Fjordagervej 44, 6100 Haderslev. 
Resultaterne bliver brugt i en 
konkurrence mod de andre MP-
Lokalforeninger. Sidste år vandt vi både 
Senior I, og Senior II, dvs. for hold 
under 55 år og for hold over 55 år, 
samtidigt med at vi også havde den 
bedste skytte på landsplan i begge 
kategorier. I år vil vi igen lave en lokal 
skydekonkurrence for familiemed-
lemmer. Der skydes individuelt både 
for børn og for kvinder.
Lokalforeningen har præmier til de 
bedste i alle kategorier. Der serveres 
kaffe/the og ostemad, eller lignende. 
Prisen er 30,- kr. pr. person.. Husk 
tilmelding senest 1 uge før arrange-
mentet. 

Onsdag den 17. marts kl. 19:00 
Generalforsamling i Hjemmeværns-
gården, Kongeåvej 17, Gredsted ved 
Gredstedbro, nord for Ribe. Bagefter 
får vi de traditionsrige gule ærter samt 
tilbehør. Det planlægges p.t. at aftenen 

sluttes af med et foredrag, men aftalen 
er ikke helt på plads endnu. Der serveres 
også kaffe med småkager. Se mere i Det 
røde Betræk. Prisen er 50,- kr. pr. 
person, + drikkevarer. Husk tilmelding 
senest 1 uge før arrange-mentet. 

Lørdag den 24. april kl. 10:00 
Repræsentantskabsmødet som bliver 
afholdt på Soldaterhjemmet Danne-
virke, Sdr. Boulevard 15, Odense C. 
Der kan købes drikkevarer og mad til 
rimelige priser. Alle lokalforeninger 
sender op til 5 repræsentanter, og 
desuden kan alle øvrige medlemmer 
også deltage. Vores repræsentanter 
bliver valgt på generalforsamlingen.

Lørdag den 15. maj kl. 10:00 Forårets 
familieudflugt bliver afviklet, hvor der 
planlægges en tur til Rømø. Vi forventer 
at mødes ved den nordlige p-pladsen 
med grillhytte, midt på Vesterhavsvej. 
Herfra påbegyndes en bunkers-tur, hvor 
vi med guide besøger et mindre antal af 
de i alt 52 bunkers der er på øen, 
herunder bl.a. Mammutbunkeren. Kom 

7. Eventuelt.
Evt. forslag skal være formanden i hæn-
de senest 8 dage før generalforsamlin-
gen.
Damerne vil under generalforsamlin-
gen få serveret et glas vin oppe i stuen 
ved Gitte.

Efter generalforsamlingen deltager da-
merne i spisningen af de gule ærter.
Af hensyn til de gule ærter helst tilmel-
ding senest den 15. marts.

Vel mødt
bestyrelsen
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i praktisk beklædning, da der også skal 
kravles i nogle af dem. Efterfølgende 
tager vi til Naturcenter Tønnisgård, som 
findes i en gammel stråtækt Rømøgård. 
Her kan man opleve forskellige 
spændende udstillinger, samtidigt med 
at der er en lille café, hvor man gerne må 
nyde sin medbragte mad, men der er 
også mulighed for at købe drikkevarer, 
is og den specielle »Tønnisgård-
kringle«. Vi regner med at få et lille 
foredrag samtidigt. Efterfølgende 
forventer vi at tage kaffen ombord på 
Rømø-Sild færgen, ca. 14:30 17:00, 
hvor der også er mulighed for at handle 
til meget fordelagtige priser. Medbring 
madpakke, eventuelt drikkevarer, samt 
pas. Foreningen afregner for bunkers-
tur, foredrag samt færgebillet. Al 
forplejning er for egen regning. Pris 
50,- kr. pr. person. Husk tilmelding.

I maj / juni måned bliver der mulighed 
for at deltage i Schølleskydningen i 
Ålborg. (Pistol-skydning, individuel og 
hold med 6 personer). Prisen afhænger 
af deltagerantal samt aktivitetsniveau. 
Afviklingen sker altid i en weekend, og 
der er ofte internationale deltagere 
også. Kontakt Ole for deltagelse.

MP-Foreningen Tissø holder »MP-
træf-Øst« den 18. - 20. juni, med 
grisefest lørdag kl. 13:00, på Ris-
bjergvej 27, Ruds Vedby. Der serveres 
gris med kartoffelsalat, årstidens salater 
og flutes samt kaffe med hjemmebag 
for ca. 90,- kr. pr. person. Drikkevarer 
kan medbringes eller købes. Der er 
mulighed for campering / overnatning. 
Kontakt Anna & Erik Hansen, 5826 
3195, eller Jørgen, 5825 0097 for 
tilmelding.
Det årlige MP-træf (camping-træf) 
afholdes i weekenden den 13.-15. 
august på Riis Camping og FerieCenter 
ved Give. Årets arrangører er Inge og 

Peter Jepsen (KP-62).
 Campingpladsen er også et godt 
udgangspunkt for udflugter, og ligger 
tættest på attraktioner som LEGO-
LAND® (18 km) og Løveparken (4 
km), Play Land og lystfiskeri m.v. Der 
tilbyder desuden udlejning af 4 og 6 
personers hytter, luxus-hytter og 
værelser, udendørs vandland med 
opvarmet vand (24 grader) og 
rutschebane samt børne-pool.
Campingtræffet er absolut en hyggelig 
aktivitet for alle, og især for familier. 
Tilmelding skal ske til indehaverne 
Birgit og Aksel Pedersen, Riis Cam-
ping, Østerhovedvej 43, 7323 Give, 
Tlf.: 75 73 14 33, Fax: 75 73 58 66, E-
Mail: info@riis-camping.dk. Husk at 
gøre opmærksom på det er MP-
Campingtræf.

Lørdag den 28. august afholdes det 
årlige jubilarstævne. Det er igen på 
Aalborg Kaserner, Høvejen 50, Nørre-
sundby, men denne gang er det den 
tidligere Hvorup Kaserne, hvor MP-
Kompagniet er placeret. Sidste år var 
der næsten 150 deltagere, som alle 
havde en god oplevelse med en masse 
»kan du huske« historier. Om lørdagen 
er der prade og middag, samt hyggeligt 
samvær. Der vil være mulighed for at 
komme af sted med en fælles 
bustransport om fredagen, indkvarte-
ring på Kasernen, samt fælles hjem-
transport om søndagen. Nærmere vil 
blive annonceret i »Det røde Betræk«. 
Husk tilmelding.

Lørdag den 11. september kl. 10:00 
Efterårets store familieudflugt hvor vi 
vil besøge Historiecenter Dybbøl 
Banke, Dybbøl Banke 16, Sønderborg. 
Den overordnede historiske del bliver 
serveret med fortælling og film i 
Modelhallen. Derefter placeres man 
midt i kampområdet blandt soldater og 

18



eksploderende granater. Jeres person-
lige fortæller bringer jer nærmere de 
danske og preussiske soldaters vilkår, 
og den militære taktik under krigen. 
Ligeledes fortælles bla. i soldaterba-
rakken, ved marketendervognen, i 
kanonstillingen og ude ved den 
oprindelige skanse nr. 4, hvor man med 
vore fortælleres hjælp måske næsten vil 
kunne se Sønderborg i brand, den 
nedskudte Dybbøl Mølle, preussernes 
kanoner på Broagerland og de andre 9 
skanser! Madpakken og de medbragte 
drikkevarer indtages ved et efter-
følgende besøg hos Sønderborg Brand 
& Redning, Vestermark 10, hvor Ole 
Olsen (SG-67) bagefter vil vise rundt. 
Foreningen er efterfølgende vært ved en 
kop kaffe med kage. Prisen er 50,- kr. pr. 
person. Husk tilmelding.

Onsdag den 17. november kl. 18:00 
Juleafslutning med BØF & BOWL. ved 
X-trem Bowling Center, Sports 
Centrum, Industrivej 8, 6200 Aabenraa. 
Prisen bliver 100,- kr. pr. person, + 
drikkevarer. Vælg mellem Oksesteak 
med whiskysauce eller Kyllingefileter 
med barbecuesauce, samt bådkartofler, 
salat med dressinger og flütes med 
smør. Der er præmier til alle, og de 
bliver normalt uddelt efter en 
udregningsmodel der minder om 
brugen af kinesiske kuglerammer, hvor 
kuglerne flyver frem og tilbage i flere 
dimensioner. Vi slutter med kaffe og 
småkager. Nærmere vil blive annon-
ceret i »Det røde Betræk«. Husk til-
melding.

Se mere om alle aktiviteterne i »Det 
røde Betræk«, og kontakt Erling 
Lund Juhl, Carl Bratved eller Ole 
Olsen, for tilmelding samt eventuel 
koordinering af transport.

MP-Foreningen Sønderjylland af-
holder ordinær generalforsamling, ons-
dag den 17. marts 2004 kl. 19:00, i 
Hjemmeværgården, Kongeåvej 17, 
Gredsted ved Gredstedbro. (I den Gl. 
børnehave ved skolen, vest for lande-
vejen).

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Godkendelse af fuldmagter.
3.Formanden aflægger beretning for 

det forløbne år.
4.Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab samt budget.
5.Fastsættelse af kontingent for det 

kommende år.
6.Behandling af evt. indkomne 

forslag.
7.Valg af:

a. Kasserer. På valg er Ole Olsen, 
(SG-67).

b.2 bestyrelsesmedlemmer. På valg 
er: Carl Bratved, (SG-19), og 
Niels Lampe, (SG-94).

c. 2 bestyrelsessuppleanter, på valg 
er: Hans Heinrich Holtzmann, 
(KP-7). Og Anders E. Nørby, 
(KP-39).

d.2. revisorer, på valg er:
Erling Keller, (KP-17), og Carl 
Frode Flint, (SG-49).

e. 1 revisorsuppleant, på valg er 
Ronald B. Kodal, (KP-11).

f. 1 faneansvarlig, på valg er Kim 
Buchwald Hansen, (SG-63).

g.1 suppleant for den 
faneansvarlige, på valg er Peter 
Jepsen (KP-62).

h.5 repræsentantskabsmedlemmer. 
(De skal deltage i repræsentant-
skabsmødet i Odense, lørdag den 
24. april 2004).

8. Eventuelt.
Herunder udtrækning af vinderen 
til to flasker vin, blandt de med-
lemmer som har indbetalt deres 
kontingent for år 2004 inden den 
12. marts 2004. 
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Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest onsdag 
den 3. marts 2004.

Efter generalforsamlingen får vi de 
traditionsrige gule ærter samt tilbehør. 
Det planlægges p.t. at aftenen sluttes af 
med et foredrag, men aftalen er ikke helt 
på plads endnu. Der serveres også kaffe 
med småkager. Se mere i Det røde 

Betræk. Prisen er 50,- kr. pr. person, + 
drikkevarer. Alle medlemmer af 
Militærpolitiforeningen i Danmark er 
velkomne. Familierne er selvfølgelig 
også indbudt.

Af hensyn til maden beder vi om 
tilmelding senest fredag den 12. 
marts 2004. 

Vel mødt, bestyrelsen

Bestyrelsen, valgt ved generalforsamling 2003
Navn gade postnr. & by tlf.

Formand, Erling Lund Juhl Skolegade 25 6600 Vejen 7696 1150

Næstformand, Carl Bratved Fruerlundvej 2 6740 Bramming 7510 2107

Kasserer, Ole Olsen Vestermark 12 6400 Sønderborg 7442 5814

Medlem, Niels Lampe Svanevej 3 6500 Vojens 4034 5131

Medlem, Peter Terp Kraft Galgevang 9 6780 Skærbæk 7475 3610

1. suppl. Hans H. Holtzmann Baldursgade 51 6700 Esbjerg 7512 7059

2. suppl. Anders E. Nørby Nørregade 17 6690 Gørding 7517 8110

MP foreningen
Østjylland

ØS DT NJ AYLL

ENR INO GF- EP N
M

Der indkaldes til generalforsamling 
onsdag den 17. marts 2004 kl. 19:00 
på restaurant Festens Menu, Al-
strup Allé 4, 8361 Hasselager med 
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det for-

løbne år samt forelæggelse af aktivi-
tetsplan for det kommende år.

3. Godkendelse af regnskab samt fore-
læggelse af budget for det kommen-
de år, herunder fastlæggelse af kon-

tingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

a. Formand (Formanden er på valg 
hvert år).

b.Øvrige bestyrelsesmedlemmer (På 
valg er Otto Westergaard og Erik 
Danielsen).

c. Suppleant ((På valg er Oluf Degn-
bol).

d.5 medlemmer til landsforeningens 
repræsentantskab.
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6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
(På valg er hhv. Preben Kjær Peder-
sen og Verner

     Vistisen).
  7.  Eventuelt.
Indkomne forslag, jf. pkt. 4, skal være 
formanden i hænde senest 2 uger før mø-
det. Forslag, der af bestyrelsen anses for 
væsentlige, sendes til foreningens med-
lemmer senest 1 uge før mødet, jf. ved-
tægterne §7.
Efter generalforsamlingen serveres den 
traditionelle generalforsamlingsmenu 
(gule ærter + 1 øl + 1 snaps) til den lige-
lede traditionelle pris af kr. 99. Af hen-
syn til spisningen er det nødvendigt at til-
melde sig hos formanden på ovenståen-
de tlf.nr.
I forbindelse med generalforsamlingen 
vil en af vore unge MPSG fortælle og vi-
se film om sine oplevelser under MP-
tjenesten i Irak.
Støt vores lokalforening ved at deltage i 
mødet og få en god sludder med gamle 
kammerater.

Steen Ladefoged/formand

Som annonceret afholdt MP-Østjylland 
”Torskegilde” onsdag, den 7. januar 
2004 på restaurant Kroen i Krogen i År-
hus. Det var et nyt tiltag, som vil blive 
en årlig tilbagevendende tradition spe-
cielt fordi aftenen gik særdeles godt.
11 MP´ere, eller rettere 11 tidligere 
MP´ere mødte forventningsfulde op til 
torskegildet og ingen blev skuffede, 
tværtimod ønskede alle, at vi gjorde tor-
skegildet til en årlig tradition. 
Efter at henholdsvis formanden Steen 
Ladefoged og arrangøren Oluf Degnbol 
havde budt velkom-men, kom Christian 
Gram Nielsen ud i restauranten og bød 
os velkommen, hvorefter han gik tilba-
ge til køkkenregionerne for at sørge for 

Torskegilde på Kroen
i Krogen, Århus

den lovede kvalitet, nemlig Kroen i Kro-
gens koncept - meget høj kvalitet til mo-
derat pris, og han holdt hvad han lovede.
Torsken blev serveret på tallerkener 
med kartofler og sennep sauce, og vi kun-
ne så selv til- eller fra-vælge terninger af 
rødbeder, æg, let ristede kapers, peber-
rod samt flæsk, og hertil drak vi efter be-
hag rødvin, hvidvin eller øl og snaps. 
Som dessert blev der serveret en por-
tionsanretning af is i et midterbæger om-
kranset af små pandekager, hvortil der 
kunne vælges forskelligt sødt tilbehør.-
Hertil drak nogle af os figenvin, idet 
restauranten desværre ikke kunne levere 
solbærrom.
Det var en fantastisk god og rigelig mid-
dag, men restauranten er mest vant til 
kunder, der drikker vin og ikke øl og 
snaps, så snapsen udgik hurtigt, og der 
måtte derfor hentes supplement hos en 
anden restaurant, eller også er MP´ere 
mere tørstige end andre befolknings-
grupper.
De første 3 timer gik med utrolig megen 
snak, og således som jeg observerede 
det, helt uden at tale om MP og gamle 
minder, men herefter gik det løs med 
historier om både MP´ere og politifolk, 
ligesom også de nye MP´ere fra andre 
værns uddannelse blev rost. Et par kap-
pedes om at fortælle om deres respekti-
ve oplevelser under ophold i Grønland, 
og herunder hvad de havde spist bl.a. 
havde de spist friskt varmt rå sæl, lever 
samt fugle kogt med fjer og alt hvad så-
danne skabninger har i og på sig. Mange 
af os havde haft de samme officerer og 
befalingsmænd på MP skolen ,og som 
sædvanligt gav dette emne også anled-
ning til mange gode minder.

Vi 11 MP´ere kom fra mange forskellige 
KP og SG hold hvoraf skal fremhæves, 
at den ældste er fra hold 2, men alders og 
hold forskellighederne betyder ikke no-
get, for det er fantastisk at opleve hvor-
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dan vor fælles referenceramme, Mili-
tærpolitiet, ryster os sammen, så det var 
en rigtig god aften, tak for det, og vi ser 
meget gerne endnu flere deltagere i janu-
ar 2005.

Oluf Degnbol/referent

Nytårsparole ved Trænregimentet 
Den 6. januar 2004 kl. 0900 blev der af-
holdt Nytårsparole ved Trænregimentet 
(TRR). Oberst F. Larsen (MPO) kom 
ind på, at 2003 var præget af mange op-
gaver, et stort internationalt engage-
ment og nye strukturtilpasninger, her-
under implementeringen af EDB-
styresystemet DEMARS. Sammen-
holdt med Forsvarets økonomiske situ-
ation og personelmangel (pga. ansættel-
sesstop) har det betydet et travlt og hek-
tisk år for de fleste. Regimentschefen 
vurderede, at 2004 ikke ville blive min-
dre travlt. Økonomien og bemandingen 
vil stadig være stram, og der skal i nær-
meste fremtid også kigges mod kom-
mende forsvarsforlig, og hvad dette vil 
betyde for TRR og MP. Et fokusområde 
for TRR i 2004 vil være forbedringer af 
forholdene for MP, herunder at kunne be-
mande de mange ubesatte stillinger. 

Små Facts om MP i Hæren 
- I missionerne er der pt. 10 MP i Koso-
vo, 4 MP i Afghanistan og 21 MP i Irak, 
ialt 35 MP´ere fra Hæren. 
- I januar og februar gennemføres rota-
tion ved alle missioner, således 29 nye 
MP´ere rejser fra Danmark og 6 MP´ere 
tager en gengangertjeneste. 
- Med nuværende personelsituation og 
igangværende missioner er der kontinu-
erligt mindre end 35 fastansatte MP´ere 
(Hæren) tilbage i Danmark. 
- I juli/august skal missionerne rotere 
igen, forventelig med 35 nye MP´ere, 
minus evt. gengangere. 

- Sammenlægning af ovennævnte tal vi-
ser, at der i løbet af et år er mere end 100 
forskellige MP´ere i international tjene-
ste. 
- 1 MPDET skal med sine 27 værneplig-
tige MP´ere fra hold august 2003 danne 
grundstammerne for missionerne til 
sommer. 
- Traditionen blandt værnepligtigt MP-
personel er, at ca. 50-60 % er interes-
seret i udsendelse i mission. 
- MP´erne, der er tilbage hjemme i Dan-
mark, uddannede i 2003 cirka 6000 vær-
nepligtige soldater i den grundlæggen-
de del af "Riot Control" og ca. 1500 fast-
ansatte i den udvidede del af skjoldtek-
nikken. De sidste 1500 soldaterne fik 
desuden en ekstra handlebane lektion 
umiddelbart før udsendelse i mission.
- Pr. 6. januar 2004 var der 9 ubesatte 
MP-stillinger på SG-niveau. MP-
personel udsendt i mission er ikke ind-
befattet i det tal. 

Jubilæum
Peter Bach Nielsen Fuffi KP-69 kan fej-
re 25 års jubilæum hos Krogh Andersen 
AS Skilte & Reklame.
Dette er det første medarbejderjubilæ-
um i firmaets historie.
Peter Bach Nielsen har været med i hele 
fagets udvikling fra begyndelsen med 
skrivestok og pensel til i dag, hvor der 
primært bruges computer teknologi.
Herfra et hjerteligt tillyke.
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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

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

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Selberg

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

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

Hovedbest.medlem
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
  7442 5814
  souvenir@
   militarypolice.dk

Hovedbest.medlem
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  fodselsdagsfond@
   militarypolice.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm
  3251 0364

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

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde
  4643 2377
   mobil: 4818 1409
   Arb.: 4675 7377
  cr@ctag.dk

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

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

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

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  e-a.hansen@mail.dk

SØNDERJYLLAND:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
  7696 1155
  ej@v-e-c.dk

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



Reserveret postvæsenet

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
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Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27
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