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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



70 år
Den  4. William G. Schjødt, KP-19

N.C. Hyttelsvej 12,     
8722 Hedensted 

Den  6. Bent Aksel Møller, KP-19
Hvissingevej 57, 1.th.,     
2600 Glostrup 

Den  9. Vagn Nielsen, KP-24
Sundvej 27.3., 8700 Horsens 

Den 15. Carl J. Karlsson, KP-20
Østerskovvej 40, Kollund     
6340 Kruså 

Leif H. Pedersen, KP-22
Kirstensvej 12, 5800 Nyborg 

Den 24. Jens Erik Bull, KP-20
Krydservej 10, 4040 Jyllinge 

Den 25. John H. Smidt, SG-01
Sognefogedvej 9, Staby     
6990 Ulfborg 

Den 29. Ove Ovesen, KP-28
Toften 19, 7441 Bording 

Den 31. Kjeld Petersen, KP-20
Stendyssevej 15,     
4171 Glumsø 

65 år
Den  2. Hans-Erik Jørgensen, KP-40

Pinusvej 50, 3200 Helsinge 

Den  4. Erik Holst Jensen, KP-45
Skårup Vestergade 21,     
5881 Skårup Fyn 

Den  8. Kjeld Maaløe Jensen, SG-18
Hammershusvej 56, 2.tv.,     
8210 Århus V 

Den  9. Søren Honoré, KP-51
Peder Lykkes Vej 61, 3.-306,     
2300 København S 

Den 11. Alex P. Vorborg, KP-52
Tjørnelunden 8, 2635 Ishøj 

Den 12. Ib Harder, KP-37
Almegård Alle 27, 1.th.,     
2770 Kastrup 

Poul B. Nielsen, KP-52
Møllebakken 32,
8420 Knebel 

- fødselsdage i maj    

80 år
Den  7. Ejvind Fink, KP-2

Kongshøj Alle 143,
5300 Kerteminde 

Den  9. Svend M. Nielsen, KP-1
Heimdalsvej 37, 9800 Hjørring 

Den 12. Carl E.B. Hansen, KP-1
Dyrehavevej 10-3, tv.,     
2930 Klampenborg 

Den 14. Christian M. Petersen, KP-2
Lochmannsvej 12,     
6753 Agerbæk 

Den 22. Preben Gilberg, KP-2
L.A. Ringsvej 129,     
5230 Odense M 

Torben G. Clasen,   Mg.
Bangsebrovej 77,
4800 Nykøbing F 

75 år
Den 12. Leif E. Lamborg, KP-12

Lundtoftevej 75,     
4293 Dianalund 

Den 17. Ole B. Eriksen, KP-12
Hegnet 7, Tved     
6000 Kolding 

Den 20. Flemming F. Beck, KP-14
Kettebakken 3,  2942 Skodsborg 

Den 28. Hugo V. Jensen, KP-12
Hvidovrevej 76, Opg. I, 2.th.,     
2610 Rødovre 
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Den 13. Ib Andreasen, SG-14
Magnolievej 17, Kaas,
9490 Pandrup 

Den 14. Ole Frederiksen, KP-37
Bøgetvej 31, Utterslev     
4913 Horslunde 

Flemming Kunkel, KP-49
Vinkelager 12, st.tv.,
2720 Vanløse 

Den 16. Ove T. Sørensen, KP-44
Birkevej 3, 8740 Brædstrup 

Den 18. Torben Th. Thomsen, KP-37
Einarsvej 104, 2800 Lyngby 

Den 19. Niels L.S. Kjær, KP-52
Møllegårdsvej 3, 8240 Risskov 

Den 26. Søren B. Petersen, KP-39
Bjørupgade 12, Systofte     
4800 Nykybing F 

60 år
Den  1. Michael Schøn, KP-74

Priorvang 7,
9300 Sæby Vends. 

John Nielsen, SG-23
Skallerup Feriecenter Hus 475, 
Enebærvej 19, 9800 Hjørring 

Den  2. Benny B. Sørensen, SG-31
Pomosavej 28, 5270 Odense N 

Den  3. Mogens Jensen, KP-71
Bygmarken 3, Vindinge     
4000 Roskilde 

Jens Millard, KP-73
Ledøje Bygade 36,     
2765W Smørum 

Den  5. Erik M. Larsen, KP-60
Kirstineparken 34,
2970 Hørsholm 

Den  8. Poul Thorup, KP-70
Opnæsgård 43, 1.tv.,     
2970 Hørsholm 

Poul E. Jensen, KP-76
Gl. Slimmingevej 8 B,     
4100 Ringsted 

Den 10. Frede M. Strandholt, KP-69
Stjernens Kvarter 12 B,     
2620 Albertslund 

Den 13. Tonny E. Mortensen, KP-67
Århusvej 20, Klank     
8464 Galten 

Den 14. Jens Larsen, KP-77
Venslev Huse 11, 4050 Skibby 

Den 16. Helge K. Davidsen, KP-68
Amagerbrogade 49, 1.tv.,     
2300 København S 

Joel Gall, KP-71
Lindeløkke 6, Vester-Sottrup     
6400 Sønderborg 

Den 18. Poul E. Sørensen, KP-73
Bragesvej 21, 8800 Viborg 

Den 19. Per Togo Nielsen, KP-79
Kærholmen 5, st.tv.,     
2720 Vanløse 

Den 24. Bjarne Ib Wermuth, KP-74
Høje Gladsaxe 7, 8.tv.,     
2860 Søborg 

Den 27. Ove Chr. Korfitzen, SG-23
Rosnæsvej 65, 4900 Nakskov 

Den 28. Niels Knudsen, KP-68
Marienlundsvej 2, Glud     
8700 Horsens 

Den 28. Erik N. Pedersen, KP-78
Fuglsangvej 8, 8220 Brabrand 

Den 31. Steen Carlsen, KP-69
Ordrupvej 22, 2.th.,     
2920 Charlottenlund 

50 år
Den  1. Per S. Larsen, SG-53

Agernæsvej 47, Krogsbølle     
5450 Otterup 

Den  2. Finn H. Würtz, SG-52
Spurvevej 8,     
2600 Glostrup 

Den 26. Gert Nielsen, SG-56
Manderupvej 6, Manderup     
4050 Skibby 

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

Erik, KP-8



dil, og vi erfarede hurtigt, at han kom 
direkte fra Afghanistan. Vi havde også 
hørt en masse rygter om 
personen, hvilke viste sig tilnærmelses-
vis at være sande, hvorfor han også hur-
tigt har fået tilnavnet NC (Opkaldt efter 
NC i serien PIS).

 

En flok glade MP'er ved den varme kilde 
ved Camp Banja. Fra venstre ses 
Sletskov, Deveci og DB. Lille Mads lig-
ger i armene. 

Vi ankom over tre gange til Kosovo og 
blev budt velkommen af Hold 11, der 
glædede sig til at komme hjem, men og-
så af mellem 0 og 20º frost. Vi skylder 
hold 11 en stor tak for den gode modta-
gelse og den gode overdragelse, vi fik. 
Det har været medvirkende til, at den før-
ste måned ikke har været så stresset som 
frygtet. Tak for det, vi må se, om vi kan 
gøre kunsten efter, når den tid kommer. 

Det første, vi lagde mærke til hernede, 
var som nævnt det noget køligere vejr. 
Men det næste er den næsten ikke eksi-
sterende færdselskultur. Turen fra Skop-
je til Mitrovica var den første kulturfor-
skel. Lysreguleringer er bare til pynt, der 

Endelig blev det februar og Hold 12 skul-
le til at rotere til Kosovo. Det var noget, 
vi alle havde glædet os til. Glæden var ik-
ke blevet mindre gennem de to sidste 
ugers uddannelse i henholdsvis Hevring 
og Oksbøl. 

I Hevring havde vi et par civile betjente 
med, der skulle evaluere vores handlin-
ger og dispositioner på diverse gernings-
steder. Vi fik finpudset vores færdighe-
der, men ellers bar ugen mest præg af, at 
vi havde styr på tingene, og dels at vi var 
noget trætte af fiktive det ene og fiktive 
det andet. 
Det var også i Hevring, vi for første gang 
skulle samarbejde med vores 3 kollegaer 
fra Litauen, hvilket der senere viste sig at 
blive kortvarigt. Samarbejdet bar præg 
af, at de ikke havde særligt meget MP er-
faring, faktisk var de ikke uddannet MP 
overhovedet, og vores veje måtte skilles 
sidst på Oksbøl ugen, litauerne var ikke 
dygtige nok til at komme med som MP. 
Men fredag blev det, og af sted det gik til 
Oksbøl til den endelige uddannelsesuge. 

Oksbøl var sikkert, som det skulle være, 
men bar også præg af, at folk ikke havde 
den store lyst til at træne mere, men ville 
ud at opleve nogle ”rigtige” og ”skarpe” 
begivenheder. Torsdagen blev som sæd-
vanlig brugt til det helt store ryk ind i 
Brikby med PMV, infanteri, house se-
arch og RIOT.  Fredag morgen blev der 
holdt en afskedsparade med tilhørende 
tale om, at vi nu havde bevist, at vi var 
klar til at tage af sted og ønsket om at få 
en god mission fra generalen 

Det var også i Oksbøl, vi mødte perso-
nen, der skulle være oversergent i Koso-
vo for første gang. Det var Christian Ra-
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er i hvert tilfælde ikke ret mange, der ad-
lyder dem. Derudover er det ikke unor-
malt, at trafikken går helt eller delvist i 
stå på hovedvejene pga. en langsom 
kørende hestevogn eller en Kosovo Har-
ley     (En havefræser med hjul og an-
hænger). Det er også bemærkelsesvær-
digt, at langt de fleste biler kører rundt 
med nationalitetsmærker fra diverse 
EU-lande, men OK; Kosovo er et multi-
nationalt samfund.

En hverdag med færdselsuheld
Da de første indtryk havde lagt sig, blev 
vi mere og mere pålagt de daglige ruti-
ner, såsom desk, patruljer, Falcon-
beredskab og færdselsuheld. Vi havde ik-
ke været hernede i mere end 36 timer, in-
den det første færdselsuheld indtraf, og 
samme eftermiddag kom det næste, men 
begge var heldigvis kun med materiel-
skade. Udover de to, har vi siden haft 
seks uheld. Det højeste antal dage, der er 
noteret på KFOR 12 mellem færdselsu-
heldene, er syv. Her til morgen blev tav-
len nulstillet igen. I nattens løb var der 
faldet 30 cm. sne og inden kl. 0830 i mor-
ges (mandag d. 7 marts) var de to første 
færdselsuheld indløbet til vagthavende. 
Der har heldigvis ikke været nogen per-
sonskade ved nogen af uheldene. 

Her en måned inde i missionen er vi be-
gyndt at have styr på rutinerne. Den dag-
lige vagthavende møder kl. 0730 og be-
strider desken til kl. 1800, hvor han aflø-
ses af natdesken. Yderligere kører vi en 
del patruljer om dagen, enten alene eller 
sammen med UNMIK POL (United Mis-
sion in Kosovo Police) eller KPS. Der-
udover har vi to mand der konstant er på 
5 min. Falcon-beredskab, klar til at ryk-
ke ud til færdselsuheld m.v. 

Af de sager vi har haft ud over færdselsu-

heldene kan nævnes, at et våben er be-
slaglagt fra en lokal, en kniv konfiskeret 
fra en person fra Hold 11. Ellers har der 
været en del hittegods og andre små sa-
ger.

Her til sidst kan jeg lige nå at hænge Mu-
sa Deveci og Karsten Sørensen ud for at 
være de to første der har vundet ugens 
dummy i henholdsvis uge 7 og 8 . Ugens 
dummy går til den person, der har lavet 
den største bommert i løbet af ugen. El-
lers er alt stille og roligt, humøret højt 
og stadig stigende i takt med, at vejret 
bliver varmere. Foråret ligger forhå-
bentlig lige rundt om hjørnet. 

Med Venlig Hilsen
   Krigerne fra Kosovo

Sletskov er ved at skifte nummeret i 
hovedvagten. Snart kommer der også til 
at stå hvilken enhed, der har været in-
volveret i uheldet. 



se i 1947. Her var fokus på oprethol-
delse af ro og orden blandt de danske 
soldater og varetagelse af danske sol-
daters retssikkerhed. I dag lægges 
vægten mere og mere på de interna-
tionale opgaver, og de militærpoliti-
soldater, der sendes ud i internatio-
nale missioner, støtter og hjælper i 
høj grad de andre soldater ved 
patruljer og anholdelser, uddanner lo-
kale politifolk og personbeskytter 
vigtige personer, så variationen af op-
gaver er stor og langt fra altid møntet 
på nationens egne soldater. MP-
Uddannelsens indhold er derfor også 
blevet ændret væsentligt, så den pas-
ser til de nye opgaver. Men selvom 
uddannelsen er spændende og med 
meget fysisk træning, er det svært at 
tiltrække nok til faget.

Ryet som dem med de store overar-
me og et lemfældigt forhold til an-
holdelsesmetoder hænger stadig 
tungt over hærens militærpoliti, også 
selvom sandheden ser anderledes fre-
delig og ordentlig ud. Begge dele gi-
ver militærpolitikompagniet i Aal-
borg et rekrutteringsproblem, fordi 
de unge værnepligtige enten ikke 
tror, de kan klare en uddannelse til 
MP'er eller ikke har lyst til at være 
bussemand over for de andre solda-
ter. Kompagnichef kaptajn Jess Torp 

Den røde baret lyser op 
både i ørkensandet i Irak 
og på en grå kaserne i 
Danmark. Militærpoliti-
soldaternes opgaver er 
mangeartede, men fokus 
rykker nu mod de inter-
nationale opgaver på
missionerne. I forsvarets 
nye struktur skal militær-
politiet udvides til 300 
mand, hvoraf der kon-
stant skal udsendes
enheder. Men det store 
antal nye folk er et
problem, for det barske 
ry, MP'erne har overalt
i hæren, giver rekrut-
teringsvanske-ligheder. 

Patruljer med fare for bykamp og 
varetagelse af anholdte irakere er 
blot to af de opgaver, hærens mili-
tærpolitisoldater varetager i øjeblik-
ket og som adskiller sig væsentligt 
fra de traditionelle opgaver, militær-
politiet har haft siden deres oprettel-
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har dog flere løsninger på problemet, 
både i form af et mere internationalt 
image fremover og ved hjælp af ud-
dannelser til både konstabler og ser-
genter, der har lyst til at prøve kræf-
ter med militærpolitiet. 

Der findes også militærpoliti ved 
søværnet og ved flyvevåbnet og 
militærpolitienhederne ligner i høj 
grad hinanden, men løser dog 
forskellige typer af opgaver. De tre 
værns militærpoliti arbejder tæt 
sammen på blandt andet uddan-

nelsesområdet. Udannelsen af 
militærpolitiofficerer, og flere af 
specialistuddannelserne, er således 
værnsfælles. I dette tema koncentre-
rer vi os dog udelukkende om hæ-
rens militærpoliti.
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Opgaverne for militær-
politiet spænder fra 
hastighedskontrol på 
danske landeveje til
sikkerhedsopgaver i 
Irak og Afghanistan. 
Soldaterne med de røde 
baretter holder stadig 
øje med, om danske
soldater opfører sig
ordentligt, men lægger 
nu større vægt på at 
være en enhed, der gør 
det muligt for andre
enheder at løse sine
opgaver.

Af Anders V. Fridberg

Trykker en ansat i forsvaret for hårdt på 
speederen i tjenestebilen, er der stadig 
en risiko for at blive vinket ind til siden 
af soldater fra militærpolitiet, der ud-
fører hastighedskontrol på biler med for-
svarets nummerplader. Værnepligtige 
vil også stadig møde soldaterne fra mili-
tærpolitiet, når de fejrer hjemsendelse, 
eller beslutter at de pludselig ikke gider 
stille på kasernen mandag morgen. Men 
hastighedskontroller, eftersøgninger af 
værnepligtige, der ikke er mødt til tjene-
ste og andre af de opgaver, som har teg-
net militærpolitiets profil i Danmark, og 

som i manges øjne formentlig stadig op-
fattes som militærpolitiets kerneopga-
ver, fylder faktisk meget lidt i den sam-
lede opgørelse over, hvordan militær-
politiet bruger sine personelressourcer. 
Det hænger ikke mindst sammen med, 
at en meget stor del af den samlede MP-
styrke konstant befinder sig i Kosovo, i 
Irak eller i Afghanistan. Militærpolitiet 
har i øjeblikket et styrketal på omkring 
100 mand og har, lidt afhængigt af hvor-
dan man regner, konstant knap 50 mand 
udsendt på internationale missioner. 
Men nedtoningen af de mere kontrol-
mæssige aspekter af militærpolitiets ar-
bejde er også et udtryk for, at militærpo-
litiet befinder sig i en proces, der grad-
vist er ved at ændre enhedens selvfor-
ståelse og profil. Fra at være en enhed, 
der med chefen for militærpolitiet, kap-
tajn Jess Torps ord, kontrollerer, påtaler 
og retter, er militærpolitiet ved i højere 
grad at blive en enhed, der hjælper, støt-
ter og vejleder. 

MP-station nedlægges
Opgaverne med hastighedskontrol, 
eftersøgninger og andre af de egentlige 
politiopgaver udføres primært at helt un-
ge MP-sergenter, der løser den type op-
gaver som et led i deres uddannelse, 
men ellers løses opgaverne af en lille 
håndfuld soldater, der bemander landets 
eneste faste MP-station, der ligger i Aal-
borg. Soldaterne herfra stiller blandt an-
det til honnørvagter i forbindelse med 
møder på højt niveau i forsvaret og til 
særlige bevogtningsopgaver, eksem-
pelvis når Hærens Materielkommando 
holder auktioner over gammelt materiel 
og gerne vil have nogen til at passe på 
pengekassen. Det er også soldater fra 
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stationen i Aalborg, der stiller, hvis an-
dre myndigheder beder om assistance 
fra militærpolitiet, fordi der eksempel-
vis er behov for en særlig indsats for at 
nedbringe hastigheden på en kaserne. 
Men den type opgaver er ifølge kaptajn 
Jess Torp nu kun et biprodukt i militær-
politiets produktion. ”Vi har kun folk, 
der enten uddanner andre, selv bliver ud-
dannet eller som træner for selv at kun-
ne løse opgaver. Vores eneste berettigel-
se er at gøre enheder klar til udsendelse 
og selv at løse opgaver i udlandet. Det 
er, hvor vi står nu”. I fremtiden bliver 
dette billede endnu mere markant, når 
MP-stationen i Aalborg formelt ned-
lægges, og der ikke længere fast vil 
være afsat personel til fredstidsmæssige 
opgaver i Danmark. Opgaverne vil i ste-
det blive løst af det personel, der er til rå-
dighed i Aalborg, fordi de for eksempel 
er i beredskab i forbindelse med et 
dansk bidrag til SHIRBRIG eller NATO 
Responce Force. 

Undervisning på basisuddannelsen
At militærpolitiet ikke længere priori-
terer mange ressourcer til hjemlige kon-
trolopgaver betyder imidlertid ikke, at 
militærpolitiet bliver usynligt for dan-
ske soldater, der ikke er udsendt. Mili-
tærpolitiet er kraftigt involveret i under-
visningen af soldater, både i forbindelse 
med den nye basisuddannelse, reak-
tionsstyrkeuddannelsen og i forbindel-
se med den missionsorienterede uddan-
nelse, der afslutter alle soldaters for-
beredelser inden udsendelse. I forbin-
delse med basisuddannelsen har mili-
tærpolitiet ansvaret for fagene grund-
læggende indføring i fredsstøttende op-
erationer (GRIFO) og i kontrol med uro-
ligheder (KONURO), hvor soldaterne 
lærer at optræde som en politienhed 
med blå hjelme og store plasticskjolde. 

Undervisningsopgaven løses af sergen-
ter som en del af deres funktionsuddan-
nelse, og den vil i fremtiden fylde i alt 
14 uger ud af de 10 måneder, funktions-
uddannelsen varer. Det er meget, men 
Jess Torp er ikke i tvivl om, at det er en 
opgave, som skal løses af hans folk. ”Vi 
er hærens politi, og hvis soldater fra 
hæren skal undervises i politimæssige 
ting, så er det os, der skal gøre det”, slår 
han fast. Undervisningen har dog også 
den gevinst for militærpolitiet, at ser-
genterne, der ikke selv har menige, kan 
få afpudset både deres instruktør- og 
føringsmæssige færdigheder og dermed 
få en ballast, som kommer dem til gode, 
når de selv bliver sendt på mission.

Civile polititing vejer
Opgaverne i udlandet indeholder stadig 
klassiske MP-discipliner af den mere 
kontrolorienterede karakter, men også 
på de internationale missioner lægges 
der større og større vægt på rollen som 
enhed, der hjælper og støtter andre, og 
som gør det muligt for andre enheder at 
løse deres opgaver. Det sker eksempel-
vis ved, at militærpolitiet overtager an-
svaret for personer, som patruljerne af 
almindelige kampsoldater i Irak anhol-
der eller tilbageholder, så de enheder, 
der har fanget dem, kan fortsætte deres 
patruljer. Det sker også ved, at militær-
politiet står for sikkerheden i forbindel-
se med aktioner, hvor andre enheder ryd-
der miner eller destruerer ueksploderet 
ammunition i Afghanistan, eller blot 
ved, at de kører patruljer og på den må-
de viser, at eksempelvis ISAF også er til 
stede i de små samfund i udkanten af Ka-
bul. En gennemgang af fordelingen af 
de sager, som militærpolitiet var invol-
veret i på hold 1 i Irak, viser, at soldater-
ne fra militærpolitiet ni gange foretog 
undersøgelser, når danske soldater hav-



12

de anvendt dødbringende magt, 25 gan-
ge var involveret i højrisikoanholdelser, 
som soldaterne fra militærpolitiet har en 
særlig uddannelse i, 11 gange tog sig af 
færdselsuheld, der involverede både 
danske soldater og civile irakere, og 17 
gange løste øvrige sager af politimæssig 
karakter om eksempelvis vådeskud og 
trafikuheld, hvor der ikke var civile in-
volveret. Fordelingen af sager er ifølge 
Jess Torp en god illustration af, hvor mi-
litærpolitiet er på vej hen. ”Hvis man 
kigger på prioriteringen er vi måske ik-
ke helt, hvor vi gerne vil være  at vi pri-
mært er der for at hjælpe støtte og vejle-
de - for der er også en del kontrol, rette 
og påtale. Men hvis man kigger på fre-
kvensen, så er det de civile politiopga-
ver, der vejer tungt. Og det er det, det 
skal. Vores indsats i Irak udtrykker me-
get godt vores udvikling”. 

Personbeskytter
Militærpolitiet har også ansvaret for at 
beskytte gæster og andre særligt vigtige 

personer i missionsområderne, og alle 
soldater i militærpolitiet har en uddan-
nelse som personbeskytter, eller som 
det hedder uden for forsvaret, som liv-
vagt. Opgaven er en klassisk MP-
disciplin, som alle hold af udsendte mili-
tærpolitisoldater siden 1947 har løst, 
men opgaven har fået et særligt fokus i 
forbindelse med missionen i Irak, hvor 
risikoen for angreb på vigtige personer 
er langt større, end den har været i for-
bindelse med de fleste af de missioner, 
Danmark ellers har deltaget i. I Irak er 
militærpolitiet blevet pålagt at stille 
med 18 soldater, der i seks ugers rotatio-
ner som deres eneste opgave skal be-
skytte udenrigsministeriets repræsenta-
tion i Basrah og Bagdad. På grund af 
mangel på mandskab, har militærpoliti-
et imidlertid måtte overlade opgaven til 
andre. Fra midten af 2005 overtager mi-
litærpolitiet dog selv personbeskyt-
teropgaven i Bagdad. 
Hærens militærpoliti rykker i højere og 
højere grad deres primære opgaver til 



missionerne. Her er det en dansk mili-
tærpolitipatrulje på inspektion ved et lo-
kalt check point i den sydlige del af 

hovedstaden Asmara i Eritrea, under 
FN's fredsbevarende mission i Eritrea 
og Etiopien i 2001.

Det danske militærpoliti blev oprettet 
i 1947 i forbindelse med en dansk bri-
gades deltagelse i besættelsen af Tysk-
land. Militærpolitiet fik både til opga-
ve, at sørge for ro og orden blandt de 
danske soldater, men også at sørge for, 
at danske soldater som blev involveret 
i uheld eller på anden må-
de kom i berøring med de 
fremmede myndigheder, 
kunne blive afhørt på 
dansk af andre danske sol-
dater, og at deres retssik-
kerhed derfor ikke blev 
krænket. 
Militærpolitiet i dag er en 
del af Trænregimentet og 
hører som den øvrige del 
af dette regiment hjemme 
på Hvorup Kaserne i Aal-
borg.  Tidligere var der 
militærpolitistationer bå-
de i Jylland og på Sjæl-
land, men som et led i mi-
litærpolitiet øgede fokus 
på internationale missio-
ner, er militærpolitista-
tionen på Sjælland blevet 
nedlagt. Landets eneste 
faste MP-station ligger i 
Aalborg, men også den 
bliver nedlagt i forbin-
delse med gennemførelse 
af det nuværende for-
svarsforlig, og dens opga-
ver vil blive løst af perso-
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nel, der fx afventer udsendelse.
Den traditionelle MP-tjeneste med tra-
fikkontrol på de hjemlige veje og lig-
nende må i fremtiden vige pladsen for 
de opgaver, der er rettet mod interna-
tional tjeneste.
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Militærpolitiet er en såkaldt føringsstøtteenhed (lige som 
signaltropperne), og militærpolitiets arbejde kan efter NA-
TO's standarder grupperes i fem hovedtyper af opgaver:

Trafikkontrolopgaver
Alle opgaver, der har med gående og kørende trafik at 
gøre. Blandt andet hastigheds- og køretøjskontrol, vejvis-
ning, skiltning og kontrol med grænser osv. 

Sikkerhedsoperationer
Handler om sikkerhed i bred forstand og omfatter for eks-
empel kontrol af lysdisciplin, at kort og kalker kan destru-
eres, og at soldaterne har deres ID-kort. Men omfatter og-
så kurertjeneste, eskortetjeneste, livvagtstjeneste og anti-
terrorvirksomhed.

Politioperationer
Polititjeneste i bred forstand over for andre soldater. Hånd-
hævelse af love og regler, eftersøgninger af udeblevne, op-
gaver i forbindelse med hjemsendelser og lignende situa-
tioner. 

Krigsfangeoperationer
Håndtering af krigsfanger. Militærpolitiet skal hurtigst 
muligt overtage håndteringen af krigsfanger, således at de 
kæmpende enheder, der oftest vil være dem, der tager fan-
gerne, kan fortsætte deres operationer. Militærpolitiet har 

ansvaret for krigsfangerne, indtil de kommer i en krigs-
fangelejr. Under internationale missioner falder hånd-
tering af anholdte og tilbageholdte også under opgaver i 
denne kategori. 

Særlige politioperationer
Håndhævelse af politimyndighed over for civile. Samme 
opgaver som under politioperationer, men rettet mod civi-
le. Omfatter også militærpolitiets rolle i forbindelse med 
kontrol af uroligheder, hvor MP'erne dels instruerer, vej-
leder og rådgiver og dels kan bruge særlige magtmidler 
som fx ikke-dødbringende våben. Også opgaver som an-
holdelser af mistænkte og eftersøgninger af våben defi-
neres som særlige politiopgaver. Uddannelse af andre poli-
tifolk, som det sker i Irak, er ifølge NATO's definitioner 
også en særlig politioperation

Militærpolitiets opgaver er principielt de samme, som de 
har været siden 1947, men mens der tidligere blev lagt 
mest på, at kontrollere, påtale og rette, er det nu at hjælpe, 
støtte og vejlede, der vægtes tungest.

Hærens militærpoliti, løser fortrinsvis operative opgaver i 
relation til egne enheder eller løser egne opgaver, hvori-
mod militærpolitiet ved søværnet og flyvevåbnet bruger 
den primære del af deres ressourcer på vagtopgaver på flå-
de-, marine- og flyvestationer. 
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En artikel med samtlige toner i det 
følelsesfulde og velklingende 
sprogs partitur.
Efter at have læst Sergent N.Aa. Lar-
sens indlæg i DRB nr. 2, kan jeg ikke 
gøre andet end sætte mig ved com-
putteren og nedfælde mine tanker.
Det længe siden jeg som en af 
”koryfæerne” fra Militærpoliti-
ets Hold 1 har læst en mere vel-
skrevet og dækkende artikel om 
et holds oplevelser omkring deres 
udnævnelse. En artikel, som flere 
gange fik mig til at fatte lommeklu-
den og føre den til øjet, som var lø-
bet lidt i vand  måske dem begge to?
Årsagen skal vel sagtens søges i, at 
jeg selv har gjort tjeneste ved MP fra 
1947 til 1952 og altså har nydt godt 
af såvel Kaptajn Høed's, Kaptajn 
Gunnar's og Kaptajn Poulsen's le-
derskab og den uddannelse, de hver 
især formåede at indpiske på de for-
skellige niveauer, der måtte fore-
komme. Først på skolen i Lundtofte 
(som elev), derefter i Tyskland ved 
Den Danske Brigade (som Korporal 
og Sergent), så på skolen i Høvelte 
(som Sergent/Lærer) og sidst, men 
ikke mindst tilbage til Brigaden 
(som Oversergent/Stationsleder) og 
endelig til Det Danske Komando I It-
zehoe (som Oversergent/Næst-
kommanderende).
 
Den bedste tid af mit liv, som jeg 
kan takke de tre nævnte Kaptaj-
ner for. 

Det rører mig derfor dybt at høre om 
den respekt, der stadig står om disse  
”djærve” chefer, som Sergent N.Aa. 
Larsen udtrykker det.
Tillige må man vel tilføje, at Hærens 
Logistikskole sikkert ikke har kun-
net hædre dem mere, end ved at op-
kalde de enkelte hold efter dem og 
der er da endnu en del navne at tage 
af, såfremt man vil fortsætte den go-
de linie  hvad jeg da håber

Det er en ide, der er med til at knytte 
båndene mellem de gamle og de un-
ge MP-ere og som vil højne korp-
sånden, der allerede har bestået i 
mange år, men som aldrig må slæk-
kes. Jeg håber, at mine gamle hold-
kammerater og andre føler som jeg.

Sergent N.Aa. Larsens Artikel er 
som sagt meget dækkende  det var 
næsten som at være der selv, og 
den er skrevet i et meget farverigt og 
nuanceret sprog, en kunnen, som 
desværre ikke beherskes af alt for 
mange.
Forhåbentlig har han ikke fået tømt 
sit vid helt ud, så der måske kunne 
blive tid og  lyst til fremover at for-
syne Militærpolitiforeningen i Dan-
marks blad med lignende godter.
Jeg ønsker ham al mulig fornøjel-
se med hans fremtidige job som 
MP-er.

Erik Løvenvig.
 



noget som uniformer og udrustning 
har undergået en udvikling, der blot på 
nogle få år kom til at overskygge det, vi 
rådede over under vores tjeneste i Tysk-
land i 1947.
Det var jo ikke hvem som helst, der 
f.eks rådede over et fotografiapparat og 
havde de endelig et, var det så som så 
med at få taget billeder af noget, der vir-
kelig kunne få interesse for eftertiden. 
Den tænker man desværre ikke så me-
get over, når man er 20-25 år.
Når nu alt dette er kommet frem på 
lystavlen, skyldes det den omstændig-
hed, at jeg flere gange har hørt samtaler, 
hvor mennesker har fortalt om deres tid 
ved Brigaden i Tyskland, og når 
spørgsmålet om, hvor det så var, er 
svaret ofte ITZEHOE.
Det er noget, der kan få en gammel 
MP'er til at krumme tæerne i skoene.
Allerede nu er den første svære, men 
også meget spændende og ikke 
mindst epokegørende tid for Militær-
politiets oprindelse samt grundlag 
for, at vi overhovedet har et sådant 
korps i det danske forsvar ved at gå i 
glemmebogen. 
Det må ikke ske, og derfor er det på ti-
de, at netop den tid -   1947 til 1949  får 
lidt mere opmærksomhed på forskellige 
fronter.
Der er sådan set ikke noget at sige til, at 
den tid helt overskygges af Gaza, Cy-
pern. Kongo, Jugoslavien og Irak m.m., 
som jo i høj grad er blevet omtalt i medi-
erne på alle tænkelige måder.
Når pressen skrev om Militærpolitiet 
ved Brigaden, var der ingen tvivl om, at 
et sådant korps var en nødvendighed un-
der besættelsen af Tyskland  MEN i 
Danmark  Nej! Det ville der aldrig bli-
ve tale om. 
Der er kun én ting at sige til det: VI 
ER HER DA ENDNU!

 E.Løvenvig, HOLD 1 m.fl. 
                                                                                              

Sidste udkald ? 
Vi må desværre konstatere, at det ret hur-
tigt kan blive det  SIDSTE UDKALD. 
Størsteparten af Militærpolitiets pio-
nerer HOLD 1 og HOLD 2 har passeret 
eller er lige ved at passere det skarpe 
hjørne, der markeres med 80 års fød-
selsdagen, hvilket også i en del tilfælde 
gælder HOLD 3, 4 og 5, som jo var tje-
nestegørende ved MILITÆRPOLI-
TIET DEN DANSKE BRIGADE I 
TYSKLAND.
Ikke nok med, at vi er blevet gamle, i 
hvert fald af alder, men en alt for stor del 
er ikke mere til stede iblandt os.
Jeg finder det derfor magtpåliggende, at 
der nu gøres en indsats for at ”suge” re-
sten af alle relevante oplysninger og til-
bageværende effekter ud af de MP-ere 
fra nævnte hold, der stadig kan huske 
lidt, som de endnu ikke har fået fortalt, 
hverken familien eller os andre. Ej hel-
ler har de ”nænnet” at skille sig af med 
et eller andet, som nu har ligget en skuf-
fe og om føje tid vil blive en byrde for 
den lokale renovationsordning. DER 
ER SOM BEKENDT INGEN LOM-
MER I DEN SIDSTE SKJORTE, og alt, 
hvad der af de efterladte vil blive be-
tragtet som gammelt skrammel og elen-
dige fotografier vil, hvis det kommer i 
de rigtige hænder, måske kunne blive en 
del af det eftermæle, vi forsøger at dan-
ne ved opbygningen af Militærpoliti-
ets historiske samling.
Samlingen vokser stadig, men det er 
helt naturligt, at alle de senere udstatio-
neringer er blevet tilføjet et større ud-
valg af billeder og effekter, idet der 
efterhånden er kommet dels bedre ka-
meraer og mange flere ejere af et sådant 
apparat og endnu flere effekter er blevet 
hjembragt og indleveret..
Der er computere til hjælp for ikke at ta-
le om digitalkameraer og videoopta-
gere samt den omstændighed, at sådan 
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Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M

KØ NB VE ANH

Kommende 
arrangementer

Julefrokosten

21. april 2005: St. Bededags aften på Ka-
stellets vold.
30. april 2005: Repræsentantskabsmø-
de 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.

Igen i år havde Andreas Wilson inviteret 
til julefrokost i det hyggelige lokale i Ka-
stellet.
Denne julefrokost er efterhånden blevet 
meget populær, så populær at alle 26 
pladser hurtigt var revet væk, men jeg 
var så heldig at komme med på et afbud.
Jeg bor på Frederiksberg og i dagens an-
ledning havde jeg taget bussen hjemme-
fra og til Østerbro.
For mit vedkommende startede optak-
ten til julefrokosten allerede i bussen, da 
vi kørte på Østerbrogade. Et par sæder 
foran mig sad en herre og talte med en 
anden og på et tidspunkt under samtalen 
hørte jeg ham sige, at han glædede sig til 
denne dag, fordi han skulle til julefro-
kost sammen med sine gamle soldater-
kammerater nede i Kastellet, og det ple-
jede altid at være så hyggeligt.
Vi fulgtes ad til Kastellet og ankom der 
præcis kl. 12.

Da vi kom ind i lokalet, blev vi straks 
modtaget af den gode Wilson, som ikke 
havde forandret sig meget siden sidst, 
idet han startede med at fortælle os at 
det ikke var gratis.
Da vi alle havde sat os til bords og havde 
fået den første bid brød og en snaps, bød 
Andreas Wilson os velkommen og for-
talte os om dagens program.
Senere holdt han en tale til stor morskab 
for os alle.
Under hele frokosten blev der skålet, 
hyggesnakket og fortalt vittigheder til 
den store guldmedalje og samtidig var 
vores ven tryllekunstneren i sit es.
Som bekendt har alting en ende og det 
fik vores julefrokost også, for på et tids-
punkt takkede Andreas Wilson for frem-
mødet og ønskede os en god tur hjem, 
men vi var selvfølgelig velkommen til 
at blive. Derefter blev bowlen sendt 
rundt, så vi kunne betale vores gæld, og 
hvor vi selvfølgelig, på utallige opfor-
dringer, rundede op til nærmeste hund-
rede.
Da de fleste var gået hjem omkring kl. 
17, var vi en sluttet kreds tilbage, som 
samledes oppe i baren og hvor vi lige 
skulle have den sidste inden vi skulle 
hjem.
Til sidst var vi kun et par stykker tilba-
ge, og efter endt oprydning fortsatte vi 
oppe på 1. sal indtil kl. 22, men det er en 
anden historie.
Da jeg var en af de yngste, var det dej-
ligt igen at hilse på Preben og Mazanti.
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Det var en meget hyggelig julefrokost, 
med dejligt mad, i et hyggeligt lokale og 
i selskab med gode venner.
En tak til alle for en god dag og især tak 
til Andreas Wilson for et godt arrange-
ment, som han efterhånden er perfekt til 
og jeg håber at vi ses til næste år.

Søren Skov
KP-hold 97

Mangfoldige medlemmer MP-lokal-
foreningen, motiverede målbevidste 
medborgere, maskuline muskuløse 
MP'ere, mine - muligvis med moderat 
mas-møje - mødte middagsgæster, mes-
seurs.
Mærk, medvidere modtag mine med-
følgende markante meningstilkendegi-
velser med mest mulig manér, måske 
med minimal moro.
Motivet, motivationen, målet, menin-
gen med månedens møde: Munter mod-
tagelse med mindstemål mikstur, mo-
derat mådehold (mener Majoren) - man 
mødes med mange midaldrende mand-
folk - man mindes makkerskab, mand-
stugt, missioner, marchture, manøvrer, 
MP-messer - man mediterer - materiel, 
maskinel, mundering, motorkøretøjer - 
militærchefer (mest MP'ere) me-
moreres - mimikken markerer medlem-
mernes morskab - man mærker miljøet 
modnes - man medvirker med mageløs 
madglæde - munterhed markeres meget 
mere - men mislyde, mistro, misundel-
se, mishagsytringer, mukkeri, mobning, 
mytteri misbilliges maximalt.
Mesterkokkens magniphique madkunst 
motiverer madglæden medsat madly-
sten; må meget markeres med manér.
Mokka minsandten med massevis MER-
CI mundgodter. Maver mættes, måde-
holdenhed måske.

Velkomsttalen

MEN: minutterne marcherer majestæ-
tisk mod matinéafslutningen; mismo-
digt - måske modfaldent - må man mod-
stræbende medgive: MP-mønstringen 
er slut, men …
Den rundtossede referent

I forbindelse med afviklingen af lokal-
foreningens julefrokostarrangement an-
no 2004 i Kastellet, der denne gang hav-
de samlet 25 deltagere (men der må ger-
ne komme endnu flere i år - der er altid 
plads til 1-2-3 flere) skal jeg hermed op-
lyse, at overskuddet - efter samtlige ud-
gifter er afviklet - beløber sig til hele 
944,20 kr.
En varm TAK til deltagerne, der som tid-
ligere helhjertet bakkede op om de for-
skellige input, for medleven til under-
holdningen i form af en strøm af histori-
er og ikke at forglemme tryllerierne 
samt ikke mindst den økonomiske ge-
vinst, der giver lyst og mod til at genta-
ge arrangementet.
Dette finder sted i selvsamme lokale på 
Kastellet fredag den 9. december 2005, 
kl. 12:15, så hermed er man nu varslet i 
god tid (og man må gerne tilmelde sig 
langs af sted).
Altså på gensyn om 3/4 år, men også ger-
ne før - og gerne endnu flere.

Andreas Wilson

På en pibende kold fredag - den 18 fe-
bruar 2005 kl. 1300 - samledes 18 for-
henværende MP´er foran Københavns 
Hovedbrandstation, hvor nogle meget 
gæstfri brandfolk tog imod os, anbragte 
os i nogle bløde lænestole og forsynede 

Og a pro pos julefrokosten

Udflugt til Københavns 
Brandstation. 
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os med en tiltrængt kop varm kaffe.
Vagtmester Torben Tønder orienterede 
om struktur og arbejdsforhold for 
brandmændene i København. 24 timers 
tjeneste og 2 døgn fri. Barske vilkår og 
bestemt ikke for tøsedrenge. Han fortal-
te om, hvad der egentlig skete ved en il-
debrand. Mange af vore moderne tiders 
produkter er fremstillet af oliebaserede 
materialer, hvilket bevirkede udvikling 
af farlige gasser, bl.a. nitrøse gasser, der 
virker som svovl- eller salpetersyre i lun-
gerne, der bliver ætset op, så man druk-
ner.
Derefter fik vi forevist brandvæsenets 
køretøjer og andet udstyr, der er til rå-
dighed for brandfolkene. Brandmand 
Niels Keil demonstrerede de forskellige 
redskaber, ligesom han redegjorde for 
indsatsen på et brandsted. Hver mands 
opgaver er på forhånd nøje defineret, så 
ingen er i tvivl om, hvad han skal foreta-
ge sig.
Vi fik vist en 30 m høj stige - svarende 
til et 10-etages hus - monteret på en sti-

ge vogn. Folk med højdeskræk skal ik-
ke søge arbejde i brandvæsenet.
Derefter fik vi forevist pionervogne. 
Pionererne er en støtte - enhed for 
brandfolkene og udfører så forskellige 
ting som dykning, opfiskning af biler 
fra havnen, skaffe adgang til brandste-
der for brandfolkene - og lave kaffe og 
the til brandfolkene.
Brandvæsenet er ikke billigt - deres 
køretøjer koster fra 3 - 5 millioner pr. 
stk.
Desværre nåede jeg ikke ambulancetje-
nesten, da jeg skulle forlade selskabet 
på grund af andre gøremål, men jeg kan 
da lige tilføje, at alle brandmænd starter 
som reddere i ambulancetjenesten.
Efter en interessant oplevelse på brand-
stationen drog man i samlet flok til Co-
penhagen Corner, og det har Wilson lo-
vet at fortælle om.

Hans Kristjansen, KP-4.



21

Foredrag af
General Keld Hillingsø.
Den 20. januar 2005 var der arrangeret 
foredrag ag General Keld Hillingsø på 
Rosenborg Kaserne.
Willson bød velkommen, samt gav en 
kort redegørelse om generalens familie, 
nemlig generalens kone, sønnen som er 
læge og ikke mindst hans datter, som er 
en kendt dansk skuespiller, og som efter 
min personlige vurdering i øvrigt er gan-
ske nydelig.
En del gamle MP'ere havde taget deres 
koner/samleversker med, som i dagens 
anledning havde smurt muleværket ind 
i forskellige pastelfarver, som virkelig 
lyste op i det ellers dunkelt oplyste loka-
le. Ved nærmere eftersyn, viste det sig at 
være en flot kontrast til generalens på-
klædning, som bestod af en mørkstribet 
habit samt en blå skjorte og et klædeligt 
rødt slips.
Generalens foredrag beskæftigede sig 
med den kolde krig. Først fik vi hele op-
takten ( Startende fra kort før 2. Verden-
skrig ) samt afslutningen ved murens 

fald. Jeg tror nok, at der var nogle af os, 
der fik noget af et chok, da generalen vi-
ste nogle plancher, der stammede fra det 
gamle Østtyskland og omhandlede en in-
vasion af Danmark der bl.a. indebar, at 
der efter de første 3 dage af invasionen 
skulle sprænges 3 atombomber i Dan-
mark. Personligt er jeg glad for, at jeg 
først har fået kendskab til dette efter så 
mange år  sikke en masse spekulationer 
man har været sparet for.
Til slut spurgte generalen om der var 
nogle der havde spørgsmål, det var der 
mange der udnyttede.
Endvidere må jeg sige, at generalens må-
de at holde foredrag på, med stor islæt af 
HUMOR, hans levende og engagerede 
væremåde imponerede, ja man kedede 
sig så afgjort ikke i hans selskab.
Til dem der ikke var tilstede af den ene 
eller anden årsag, ja de kan godt ærgre 
sig, alt i alt alle tiders aften.

Tom Thomasen, KP-71.

 

John Anton Carl Nielsen er død den 10. januar 2005, i Holbæk
72 år gammel.

Kaj Eriksen er død den 29. januar 2005, i Assens 74 år gammel.

Olaf Hvelplund Jensen er død den 6. februar 2005, i Hjortshøj
75 år gammel.

Rikart Jensen er død den 3. marts 2005, i Dalmose 64 år gammel.
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Skydning
Lokalforeningen Fyn afviklede skyd-
ningen, til MP,s mesterskabsskydning 
på 15 m bane, torsdag den 3. marts, på 
Elmelundsvej Skydecenter i Odense, 
der deltog 7 skytter.

Vi har nu fået kontakt med andre baner, 
således at vi fremover kan deltage i 
skydning på alle typer af baner både til 
pistol og gevær.

Vi kan fremover skyde på Elmelunds-
vej, i samarbejde med De Danske For-
svarsbrødre, og  i Skallebølle ved Oden-

se , i samarbejde med foreningen af Re-
serveofficerer på Fyn.

Der vil også blive mulighed for at skyde 
i Svendborg. 

Vi vil på vores kommende bestyrelses-
møde udarbejde en plan for skydninger 
i efterår og vinter 2005 baseret på hyg-
gelig samvær og skydetræning til kom-
mende mesterskaber.

På  bestyrelsens vegne
Svend Pedersen

 

MP foreningen
Fyn

Jubilarstævne d. 3 sept. 2005
Kp holdene 68, 69, 70, 71, 72 og 73.
Det er i år 40 år siden vi var ved Militærpolitiet og på MP skole.

Der er løbet meget vand i stranden siden, og jeg vil opfordre alle der 
overhovedet har muligheden for at deltage, 

Jubilarstævnerne er altid en god anledning til at få opfrisket gamle 
minder, og til jer der ikke har deltaget før kan opfordringen ikke 
være kraftig nok.

Kom nu så vi kan få hilst på hinanden og få nogle hyggelige timer 
sammen.

Programmet  kommer i DRB, men reserver allerede nu Lørdag d. 3. 
September, så vi alle både MPKP og MPSG fra 1965 kan mødes.

Med venlig hilsen
Mogens Dolberg/KP 70
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Schölleskydning 2005
Lørdag d. 21. maj kl. 10.00 afholdes årets 
Schölleskydning på de militære skydeba-
ner ved Lindholm. Der vil som sædvanligt 
blive skudt i 6 mands hold om Shöllepo-
kalen. Holdene stilles af hhv. tjenesteste-
derne, skolen og foreningen. Der er også 
præmier til de bedste individuelle skytter, 
ligesom der er mulighed for at deltage i 
den sekundære skydning, hvor der skydes 
om flydende præmier fra en gammelkendt 
Aalborg-virksomhed. 
Pokalskydningen skydes med den gode 
gamle Neuhausen pistol, mens den sekun-
dære skydning skydes med MP-skolens 
nye pistol, Heckler & Koch USP. 
Vi forsøger endvidere at få opstillet en rif-
felskydebane, hvor der bliver mulighed 
for at prøve afløseren for militærpolitiets 
gamle MP 49, nemlig karabin M96. Der 
vil være opstillet telt med mulighed for 
køb af forfriskninger.
Pris: 50,- kr. pr deltager (40,- kr. for ele-
ver)
Præmieoverrækning efterfølgende på 
MP-stuen. Hvis der er tilslutning til det vil 
vi tænde op i grillen. Tilmelding til Jakob 
Mølgaard på 9816 1548 /  lille-
pludder@hotmail.com eller Gert B. Jen-
sen 9811 3173 / 2cv@stofanet.dk. 

Ølsmagning.
Fredag d. 4 marts afholdt MP-nordjylland 
ølsmagning på MP-stuen i Aalborg. Der 
var på forhånd 40 mand der havde tilmeldt 
sig, så vi forlagde selve ølsmagningen til 
parolesalen umiddelbart over Stuen.
Kl. 19.00 var 35 mand mødt op og Jens 
Hovmann fra De Danske Ølentusiaster 
bød velkommen og begyndte sit foredrag. 
Foredragets længde og omfang af øl der 
smages på afhænger af hvor meget man be-
taler pr. person. Vi havde bestilt det største 
program han tilbød, hvilket gav os et 2½ ti-
me langt foredrag. 

Vi kom igennem et stort udvalg af euro-
pæiske øl. Vi smagte på alt fra tjekkisk 
pilsner over øl brygget på frugt til belgisk 
trappistøl og dansk Limfjordsporter. Vi 
hørte om spontangæring, forskel på porse 
og humle m.v. Hele processen med hvor-
dan øl skal opbevares, åbnes, serveres og 
indtages blev forklaret og, selvfølgelig, 
vist. Alt blev krydret med små mere eller 
mindre sandfærdige ølhistorier, historiske 
såvel som selvoplevede.   
I pausen var der sandwich fra Nadia's 
Sandwich på Boulevarden. Da vi sluttede 
ved 21.30-tiden havde vi fået hvad vi var 
blevet lovet. Vi havde hørt et spændende 
foredrag og vi havde smagt på godt øl og 
øl der ikke smagte godt.
Efterfølgende var MP-stuen åben, og her 
blev der drukket godt gedigent øl fra ha-
nen til kl. 02.00

Hotmail-adresse.  
MP-foreningen Nordjylland har oprettet 
en Hotmail-adresse, hvorigennem vi vil 
formidle oplysning til MP'er i det nordjy-
ske. Derfor er vi interesseret i at få så man-
ge e-mail-adresser som muligt. Alle for-
henværende MP'er i Nordjylland unge 
som gamle  medlemmer af foreningen el-
ler ej  opfordres til at sende en mail med 
navn, adresse og hold-nummer til 
mpnordjylland@hotmail.com.
Der vil fortsat blive informeret som vi hid-
til har gjort (via breve og Det Røde Be-
træk), men det vil give os en mulighed for 
at minde folk om arrangementer hvis de ik-
ke lige har fået læst DRB, og informere 
om f.eks. arrangementer ved andre solda-
terforeninger som ikke kan nå at blive for-
midlet gennem DRB. Samtidig giver det 
JER en hurtig og nem kontakt til forenin-
gen, hvis i har spørgsmål, kommentar el-
ler ideer til os eller information om arran-
gementer eller andet i vil have formidlet 
ad denne vej.

MP foreningen
Nordjylland

ENR INO GF- EP N
M

NO DR ND AJ LYL
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Skydning
Så tillod vejrguderne endeligt, at vi kun-
ne samles til den afgørende skydning i 
Haderslev. I februar måned var vejret af 
en sådan art, at vi måtte aflyse, men nu 
oprandt så dagen vi alle havde ventet på.
Det var dejligt at se, så mange der havde 
taget imod opfordringen til at komme 
og deltage. Der var en del unge under at-
ten år, adskillige over og rigtig mange 
der var nået lidt længere op i årene. 
Med så mange deltagere, ja så fik vi en 
rigtig god og hyggelig aften. Aftenen 
stod selvfølgelig i konkurrencens tegn. 
Her blev virkelig kæmpet, ung som æl-

dre. Alle stræbte efter den store præmie, 
men der er selvfølgelig altid nogle, der 
er lidt mere heldige end andre, og så var 
der nogle der virkelig havde lært teknik-
ken. Eller rettere de kunne huske, hvor-
dan det var i de gode gamle dage, da 
man som MP'er lærte at håndtere et ge-
vær. 
Denne teknik gav anledning til en del de-
bat og beundring hos den lidt yngre gen-
eration blandt de ældre. Men der var 
nogle standhaftige herrer i mellem, der 
ikke ønskede at  videregive deres dyrt er-
hvervede og oplærte teknik. Misundel-
se? Nej det tror jeg såmænd ikke, men 
måske et ønske om at blive lige så god 



25

engang.
Der blev talt point op af et par virkelig er-
farende og så vidt vides upartiske 
sammentællere. Til de der evt. tvivlede,  
kan det oplyses, at der bliver foretaget 
omtælling af en uvillig og  kompetent 
person, et andet sted i landet.
Der blev foretaget uddeling af præmier 
til de bedste skytter under 18 år, og til 
dem,  der var over denne aldersgrænse. 
Dejligt at se de unges glæde over at vin-
de og sjovt at høre på den lidt ældre grup-
pes mange forklaringer på, hvorfor det 
netop gik så skidt denne gang.
Endnu et dejligt samvær. Vi hygger os 
og morer os, og jeg kan kun opfordre 
endnu flere til at deltage næste gang vi 
har et arrangement. Det vil i ikke fortry-
de.

Peter Jepsen, KP-62.

Søndag den 3. April 2005 fylder Erik 
Stokholm (KP-1) 80 år.
Erik startede sin militære løbebane ved 
Slesvigske Fodregiment.
På korporalskolen blev han udtaget som 
en af dem, der skulle uddannes til Dan-
marks første MP'ere.
Efter endt MP-uddannelse forrettede 
Erik i 1947 sin MP-tjeneste i Varel i 
Tyskland.
Efter sin hjemsendelse var han i perio-
den 1948  66 ansat som regnskabs-
førende statsskovløber, dog trak mili-
tæret igen og fra 1966 til sin pensio-
nering i 1992  virkede han som regn-
skabsassistent ved Slesvigske Fodregi-
ment i Haderslev.
Sin fritid viede Erik sporten i Sønderjyl-
land, hvor han i sit liv var meget aktiv, 
både som udøver, dommer og på den ad-
ministrative front.

Runde fødselsdage
i lokalforeningen

Da MP-forening Sønderjylland blev op-
rettet, var det for Erik en selvfølge, at 
stille sig til rådighed for bestyrelsesar-
bejdet og være med til at bygge afdelin-
gen op til det den er i dag.
Erik har bestridt posten som formand 
for MP-Foreningen Sønderjylland i 9 
år. Han er en meget aktiv deltager ved al-
le arrangementerne. Han skal være me-
get syg, for ikke at stille op, når der bli-
ver kaldt til samling. Erik er et muntert 
og udadvendt menneske, som man hol-
der af at være sammen med. Han er en 
rigtig god fortæller, når han skal fortæl-
le om de ”gode gamle dage”, da MP  ér-
ne skulle udstationeres i Tyskland.
Vi ønsker Erik hjertelig tillykke med 
den runde dag, og håber at vi må få lov 
til at opleve mange gode år sammen 
med ham.

Peter Jepsen, KP-62.

HUSK..! 
allerede nu, at reserver dagen
 for vores familieudflugt 
til Rømø/Sild 
lørdag den 4. juni 2005. 

Runde fødselsdage
i lokalforeningen
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Fødselsdag

Instruktør

Enheds-
uddannelse

Det er ikke til at tro det, men jeg har set 
dåbsattesten, og det er ganske vist Kir-
sten bliver 60 år d. 21-05.2005 derfor 
holder hun åbent hus på dagen fra. kl. 
08.00 -11.00 og giver nok en lille en.
Venligst hendes mand
Erik Mortensen, KP-72
Dyvekærvej 5 Ugerløse 4400 Kalund-
borg 

Ronald Stilling Kristensen SG-107, for-
lader midlertidigt sit sædvanlige job for, 
at forretter tjeneste som instruktør ved 
1. MPDET i perioden fra 1.  31. marts 
2005.

SG-R Søren Bengaard Andersen SG-
102, skal møde i Hevringlejren i perio-
den fra 14.  18. marts 2005 for at stå til 
rådighed for 1. MPDET's enhedsuddan-
nelse.

Kontrakt

MP-armbind

Glen Madsen, SG-99 har fået kontrakt 
med 1. MPKMP fra den 1. marts 2005 
til den 31. oktober 2010, hvor han skal 
forstærke militærpolitiet som gruppe-
fører.

Man har tidligere her i bladet kunne se 
billeder af danske MP'ere, der bar deres 
armbind dels på venstre og dels på højre 
arm. Armbindet blev båret på venstre 
arm ved tjeneste i Danmark og på højre 
arm når man var udsendt på en mission i 
udlandet. Med virkning fra udnævnel-
sesdagen for hold Gunnar besluttede 
chefen for Militærpolitiet kaptajn Jess 
Torp, at armbindet fremover altid bæres 
på højre arm.

deadline for
tekst til
DrB nr. 4
er den 15. april
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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:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby,
6100 Haderslev
  7458 4242

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

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



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

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

Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

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

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Skolegade 25,
6600 Vejen B

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

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

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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