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Danske
Soldaterforeningers 
Landsraad
På det netop overstående formandsråds-
møde i DSL, var der en bred debat om 
Landsrådets fremtid.
Der blev fremsat mange ønsker om, 
hvad Landsrådet bør påtage sig af opga-
ver.
De mange forskellige synspunkter var 
for det meste betinget af de mange for-
skellige landsforeningers meget forskel-
lige vilkår for deres arbejde.
Det blev fastslået at Landsrådet som 
paraplyorganisation skal virke som et ko-
ordinerende og kontaktskabende organ.
I det store og hele skal Landsrådet be-
skæftige sig med de velkendte emner 
som forsvarsvilje, traditionspleje og ko-
ordination med Forsvarets øverste myn-
digheder, som noget helt nyt  affødt af 
det nye forsvarsforlig  skal Landsrådet 
gøre sin indflydelse gældende for at skaf-
fe soldaterforeningerne en fornuftig be-
handling på landets militære installatio-
ner.

Carl Bratved



Den 3. John K. Bjørkmann, KP-50
Tuborg Sundpark 4, 2.th.,
2900 Hellerup

Jørgen H. Eriksen, KP-61
Bøgesangervænget 24,
5210 Odense NV

Den 13. Ole Bilstrup, KP-43
Spidstoftevej 14, 8800 Viborg

 
Jens-Aage Kristensen, KP-52
Ulstrup Vænge 12,
4400 Kalundborg

Den 14. Flemming Nedergaard, KP-53
Hjørringvej 520, 9800 Hjørring

Den 15. Jørgen Ebbesen, KP-45
Ved Lunden 14, 4300 Holbæk

Den 18. Hans J. Hermansen, KP-54
Blåbærvej 1, 6430 Nordborg

60 år
Den 5. Knud B. Kristensen, KP-62

Hybenvej 5, Vammen 8830 Tjele

Den 7. Tony B. Carlsen, KP-68
Broparken 8, 2680 Solrød Strand

Jørgen Høyer, KP-71
Valby Langgade 136.4.th.,
2500 Valby

Den 8. Leif Boutrup, KP-82
Agerbølparken 27, 7323 Give

Den 11. Knud M. Jensen, KP-68
Akelejevej 6, 3450 Allerød

Den 12. Torben Dalsgaard, KP-79
Betty Nansens Alle 53, 3-5,
2000 Frederiksberg

Den 13. Kent N. Jensen, KP-75
Biskorupvej 54, Biskorup
5240 Odense NØ

Den 14. Hans Kr. Nielsen, KP-78
Nøddevej 64, Stae 9310 Vodskov

Den 15. Arne Andersen, KP-71
Grundtvigsvej 3, 9440 Åbybro

Fødselsdage i april
85 år
Den 14. Svend Egon Andersen, KP-1

Havbovej 10, 8420 Knebel

80 år
Den3. Erik Stokholm, KP-1

Hajstrupgade 53, st.th., Øsby
6100 Haderslev

Den 17. Arno Jeppesen, KP-2
Willumsvej 24,
2300 København S

Den 27. Leif Nielsen, KP-2
Krogstens Alle 64 B,
2650 Hvidovre 

75 år
Den 15. Svend Nielsen, KP-9

Kystvejen 138, Strøby Egede
4600 Køge

70 år
Den3. Erik E. Rasmussen, KP-19

Knæhøj 7, 4000 Roskilde

Den7. Poul V. Nielsen, KP-19
Valdemarsgade 64, st.th.,
4760 Vordingborg

Den 20. Finn Johansen, KP-20
Nyvej 14 A, st.tv.,
1851 Frederiksberg C

65 år
Den1. Henrik Hey, KP-39

Aqqusinersuaq 23, Box 510
3900 Nuuk (Godthåb)
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Den 16. Poul E. Mathiasen, KP-74
Hirseager 24, 7120 Vejle Øst

Den 17. Ib E. Christensen, KP-72
Gåsebæksvej 12, 2.th.,
2500 Valby

Den 18. Jens P. Borgen-Nielsen, KP-77
Royal Danish Consular Agency,
P.O. Box 997 Bahrain

Den 19. Ingolf Grau, KP-83
Hvedemarken 30, 9670 Løgstør

Den 21. Erik Christiansen, KP-60
Lyrskovgade 38, 4.th.,
1758 København V

Den 23. Ole D. Olsen, KP-72
Bragesvej 39, 1.tv.,
3000 Helsingør

Den 30. Torsten Beer, KP-83
Snekkevej 7, 4040 Jyllinge

Den 30. Ole E. Jørgensen, KP-84
Koglens Kvarter 4 A,
2620 Albertslund

Den røde gulerod
Målet er den røde baret, det tydelige ken-
detegn for en uddannet MP-soldat og 
det, der er med til at gøre de få udvalgte 
til noget helt specielt. Eleverne på MP-
sergentuddannelsen ved, at de er noget 
særligt, og de har valgt uddannelsen net-
op af den grund.

Af Marianne Hansen
"Det er den fedeste fysiske træning, du 
overhovedet kan få", "jeg har lært mig 
selv meget bedre at kende", "jeg har fun-
det noget, hvor jeg er glad, når jeg står op 
om morgen, og glad, når jeg går hjem". 

50 år
Den 1. Torben K. Kristiansen, SG-53

Skelbyvej 149, Næsby
4171 Glumsø

Den 2. Poul E. Sørensen, SG-49
Himmelbjergvej 56, Laven
8600 Silkeborg

Den 11. Kim Knudsen, KP-99
Kofod Anchersvej 56,
3060 Espergærde

Den 12. Per H. Sørensen, SG-52
Smithsvej 9, 4300 Holbæk

Den 17. Christian Pedersen, SG-55
Rolighedsvej 8, 6920 Videbæk

Den 25. Torben Salomonsen, SG-53
Herningvej 12, 4200 Slagelse

Den 29. Per Jensen, SG-52
Ulspilsager 25, 2791 Dragør

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

Erik, KP-8

Så positive meldinger kommer der, når 
man spørger MP-sergenteleverne Emi-
lie og Anders om deres snart afsluttede 
MP-sergentuddannelse på Hærens Lo-
gistikskole i Aalborg. Motivationen er i 
top, og det har den været fra dag et. Beg-
ge har, ligesom alle andre der søger ind 
som MP-sergent, selv valgt at tage den 
18 måneder lange MP-uddannelse efter 
at have afsluttet deres 4 måneders basi-
suddannelse - det vil sige 22 måneder i 
alt. 
I disse dage kæmper Anders og Emilie 
med deres sidste eksaminer, og den 21. 
januar kan de endelig tage imod den rø-



være klar i hukommelsen, er der ingen 
fag, man blunder i. "De lærere, der 
underviser, har mange erfaringer med 
ude fra missionerne. I retspleje kommer 
auditørerne og underviser os, og i færd-
selsloven bliver vi undervist af betjente 
nede fra byen. Og de kan deres stof helt 
ind til benene. Forstår man ikke helt, 
hvad man læser, kan de altid tage et prak-
tisk eksempel op og fortælle om, hvorfor 
en gammel sag endte ud i en bødestraf, 
en ekstra vagt eller en tilbageholdelse. 
Det er meget motiverende. Så får man 
pludselig noget praktisk indsigt, i stedet 
for bare at læse sig til det hele", lyder det 
fra Anders, der selv har valgt at skippe fe-
sterne i weekenderne til fordel for en god 
nats søvn og lidt ekstra lektielæsning. 
Hans mål med MP-uddannelsen er nem-
lig at danne et godt grundlag for en vi-
dere karriere i forsvaret, og det mente 
han, at MP-uddannelsen var det bedste 
middel til. "Jeg tænkte, at hvis jeg tog 
den hårdeste sergentuddannelse og fik 
gode papirer herindefra, så måtte jeg jo 
være bedre stillet, når jeg søger videre", 
siger han og lægger ikke skjul på, at han 
med klassens bedste karakterer til fulde 
lever op til den intention.  

De udvalgte
Ud over det store faglige udbytte har An-
ders og Emilie lært en hel del om dem 
selv og hinanden. De mange udfordrin-
ger, uddannelsen byder på, har flyttet 
grænser og lært dem, hvad de kan og ik-
ke kan. 

En anden ting, som ifølge de to elever 
gør MP-uddannelsen speciel, er det kam-
meratskab, der opstår, når man går op og 
ned ad hinanden 24 timer i døgnet. "Og 
så er vi jo heller ikke så mange, så man 
knytter sig tættere til dem, der er", for-
klarer Anders. I alt startede der 31 på de-

de baret, som er det i øjenfaldne kende-
tegn for militærpolitisoldaterne. Gen-
nem hele uddannelsen har det været gu-
leroden, når de mange prøver og eksami-
ner har overrumplet eleverne, og familie 
og venner har måttet stå i anden række på 
grund af studierne. Men ifølge Anders 
og Emilie har det været alle anstrengel-
serne værd. 
Uddannelse til leder og sportsmand
Sergentuddannelsen varer 8 måneder, 
hvoraf de første fire måneder primært 
handler om uddannelse til instruktør og 
leder ligesom den almene sergentuddan-
nelse bliver gennemgået. Derefter star-
ter de mere politirelaterede fag, hvor ele-
verne introduceres til MP-stationstje-
neste, rets- og straffeforhold, trafikud-
dannelse, krigsfangetjeneste, kontrol- 
og sikkerhedstjeneste, signaltjeneste, 
MP-virke og ikke mindste fysisk uddan-
nelse og træning. Sidstnævnte har stor 
plads i skemaet, fordi det er vigtigt, at 
MP'erne er fysisk stærke på grund af de 
situationer, de kan komme ud for under 
fx en anholdelse i et konfliktfyldt områ-
de. Boksning og andet kampsport står 
derfor på skift i kalenderen gennem alle 
8 måneder. 

Motivationen med fra start til slut
Den store mængde sport har for Anders 
og Emilie været en af de bedste ting ved 
uddannelsen, også selvom det er fysisk 
hårdt. "Det er rigtig hårdt, men meget 
varieret. Du kommer til at prøve rigtig 
mange forskellige ting. Så snart den ene 
sportsgren er færdigt, så er der en ny. Så-
dan kører det bare", siger Emilie, der har 
vænnet sig til den store arbejdsbyrde, 
MP-sergenteleverne bliver udsat for. Ud 
over den fysiske træning skal der også læ-
ses på de boglige fag. Men selvom der er 
mange paragraffer, der skal terpes, når 
retsplejeloven eller strafferetten skal 
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res hold i maj sidste år, men der er kun 20 
tilbage. Mange er faldet fra på grund af 
skader og nogle har valgt at gå selv, fordi 
det ikke var dem alligevel. Men det lille 
antal og bevidstheden om, at de er noget 
særligt, gør sammenholdet stærkt, også 
selvom - og måske netop fordi - deres ry 
ofte er noget blakket. "Men det ry, skal 
man bare være afklaret med", siger Emi-
lie og Anders tilføjer: "Måske er der også 
et eller andet over, at MP'erne er så ud-
skældt. Så er det ikke noget, folk vælger 

uden videre." Tanken om at være en af 
de få udvalgte dyrkes og er med til at hol-
de motivationen oppe. Og denne moti-
vation er nødvendig, når de efter endt 
sergentuddannelse rykker over i MP-
kompagniet. Her skal de tilbringe de næ-
ste 10 måneder med kurser, instruk-
tøropgaver og øvelser, der gør dem til 
endnu bedre militærpolitisoldater, når 
de til slut står med det endelige MP-
bevis i hånden i november 2005. 

Emilie og Anders bor ugen igennem på Hærens Logistikskole, hvor de ofte tilbringer 
aftenerne med paragraffer og formularer til næste dags lektioner og prøver. Emilie 
er eneste pige på MP-sergentuddannelsen i øjeblikket. "Jeg er jo bare en af drenge-
ne", siger hun, men indrømmer, at det nogle gange kan være nødvendigt at lukke 75 
% af drengesnakken ude. Men sart skal man ikke være, hvis man som pige skal søge 
ind som MP-sergent, ligesom den fysiske form skal være i orden. 



sigt flyttet en smule i forhold til tidli-
gere. Derudover var der dog ikke de 
store ændringer i selve ceremonien, selv 
om det på mange måder var en særegen 
udnævnelse; det var nemlig den første 
udnævnelse, der blev forestået af den 
nye chef for Hærens Logistikskole, 
oberst C.M. Schmidt, og det var samti-
dig den sidste udnævnelse med deltagel-
se af chefen for Trænregimentet, oberst 
F. Larsen. Herudover var der som sæd-
vanlig deltagelse af repræsentanter for 
MP-Foreningen. Lokalforening Nord-
jylland deltog med sædvanlig præcision 
med deres fane, og Formanden for MP-
Foreningen, Carl Bratved, overrakte den-
ne gang personligt erkendtligheden til 
holdets "bedste kammerat". 
Selve forløbet af dagen er denne gang 
levende beskrevet, således som det blev 
oplevet af én af de involverede elever, 
sergent N.Aa. Larsen.        

/cc

Fredag d. 21. januar 2005 var tiden kom-
met for udnævnelsen af SG-MP hold 
2004-1 (SG-115) ved MP-Skolen i Aal-
borg. Holdet var det andet i rækken af 
hold, der efter de nye bestemmelser 
opkaldes efter én af de tidligere skole-
chefer ved MP-Skolen, og dermed var 
det naturligt, at holdet allerede ved 
mødet i juni 2004 blev opkaldt efter kap-
tajn H.S. Gunnar, der også var den anden 
i rækken af chefer for MP-Skolen. 
Af de 31 udtagne elever, der påbegyndte 
uddannelsen, var der ved afslutningen 
blot 20 kommende sergenter tilbage på 
holdet. Udover en forholdsvis stor 
afgangsprocent på dette hold (35 %), var 
Hold Gunnar også kendetegnet ved, at 
der for første gang i adskillige år også 
var en kvinde blandt de nyudnævnte ser-
genter.
Som følge af de ændrede terminer for 
indkaldelser, var udnævnelsen tidsmæs-

8

Kaptajn H.S. Gunnar, Chef 
for Militærpolitiskolen 4. maj 
1949 - 31. oktober 1954 samt 
1. juni 1956 - 31. januar 
1960.
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A. Mikkelsen. Sergent Anders Mikkelsen blev 
nr. 1 på holdet og modtog således Nørresundby 
Rotary Klubs erkendtlighed i form af "skægøk-
seprisen". Prisen består af en kopi i halv stør-
relse af en såkaldt skægøkse i flint, der er fundet 
ved udgravningerne i Lindholm Høje nær Aal-
borg Kaserner.  

V. Svane. Sergent Villads Svane modtog Fød-
selsdagsfondens "Flidspræmien". Prisen blev 
overrakt af chefen for Hærens Logistikskole, 
oberst C.M. Schmidt, og i motivationen hed det 
bl.a. at hans optræden har været eksemplarisk-
,og at han har været et eksempel til efterfølgel-
se for sine kolleger. 

E.H.B. Andrés. Sergent Emilie Andrés kunne 
smykke sig med at være den første kvinde i man-
ge år, der har fuldført uddannelsen og kan kal-
de sig MP-sergent. Hun har igennem hele 
uddannelsesforløbet indgået på samme vilkår 
som de mandlige kolleger, og hun sluttede til-
med med en flot placering som nr. 6 på holdet. 

C.G. Andersen. Sergent Christian Grøntved 
Andersen var blandt sine kammerater på hol-
det blev indstillet til titlen som "bedste kam-
merat". Prisen blev overrakt for formanden for 
MP-Foreningen, Carl Bratved, der samtidig 
benyttede muligheden til at ønske hele holdet 
tillykke med uddannelsen og velkommen i fæl-
lesskabet.  



turen er karakteriseret ved navnlig unge 
menneskers flyvske og letpåvirkelige 
sind, som tillader dem at lægge uddan-
nelser øde hen over den mindste smule 
kedsomhed, hårde tider eller hvis det i 
bund og grund føles "træls" for dem. 
Zapperkulturen er udbredt hos menig-
mand i samfundet, men de folk som har 
gennemført denne uddannelse, står ef-
ter min bedste overbevisning med gode 
kort på hånden til fremtidige strabadser 
i livet, idet viljen har været til stede. Al 
storhed kommer nemlig af modet til at 
begynde.

Vi har i vor til på MP-Skolen lært mangt 
og meget. Vi har lært teoretiske og prak-
tiske ting, men i lige så høj grad har vi 
lært meget om os selv. Folk har kunnet 
kigge ind i sig selv, set hvilke svagheder 
og styrker de besad og forsøgt at overle-
ve kurset på baggrund af dette. Folk har 
udviklet sig. 
Nogen har udviklet mere, end man over-
hovedet havde turdet drømme om. Folk 
har ikke givet op. Man har fokuseret på 
opgaven til trods for modgang på flere 
felter. Det er til dato umuligt at klatre op 
ad stigen til succes med hænderne i lom-
men, og jeg er i dag mere end stolt af at 
være i selskab med så mange umådeligt 
dygtige sergenter.

Fredag d. 21. januar 2005 stod vi der. 
Der i gymnastiksalen klædt i kongens 
klæder var jeg lige ved at sige. Men høj-
tideligt og agtværdigt var det i sandhed. 
En forløsningens dag. 20 mand i prompt 
og pragt med hagerne løftet højt, stive, 

"…og før I får set jer om, er de 8 måne-
der her gået". Omtrent sådan lød det, 
da den gode kaptajn Mørk tog imod det 
nye Hold Gunnar den første uge på 
MP-Skolen. Ingen havde velsagtens i 
deres vildeste fantasi forestillet sig, 
hvor meget sandhed der skulle vise sig 
at befinde sig i denne sætning. For det 
er sandt for dyden 8 måneder, som er 
fløjet af sted med en utrolig fart. Hold 
Gunnars udvikling er fulgt med i til-
svarende tempo.

"Der var engang…" Således starter alle 
gode eventyr. Og det er hvad forløbet på 
MP-Skolen har været. Man har skullet 
forvente det uventede. Tirsdag d. 1. juni 
2004 blev begyndelsen på eventyret. Vi 
startede på papiret 31 mand, disse blev 
hurtig til 29, ugen efter 28 og frafalds-
statistikken var til stadighed høj og sta-
dig stigende for Hold Gunnar i de indle-
dende tre måneder, herefter blev der 
dog sat en midlertidig prop i det læk-
kende skibs skrog.
Vi endte slutteligt 20 mand. En fra-
faldsprocent på 35 % - et chokerende 
tal, som skolen ikke havde set mage til i 
lang tid. Hvis man skal hive noget posi-
tivt ud af denne anormalitet, og det me-
ner jeg i allerhøjeste grad, at man kan, så 
må det være, at de tiloversblevne på 
hold Gunnar har vist sig at have så me-
get desto mere rygrad end de folk, der 
egenhændigt fravalgte uddannelsen. Ef-
ter min bedste overbevisning fik vi der-
med tidligt lagt det, som man kalder for 
"zapperkulturen" i graven  hvor den i øv-
rigt også hører hjemme! Zapperkul-

11

Af: Sergent N.Aa. Larsen, TRR
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kaptajnen og hæderen for en god bok-
seindsats.
Oprigtige klapsavler lød hver gang en 
SGE trådte frem for at modtage den syn-
lige hæder for dennes præstationer gen-
nem de 8 måneder på skolen. Dog vil 
jeg meget gerne have lov at fremhæve 
sergentelev M.J. Manuel, som bl.a. mod-
tag årets idrætspris. Jeg hæfter mig især 
ved den tale seniorsergent Starcke kort 
holdt omkring denne pris, hvori det be-
kræftedes, hvorledes sergentelev Manu-
el igennem samtlige idrætstimer havde 
haft en særdeles afsmittende gejst og 
havde haft et usædvanligt højt niveau på 
dette område. Men den største præsta-
tion sergentelev Manuel dog havde be-
drevet i sin tid på skolen, vil jeg påstå, 
var hans personlige udvikling, hvilke 
dog også berørtes kort i talen.
Det skal nævnes, at vi denne morgen, ud-
over førnævnte ceremoni, afleverede 
vort allerhelligste eje; billedet af Kap-
tajn Gunnar, MP-skolens kun anden 
chef. Manden som på "egen djærve fa-
con" drev skolen, som der nærmest med 
flammeskrift står skrevet bag på hans 
ramme.
Vi var flere gange i en lys tone, blevet in-
strueret i at holde en sober tone og en 
blufærdig valsen på gangen i dette bille-
des åsyn, ellers ville det nærmest være 
at bespotte Gud. Den gamle kaptajn sta-
dig så og hørte alt efter sigende.

Efter denne udvidede, utraditionelle og 
sidste morgenappel var der en noget 
mindre formel indbydelse til kaffe og 
varme i MP-skolens Lundtoftestue, 
hvor de fleste da også fluks søgte til-
flugt. Det skulle man ikke spørge om to 
gange i denne bidende kulde. 
Vores yngste hold, hold Poulsen, havde 
opstillet en skydebane på den nordvest-
lige side af bygning 18, hvor forældre 

lidt nervøse blikke og med en ængstelse 
som føltes som en voldsom energi kom-
mende indefra, klar til at give los og 
bare eksplodere i et nu. Jeg kunne mær-
ke det på egen krop, jeg kunne ligefrem 
mærke det på mine respektive holdkam-
merater, mine snarlige kolleger, hvorle-
des spændingen, nervøsiteten omspandt 
dem, hvorledes dette var til stede alle til 
hobe. Dette var i sandhed en stor dag. Så 
præcist og enkelt kunne det siges og så 
ville det såmænd være velsagt og dæk-
kende. Men at lade sig nøje på sådan en 
dag ville være en synd.

Kl. 0815 denne frostklare fredag mor-
gen trådte vi an udenfor vor bygning 16, 
klar til at blive ført over til bygning 18, 
hvor en kødrand af forældre, venner og 
pårørende i stort fremmøde ventede for 
at overvære morgenappellen. Vel at 
mærke Hold Gunnars sidste. Hold Gun-
nar stod denne morgen i stærk kontrast 
til den omkringliggende natur, idet vi 
blomstrede og denne dag, ville springe 
ud i fuldt flor som nyudnævnte sergen-
ter. SGE Dundorf havde kommandoen 
og førte os selvsikkert, stiligt over til 
bygningen hvor blitzlysene haglede ned 
over os. Det var udnævnelsesdag på 
MP-Skolen.
Glæden og stoltheden stod mejslet i de 
omkringståendes ansigter og man følte 
sig vitterligt i centrum. Det handlede 
om os, Hold Gunnar. Man fik da først fø-
lelsen af, at vi nu var ved vejs ende. Vi 
stod på kajen så at sige, klar til at forlade 
vor havn. Klar til at forlade reden.
Kaptajn Mørk tronede frem fra mæng-
den og gav først nogle praktiske oplys-
ninger til de tilhørende, hvorefter en pri-
suddeling til særligt udvalgte på holdet 
fandt sted. Nogle var mere ivrige end an-
dre, så sergentelev P. Madsen valgte at 
"kysse" asfalten, før han nåede frem til 



ket, indtil man atter var nået på plads i 
geled og skulle stå stille.

Man følte, at tusinde øjne hvilede på en. 
Da vi blev beordret til holdt, side om si-
de med hold Poulsen, var det med en sa-
lig ro i sindet, om at det værste nu var 
overstået. Den officielle del af ud-
nævnelsen kunne finde sted. Da man 
blev i de enkelte geledder blev kaldt 
frem og modtog sit udnævnelsesbevis, 
som det sekundære synlige bevis på ens 
udmærkelse, var det uvirkeligt. Det her 
skete rent faktisk. Det var ved at være et 
overstået kapitel, MP-Skolen. Næste 
stop; den virkelige verden.
Da vi kort efter atter stod i geled, fik vi, 
som de forrige geledder, aftaget vor 
gamle baret og erstattet den med MP's 
røde. Det primære synlige bevis på ens 
udmærkelse og ikke mindst nye status.
Dér stod vi som standhaftige tinsoldater 
iført vor nye røde baret. Man følte vir-
kelig, man var kommet i det gode sel-
skab nu, man var på toppen af verden.
For mit eget vedkommende var det end-
nu ikke gået op for mig, at skoleophol-
det nu var overstået. Det var surrea-
listisk. Det var for godt til at være sandt, 
at den virkelige verden nu bankede på 
døren. Vi skulle nu høste, det vi så læn-
ge havde sået. Vi ville inden længe være 
en del af hverdagens  malstrøm på Hvor-
up Kaserne ved Trænregimentet. Og det 
fik mig flere gange til at trække diskret 
på smilebåndet. Situationen var vel og-
så lidt rørstrømsk. Hold Gunnar var en 
saga blot.
Der blev på ordre fra vor holdfører 
iværksat afstand mellem vore tre geled-
der og instruktørerne samt andre dele-
gerede, bl.a. fra MP-foreningen, kom 
rundt og gratulerede os med håndtryk.
Vi følte os initierede. Dette var anerken-
delsen fra deres side af, følte jeg.

og søskende kunne prøve at afgive en til 
flere løse skud med vor Karabin M/96. 
Andetsteds kunne man tage forsvarets 
køretøjer i syne og man kunne tillige 
blandt nordsidens træer mellem byg-
ning 17 og 18 se, hvorledes vores ind-
kvarteringsmuligheder i felten de første 
tre måneder var. Efterfølgende blev de 
pårørende instrueret i at tage plads i 
gymnastiksalen til udnævnelsen senest 
kl. 0910.
Da klokken nærmede sig 0900 var der 
en del run ovre i bygning 16. Hold Gun-
nar skulle stå klar ude foran i M/69 uni-
formen med gejlestøvler monteret kl. 
0910. Og med al selvfølgelighed nåede 
alle dette. Sergentelev Dundorf førte os 
til gymnastiksalen, hvor udnævnelsen 
skulle finde sted.
Da vi troppede op ude foran gymnastik-
salen, vidste vi alle, at nu var det nu. Nu 
skulle tæppet falde, det var showtime 
kan man sige. Nu skulle alt være ufejl-
barligt og perfekt. Hold Poulsen var par-
keret foran os og skulle marchere ind i 
salen med os umiddelbart efter.
Da hold Poulsen satte i march og vi ditto 
- på foranledning fra vor Holdfører, Pre-
mierløjtnant M.E. Frandsen - var man 
tændt, man var koncentreret som aldrig 
før, dette var hold Gunnars sidste rejse 
indtrådt. Når vi kom ud fra salen igen, 
ville vores sorte og grønne baretter være 
erstattet af en rød. Øjnene stirrede stift 
frem i en grad, så selv statsminister An-
ders Fogh Rasmussen måtte få kamp til 
stregen og vi rettede os lige den tand 
mere op. Da vi entrede salen, var det 
med en mindre klump i halsen, dog sta-
dig med næsen højt i sky og med stolt-
heden lysende som tusinde sole. Lyden 
fra de taktfaste, gungrende støvletramp 
gav genlyd i de fjerneste kroge af salen 
og gjorde sit til, at man anstrengte sig 
endnu mere for at perfektionere øjeblik-
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ved selvsyn at se MP i al dets glans, for-
måen og betydning gennem tiden. Per-
sonligt var det en ære, da dette også vi-
ste familien, hvad deres søn, nu var en 
del af. Det er ikke hvad som helst.
Efterfølgende valgte nogen at blive og 
andre at fortrække til indre Aalborgs ga-
der og stræder.
Jeg var i sidstnævnte kategori. Efter at 
have sagt farvel til mine overordnede og 
mine kolleger/kammerater valgte min 
familie og jeg at indtage et solidt måltid 
mad inde i Aalborg.
Herinde blev man igen bekræftet i, at 
MP er noget specielt. Folk stoppede op 
og kiggede med øjnene på stilke og (ind-
iskret) hvisken var der. "Se, der er en 
MP'er"!
Jeg har siden denne dag tænkt meget på 
mandag d. 7. februar, når vi skal møde i 
kompagniet til vor første arbejdsdag 
som MP-sergenter. Det er med ydmyg-
hed og ærefrygt, at jeg går ind til opga-
ven. Og det føler jeg, er den rette indstil-
ling. Man skal også være sit ansvar be-
vidst, idet man nu skal 
varetage opgaver, som man har for-
beredt sig på i otte måneder på skolen.
Man må ikke blive magelig og tro at 
med skolens afslutning, har man gjort 
det, man skulle og kan nu slappe det. 
Dette er en farlig faldgrube. Men hvis vi 
tager fornuftigt vare på begyndelsen, vil 
slutningen tage fornuftig vare på sig 
selv.

De bød os velkomne på den anden side 
af hegnet så at sige. Vi var en del af sen-
sationalismens sumppumpe og dermed 
en succeshistorie. Det var for øvrigt en 
ære at hilse på de enkelte fra MP-
foreningen, som var til stede. Disse 
koryfæer i MP's historie.
Selv vejret bød os velkomne, da vi mar-
cherede ud fra salen med ligeså stilfuld 
og stovt ynde som, da vi tidligere mar-
cherede ind i den. Vejret var klart og 
med en skarp sol i øjnene, trådte vi an 
foran cindersbanen. Vi manglede at bli-
ve udødeliggjorte så at sige. Vort hold-
billede skulle tages.
I lang tid havde vi med beundring be-
tragtet de forgangne holds billeder ovre 
på MP-skolens gang og sat det til et mål 
at vore eget holdportræt ligeså, skulle 
pryde disse vægge. Det havde været en 
motivationsfaktor.
Vi marcherede indtrådt, denne gang 
som nyuddannede MP-sergenter, til den 
anden side af cindersbanen, hvor vort bi-
llede skulle tages. Den gode Leo fra 
UMAK havde sit hyr med at få sine el-
lers højt anlagte fotografiapparater til at 
virke, men i sidste ende skulle jeg mene, 
det lykkedes. Et par halvkvalte blitz min-
des jeg da.
Den formelle seance af dagens program 
var nu vel overstået og familierne samt 
deres stolte, nykårede sergenter kunne 
nu vælge at begive sig til messen, hvor 
der bl.a. var vand og alt godt fra Kim´s 
at forsyne sig med. Mange og jeg selv 
udnyttede den opstillede mulighed, at 
man kunne med familien i hånden væl-
ge at gå nedenunder og tage den meget 
kvalificerede MP-udstilling i syne. Det 
var en rejse tilbage i tiden nærmest. Be-
vares, hold Gunnar havde da besøgt den-
ne "helligdom" før i løbet af vore ud-
dannelse, men for vore forældre og ven-
ner var det en spændende mulighed for 



bende foran bataljonschefen beskyttede 
Mark Penby ham mod angreb fra den op-
hidsede folkemængde af Kosovo-
albanere, mens de passerede gennem by-
en Mitrovica.
18. marts beskyttede han den fremskud-
te kommandostation, mens han kom un-
der beskydnig og blev angrebet med 
håndgranater.
Endeligt udmærkede han sig den 19. 
marts ved at slukke en brand i et tårn, 
der blev undersøgt af den danske batal-
jon og hjalp samtidigt personer ud af de 
rygende bygninger.

Militærpolitiforeningen i Danmark øn-
sker hjerteligt tillykke med denne for-
nemme hæder.
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Fredag den 14. januar 2005 fik sergent 
ved Militærpolitidetachementet til 
DANCON IRAK HOLD 5 Mark Mat-
hias Penby overrakt NATO' Meri-
torious Medal. Medaljen tildeles af NA-
TO's Generalsekretær, og blev overrakt 
af oberst Flemming Larsen ved et lille 
arrangement på MP-Stuen. Mark Penby 
gjorde tjeneste i Kosovo under forårets 
uroligheder, og han er tildelt medaljen 
for en heroisk indsat, hvor han på intet 
tidspunkt har tøvet med at sætte sig eget 
liv i fare for at redde andres.
16. marts deltog han i eftersøgningen af 
de forsvundne børn fra byen Cabra ved 
at vade gennem floden Ibar.
17. marts virkede han som bodyguard 
for chefen for den danske bataljon. Lø-
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december kl. 08.05 for Crew rest.
5. Afgang fra Muscat den 31.december 

kl. 22.00.
6. Ankomst til Bombay (Inden) den 1. 

januar kl. 00.35 for "BARE" at 
tanke.

7. Afgang fra Bombay den 1. januar kl. 
07.00.

8. Ankomst Bangkok den 1. januar kl. 
12.10.

I forbindelsen med Tsunami katastrofen 
i Asien, blev bevogtningstjenesten 
anmodet om, at stille fire militær-
politibetjente til støtte af eskadrille 721, 
opgaven var, at bevogte flyet og dens 
besætning, da ingen vidste hvor sikre 
lufthavnene var og hvilken opgaver der 
skulle løses.
Opkaldet kom sent mandag aften den 
27. december, hvor de fire militær-
politibetjente skulle findes, efter at alle 
havde meldt sig blev vi den 28. 
december kl. 00.53 sat på 12 timers 
beredskab. Den 29. december blev vi 
sat på 6 timers beredskab og vi gik alle 
med den formodning om, at det var "op 
over", men kl. 20.00 blev vi sat på 12 
timers beredskab igen.
Torsdag den 30. december kl. 15.00 
kom ordren, vi skulle møde på 
flyvestationen kl. 18.00 med afgang kl. 
20.30.
Der var en meget stor forventning og 
spænding da vi  mødte op på 
flyvestationen, for hvilket område og 
for ikke at tale om hvilket land skulle vi 
opererer fra, det lå hen i det uvisse.

Her er lige en lille rejse beskrivelse af 
turen i danske tider, det endelige mål 
blev Bangkok.
1. Afgang fra flyvestationen den 30. 

december kl. 21.45.
2. Ankomst Trapzon (Tyrkiet) ved 

Sortehavet, den 31. december kl. 
02.45 for at tanke.

3. Afgang fra Trapzon den 31. 
december kl. 03.50.

4. Ankomst Muskat (Oman) den 31. 

Af:  OS-MP S.B. Thomsen, FSPC-MP T. Christiansen, FSPC-MP
R. Michaelsen og FOKS-MP M. Brenholdt.
Bevogtningstjenesten flyvestation Aalborg.

FSPC-MP Martin Brenholdt og 
FSPC-MP Tommy Christiansen ses 
her i Bangkok lufthavn ved C-130 
Herkules flyet.
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Stokholm, flyveren var fyldt op med 
Danske og Svenske personer der på den 
ene eller anden siden var berørt af 
katastrofen, turen tog 16 timer, da vi 
ankom til Stokholm, så vi hvor stort et 
"setup" der var lavet i lufthaven for at 
hjælpe de berørte personer.
Søndag den 9. januar kl. 09.50 landede 
vi i Aalborg lufthavn.

Det har endnu en gang været en 
interessant og spændende tur med 
eskadrille 721.

Vores tanker går til de efterladte, samt 
de personer der er blevet berørt af denne 
katastrofe.    

Det skal nævnes, at på grund af tids 
forskellen blev nytårsaften fejret på 
flyveren i Muscat lufthavn (Oman). 
Hvor "skipperen" gav kransekage, der 
blev skålet i dåsesodavand, det var en 
aften vi alle aldrig vil glemme. 
Under opholdet i Bangkok løste vi 
forskellige opgaver for eskadrille 721 
samt, at vi stod i beredskab hvis flyet 
blev "tasket" og skipperen mente, at der 
var brug for vores support. 
Den helt store opgave kom dog den dag 
da vi blev anmodet om at støtte det 
civile politi fra Danmark, som var sendt 
til Bangkok for at deltage i det store 
efterforskningsarbejde, som stod 
tilbage efter katastrofen.
Politiet opererede fra Den Danske 
Ambassade i Bangkok, hvor vi kom til, 
at operere fra de næste 3 dage.
I Thailand går tingene lidt nemmere når 
man er iført uniform og kan fremvise et 
militærpolititjenestekort med billede, 
det "åbnede" mange døre, derfor blev vi 
brugt en del til afhentning af diverse 
ting og personer i lufthavnen, hvor 
sikkerheden var meget stor.
På Ambassaden deltog vi blandet i den 
omtalte "Oliver sag", hvilket vi brugte 
en del resurser på, det var en meget stor 
følgemæssig opgave vi blev sat på, idet 
den berørte os alle meget dybt.

Vores mission sluttede fredag den 7. 
januar, de to øvrige besætninger skulle 
flyve andre missioner og vurderingen 
var, at der ikke var brug for vores 
support på disse missioner.
  
Sikkerhedschefen fra udenrigsmini-
steriet fik arrangeret, at vi lørdag den 8. 
januar kunne sætte os på en SAS 
maskine, en af de maskiner der stod til 
rådighed i forbindelse med den luftbro 
der var oprettet, med afgang mod 

Arbejdsdagen på Den Danske 
Ambassade i Bangkok var meget 
afvekslende, her ses med ryggen til 
OS-MP S.B.Thomsen og ved PC'eren 
FSPC-MP T.Christiansen
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Repræsentantskabsmøde
Militærpolitiforeningen i Danmark indvarsler herved til ordinært repræsen-
tantskabsmøde 
Lørdag den 30. april 2005 kl. 11:00
På soldaterhjemmet "Danevirke" i Odense.

Dagsorden iflg. Lovene således:
1. Valg af dirigent.

2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

3. Uddeling af Luffes Mindepokal.

4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt bud-
get for det kommende år.

5. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om lokalforenin-
gens virke for det forløbne år samt orienterer om det kommende 
års planer.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af landsformand. (På valg er Carl Bratved).

9. Valg af:
a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er Niels Møller Thom-

sen,          Ole Olsen og Erik Hansen).
b.2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er Svend Pedersen og       

Vagn Benn Nielsen).
c. 2 revisorer. (På valg er Birger Beck-Rasmussen og Erik Ras-

mussen).
d.1 revisorsuppleant. (På valg er Jørgen Egelund Jensen).

10. Orientering om dato og sted for næste års jubilarstævne.

11. Fastsættelse af dato og sted for næste års ordinære møde i repræ-
sentantskabet.

12. Offentliggørelse af skyderesultater og uddeling af skydepræmier.

13. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 7 fremsendes til landsformanden senest 1. 
april, for at kunne blive behandlet.

Militærpolitiforeningen i Danmark byder på morgenmad fra kl. 10:00 til 
mødets start kl. 11:00.

Vi glæder os til at se dig.

Carl Bratved



Kabul.
Militærpolitiet prøver nu at styre trafik-
ken så bilerne slippes ind i passet i grup-
per og kun fra en side ad gangen. Der er 
også militære redningskøretøjer klar til 
at trække lastbiler væk, hvis de skulle få 
motorstop i passet.
- Vi kommer til at opretholde en ret 
stram styring af trafikken i week-enden. 
Ellers bryder det sammen igen, for-
klarer Christian Bjerregaard Hansen.
Han og de andre militærbetjente bruger 
blandt andet højtalervogne til at infor-
mere afghanerne om situationen. Den 
internationale ISAF-styrke har også en 
radiostation, der udsender advarsler i lo-
kalområdet.
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Fire danske MP'er og deres internatio-
nale kolleger kæmper for at holde tra-
fikken øst for Kabul i gang. Her sidder 
mere end 1.000 biler fast i meterhøj sne 
omkring Poli Charkri-passet.
Situationen forværres af at vinteren i Af-
ghanistans hovedstad er ekstraordinært 
hård. Med temperaturer ned til minus 10 
frygter den internationale sikkerheds-
styrke, ISAF, at mange mennesker risi-
kerer at fryse ihjel, hvis trafikken gen-
nem passet ikke opretholdes. I den sid-
ste uges tid er mindst 20 mennesker om-
kommet på vejen mellem Kabul og Jala-
labad på grund af det voldsomme vejr.
- Afghanerne har ikke den store køkul-
tur. Hvis vejen er blokeret af en 
sammenbrudt lastbil prøver alle at køre 
udenom. Resulta-
tet bliver at hele 
vejen blokeres og 
folk ender i kilo-
meterlange køer. 
Lastbilchaufføre-
ne tænder bål i bi-
lerne for at holde 
sig varme, men 
især børnefamili-
er og ældre kan 
komme rigtigt 
galt af sted, hvis 
de skal overnatte i 
frosten, fortæller 
Sergent Christian 
Bjerregaard Han-
sen (SG-100) fra 
Militærpolitiet i Bjergene i Afghanistan

Efterfølgende pressemeddelelse er frigivet af Hærens Operative Kommando
 den 4. februar 2005.
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Endvidere skal enheden gennemføre 
vedligeholdende MP uddannelse for 
korpsets øvrige enheder.

Operationsenheden
Operationsenheden skal som daglig tje-
neste eller i kortere udrykningsperioder 
løse nationale MP opgaver  eksempel-
vis trafikkontrol og eskortering, ransag-
ning og efterforskning, livvagtstjeneste 
og ”force-protection”, anti-terrorforan-
staltninger samt terminaltjeneste og øv-
rig støtte til søværnet og andre værn og 
myndigheder. 

Endvidere skal enheden kunne opstille 
en mindre MP enhed på kort varsel, der i 
en specifik periode kan udsendes som 
en organisatorisk del af søværnets 
deployerbare styrker - alternativt kunne 
indsættes i flerværns-regi. 
I forbindelse med deployering skal MP 
eksempelvis i fremmed havn som anti-
terrorforanstaltning deltage i adgangs-
kontrol og sikring af flådestyrken, 
gennemføre ”shore-patroles” og even-
tuel eskortering af egne VIP i land. Til 
søs skal MP deltage i visse former for 
bordingoperationer. 

Internationalt i øvrigt skal den operative 
enhed kunne løse tilsvarende MP opga-
ver og herunder kunne samarbejde med 
og støtte MP enheder fra de øvrige værn 
og andre landes militærpoliti. 

Vagt- og Patruljeenheden
Vagt- og Patruljenheden bestående af 4 
MP detachementer, opretter MP statio-

I forbindelse med det nyligt indgåede 
forsvarsforlig, er søværnets militærpo-
liti fremtidige struktur nu ved at være på 
plads og samles organisatorisk i et SVN 
MP korps benævnt ”Søværnets Militær-
politi”, og bliver stationeret på Flå-
destation Korsør

Søværnets Militærpoliti bliver en an-
svar IV myndighed underlagt OPLOG 
SYD (den nuværende flådestation) i 
Korsør bestående af en Ledelse, en Ud-
dannelsesenhed, en Operationsenhed 
og en Vagt- og Patruljeenhed.
Således ændres MP i søværnet fra i dag 
at være en tjenestegren til at blive en 
selvstændig og sammenhængende en-
hed.

I Korsør etableres Ledelsen, Uddannel-
sesenheden samt Operationsenheden, 
og Vagt - og Patruljeenheden opretter 
MP stationer i Frederikshavn, Århus, 
København, Korsør samt et vagtele-
ment i Kongsøre.

Ledelsen
Ledelsens opgaver bliver overordnet at 
lede korpsets operative og uddannelses-
mæssige virke, sikre udvikling og fag-
lig optimering samt administrere MP 
personel og materiel. 

MP Uddannelsesenheden
MP Uddannelsesenheden skal tilrette-
lægge og gennemføre den grundlæg-
gende MP funktionsuddannelse, liv-
vagtsuddannelse samt diverse MP fagli-
ge kurser.
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Personel fra begge enheder kan søge vi-
dereuddannelse til befalingsmand.

Den samlede MP bemanding i det nye 
SVN MP korps forventes at blive på 115 
personer, fordelt på nedenstående per-
sonelniveauer:

·  M322 = 1 (orlogskaptajn)
· M321 = 1 (kaptajnløjtnant)
· M232 = 1 (chefsergent)
· M231 = 5 (seniorsergenter)
· M221 = 16 (oversergenter)
· M211 = 15 (sergenter)
· M112 = 65 (marineoverkon-

stabler)
· C200 = 1 (overassistent)

Afslutning.
Søværnets nuværende MP styrke, ser 
frem med forventning om etableringen 
af det nye SVN MP korps, idet der fore-
står et stort arbejde med den kommende 
transformations proces. Et arbejde som 
vil berører alt tjenestegørende MP per-
sonel.  

Det forventes, at det nye SVN MP korps 
er ”på plads og etableret” primo 2007.

ner i Frederikshavn, Århus, København 
og Korsør. Enheden støtter endvidere 
Vagtstationen i Kongsøre. 

MP stationerne udfører MP stationstje-
neste på døgnbasis - herunder adgangs-
kontrol uden for normal arbejdstid, 
alarmmonitering og respons, sikker-
heds- og ordenspatruljering samt hånd-
hævelse af orden og disciplin indenfor 
de lokale søværnsmyndighedsområder. 
Endvidere skal enheden kunne støtte 
Operationsenheden med personel ved 
længerevarende udsendelser samt Ud-
dannelsesenheden efter behov.

Tjenesteforløb
For at tilgodese et personligt jævnt for-
løbende karriereforløb over tid i MP 
korpset, udføres efter MP funktionsud-
dannelse operativ tjeneste i Operations-
enheden, hvor den enkeltes faglige og 
fysiske niveau afspejler enhedens rela-
tivt høje beredskab. Der vil i forbindelse 
med tjenesten i Operationsenheden 
være mulighed for at specialisere sig in-
den for eksempelvis hundetjeneste, ef-
terforskning, maritim indsats (primært 
bording) samt livvagtstjeneste. Denne 
specialisering kan overføres og vedli-
geholdes ifm. den efterfølgende tjene-
ste i Vagt- og Patruljeenheden.

Efter en ikke-fastlagt periode i operativ 
tjeneste overføres MP'eren nemlig til 
Vagt- og Patruljeenheden, hvor der i re-
lation til tjenesten fortsat vil blive stillet 
relativt høje faglige og fysiske krav til 
den enkelte, ligesom støtte til Opera-
tionsenheden fortsat skal kunne ydes 
forsvarligt. Beredskabet og aktivitetsni-
veauet vil dog blive mere moderat og så-
ledes give den enkelte tid og rum til fa-
milie, studier og andre gøremål.

deadline for
tekst til

DrB nr. 2
er 11. marts
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konstabler og MP-befalingsmænd. Det 
vil være en fire måneder lang uddannel-
se ved Hærens Logistikskole i Aalborg, 
som kun koncentrerer sig om de mili-
tærpolitifaglige områder. Herefter vil 
de sammen med de øvrige MP-
sergenter, som har taget hele deres MP-
sergentuddannelse på skolen, gå videre 
på den 10 måneder lange funktionsud-
dannelse i kompagniet. ”På den måde 
kan vi både løse vores rekrutterings-
problem og hurtigst muligt få bygget 
den kapacitet op, vi har brug for”, siger 
Jess Torp om de nye tiltag, som forven-
tes at komme i gang senest i 2006. Ud-
dannelsen for MP-konstabler har eksi-
steret i flere år, men kun et par hold af 6-
7 konstabler har gennemført uddannel-
sen, måske fordi der ikke har været vi-
den nok i konstabelgruppen om eksi-
stensen af uddannelsen. Det er et pro-
blem, som Jess Torp håber på at kunne 
løse i de kommende år, blandt andet ved 
at de konstabler og sergenter, der møder 
MP'erne på arbejde i Irak og Afgha-
nistan, ser hvor varieret MP-opgaverne 
kan være og fristes til at søge. 6-8 kon-
stabler har allerede søgt i år og kaptajn 
Ole N. Lund fra MP-uddannelsen på 
Hærens Logistikskole håber på, at de 
kan starte til efteråret.

Med det nye forsvarsforligs tildeling af 
300 personer til militærpolitiet, får MP-
kompagniet i Aalborg travlt. Opnor-
meringen betyder, at de skal uddanne 60 
personer per halvår og kunne friske 10 
% per år. Der er blot det problem, at kom-
pagniet i øjeblikket består af 50 mand 
og uddanner 25 MP-sergenter per halv-
år, og det er langt fra nok til overhovedet 
at nå op på de 300 mand inden for en 
overskuelig årrække. Chef for MP-
kompagniet, kaptajn Jess Torp, for-
klarer: ”Hvis vi kigger på den fremtidi-
ge struktur, vil vi være omkring 300 
MP'er i hæren. Nogle af dem vil indgå i 
et uddannelseskompagni, det er ca. 50, 
150 vil være fastansatte og resten vil 
være på kontrakt.”

Der er dog håb forude, for ledelsen i 
MP-kompagniet arbejder i øjeblikket 
på flere tiltag, som skal øge antallet af 
MP'er og gøre det mere attraktivt at 
være ansat i tjenesten.

Konstabler og sergenter
er velkomne
For det første vil man tilbyde ikke bare 
værnepligtige men også konstabler og 
sergenter at tage en supplerende uddan-
nelse, der kan gøre dem til hhv. MP-

Militærpolitiet har  i det nye forlig fået tildelt hele 300 stillinger.
Med de mange udsendelser, forsvaret i fremtiden skal leve op til,
må militærpolitiet følge med.
Derfor har Militærpoliti Kompagniet og MP-sergentskolen
flere nye tiltag på tegnebrættet. 

Af Marianne Hansen
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ligesom resten af hæren er MP'erne ud-
sendt i 6 måneder ad gangen og skal ef-
ter bekendtgørelsen sendes ud hvert 
tredje år. Men på grund af det manglen-
de personel, udsendes de reelt hvert an-
det år, og det er ofte en stor kamel at slu-
ge for de fleste familier. ”Der hvor vi 
trækker allerhårdest på en mand, sender 
ham væk på kurser og missioner, er også 
det tidspunkt, hvor han stifter familie og 
får børn. Det er den pris, vi må betale i 
øjeblikket for at være MP'er”, fortæller 
Jess Torp, som frygter, at folk vil sige 
fra af den grund. Derfor ønsker ledelsen 
i MP-kompagniet meget, at man kan få 
sat udsendelsestiden ned til tre måneder 
og i stedet sende dem ud hvert år. 

MP-uddannelsen for hærens sergenter 
er derimod helt ny. Men da uddannel-
sen, ligesom konstabel-uddannelsen, 
strikkes sammen af de samme fag som 
MP-sergentuddannelsen, handler det 
om at give dem en omskoling i førings-
virket, plukke politifagene ud til dem og 
lave en plan, eventuelt så de i nogle fag 
undervises sammen med konstablerne. 
”Det er blot et spørgsmål om at skrive 
det ned på papir, og så måske få tilført 
lidt ekstra ressourcer til skolen, så er vi 
klar”, siger Ole N. Lund og understre-
ger, at uddannelserne til både kon-
stabler og sergenter dog først kan gå i 
gang, hvis der er kontrakter til dem i 
Trænregimentet efterfølgende.

Bedre arbejdsforhold
for de få
En anden måde at tiltrække og fasthol-
de, de folk, som gerne vil være MP'ere 
på, men som på grund af det manglende 
rekrutteringsgrundlag, må løbe desto 
stærkere, har været at tænke i nye ud-
sendelsesprocedurer. MP'erne skal 
fremover uddannes til udsendelse, og 

I fremtiden håber militærpolitiet på at kunne omskole sergenter i hæren, der har lyst 
til at prøve kræfter med militærpolitiet. Det vil give en øget tilgang til MP-
uddannelsen, hvilket der er hårdt brug for. 



Generalforsamling
MP-København indkalder herved til or-
dinær generalforsamling 
tirsdag den 15. marts 2005
i Kastellet, Nordre Magasin, klokken 
19:00.
Dagsorden var optrykt i Det Røde Be-
træk, Januar-februar nummeret - og kan 
ses på lokalforeningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommende 
arrangementer
21. april 2005: St. Bededags aften på Ka-
stellets vold.
30. april 2005: Repræsentantskabsmøde 
i Odense.
10. maj 2005: Besøg i de kongelige stal-
de og Theatermuseet i Hoftheatret på 
Christiansborg.
8. juni 2005: Guidet rundvisning i Fri-
hedsmuseet.
17.-19. Juni 2005: "MP-træf-øst" og Gri-
sefest i Tissø.
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Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk
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MP foreningen
Fyn

Fyn og omliggende øer, og hvis det har 
din interese, kan du kontakte lokalfore-
ningen Fyn ved henvendelse til
 Kasserer Helge V. Thomsen, Sdr. Bou-
levard 48.5000 Odense C TLF 
66124937
 Formand Svend Pedersen, Mølleløkke-
vej 19. st nr.5 -5000 Odense C
TLF. 66139889 eller
 mail. mpfyn@mail.dk
                                                                 
På bestyrelsens vegne 

                                                               
Svend Pedersen                                     

Lokalforeningen Fyn sender hermed en 
tak til alle de mange nye medlemmer,-
som vi har modtaget indmedlelses fra.-
Det er for bestyrelsen en stor glæde, at 
så mange, har modtaget vores henven-
delse positivt. Set på lang sigt, skulle en 
MP lokalforening gerne være til glæde 
og hyggelig samvær, med gode aktivite-
ter for alle forhenværende og nuværen-
de MP,er.
 Efterlysning: MP,s lokalforeninger er 
for alle medlemmer, som er uddannet 
som MP.indenfor Hæren-Søværnet og 
Flyvevåbnet, og er medlem af vores 
Hovedforening. Alle der har interesse 
for vores arbejde, kan kontakte den loka-
le afdeling. Hvis du er bosiddende på 



25

MP foreningen
Storstrømmen

Skydning
Så blev det tiden, hvor sønderjyderne 
igen skulle samles til en hyggelig dyst 
på rifler. Vi mødtes en rigtig god flok i 
Haderslev for at få afprøvet, om vi sta-
digvæk kunne holde på en riffel og ram-
me skiven i den anden ende af banen.
Vi var en god blandet flok, af både unge 
og dem der stadigvæk er unge, men blot 
på papiret er blevet lidt ældre.  Nu er der 
den fordel ved, at tilhører den ældre 
gruppe, at vi må støtte på albuen. Det 
hjælper nu gevaldigt på sikkerheden. 
Men som mit håbefulde barnebarn på 11 
år sagde: ”Jeg har nu flere pletter end du 
har morfar. Ak  ja, det er af børn og ful-
de folk man skal høre sandheden.
Vi skød på livet løs, og så skulle der tæl-
les sammen. Der er altså nogen, der er 
bare rigtig gode til det med at tælle 
point, jeg forsøgte efter bedste evne at 
tælle et par skiver sammen. Til alt held 
kontrollerede Susanne mig, for det viste 
sig, at jeg havde været for gavmild hos 

Husk generalforsamlingen
 onsdag den 16. marts 2005 kl 1900
i MP-stuen på Vordingborg kaserne.
Bestyrelsen gentager sin opfordring til 
medlemmerne om at møde frem til gen-
eralforsamlingen - 
se indkaldelse og dagsorden mv i DRB 

den ene og snydt den anden. Der var alt-
så ikke noget med, at det så kunne gå li-
ge op  nej  nej, man skal nok blive ”ban-
ket” på plads.
Snakken gik rigtig godt over kaffen og 
ostemadderne. Det er jo altid spænden-
de at høre, hvordan de andre havde 
klaret sig. Det går jo som det plejer, nog-
le klarer sig bedre end andre.
Nu var det jo kun en prøveskydning. Vir-
kelighedens verden kommer først den 
23. februar, hvor vi igen skal mødes til 
den alvorlige del, her gælder det om at 
ramme plet.
Jeg kan kun opfordre så mange som 
overhovedet muligt at komme og være 
med. Der er altid plads til flere, selv om 
vi nok er en rigtig god flok, der møder 
op hver gang der bliver kaldt.
Kom og vær med, ung som lidt ældre og 
dem der endnu ældre, der er plads til al-
le. Vi har en rigtig fornøjelig aften sam-
men.

Peter Jepsen

nr 1.
Vi skal - udover selve generalforsamlin-
gen - også snakke om ideer til vore frem-
tidige arrangementer, så der er absolut 
god grund til at ofre et par timer på vor 
lokalforening !

Derfor - på gensyn ! 
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Sølvbrudepar

Nye udfordringer

Irak hold  5

Forsinket hilsen til Sølvbrudeparret Ar-
ne Winther (KP-86) og fru Inge.
Arne mødte sin Inge i toget på vej hjem 
fra MP's repræsentantskabsmøde. Sam-
men med flere MP'ere blev han betjent 
af togstewardesse Inge, som måske især 
tog sig af  Arne. De har i flere år boet her 
i Tissø-området hvor vi nyder godt af de-
res samvær.   Til Lykke

Vestegnens Brandvæsen har fået ny 
chef, det er den 45 årige Poul Poulsen 
(SG-70), der har skiftet sit job som sta-
tionsleder hos Falk i Taastrup ud med 
det udfordrende job som chef på brand-
stationen i Glostrup.

Rotationen mellem hold 4 og 5 i Irak er 
nu gennemført. Alle danske MP'ere på 

hold 5 har startet med deres nye tjene-
ste. Vi ser frem til at læse om deres ople-
velser her i bladet.

Den 2. februar 2005 steg oberst L. B. 
Christensen (Pensioneret chef for 
Hærens Logistikskole) i Københavns 
Lufthavn på et fly til Kabul, Afgha-
nistan, for at påbegynde et nyt afsnit i 
sin tilværelse.
Oberst L. B. Christensen er blevet ansat 
af integrationsministeriet med fast bo-
pæl på ambassaden i Kabul med det for-
mål, at fremme hjemsendelsen af afvi-
ste afghanske asylansøgere fra Dan-
mark.
Ansættelsesperioden er i første omgang 
fastsat til 1 år.
Vi ønsker L. B. Christensen held udi 
diplomatiet.

Kort otium

Interessante udfordringer tilbydes!
Militærpolitiforeningen i Danmark kan tilbyde den rette entusiastiske 
mand/kvinde spændende udfordringer som redaktør af Det røde
Betræk.

Redaktionsgruppen vil så længe det kræves stå til disposition for den 
nye redaktør, både når det gælder indsamling af stof, layout, korrek-
turlæsning og aflevering til bogtrykker.

Pc'er kan evt. stilles til rådighed.

Stillingen som redaktør af Det røde Betræk ønskes besat snarest.

Interesserede bedes kontakte landsformand Carl Bratved
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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

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
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
  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
  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



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.

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Skolegade 25,
6600 Vejen B

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

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