
 

 

Det røde Betræk 
 

                        

 

 



2

Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme

Andresen Erhverv • Tlf. 70 22 09 06
E-mail: ae@andresen-erhverv.dk - www.andresen-erhverv.dk

Ring for materiale
og besigtigelse.

PEDER SKRAMS GADE 3 · 1054 KØBENHAVN K · TEL. & FAX: 33 12  82 53
MWM@MWMORCH.DK · WWW.ORDENSBAAND.DK

Soldatersange -
og tapre historier
350 sider med
illustrationer.
Hardback-bog.

50,-  kr. . . . . . . . .

ved souvenirboden.

50,-  

95,-

Reversknap i »guld«

udformet som miniature rød baret.
Kan købes ved Souvenirboden . . . . kr.

6 stk. snapseglas
med foreningens logo

(12 stk. kr. 180,-)

Bjarne A. Nielsen, arkitekt (B. A. Nielsen, SG-hold 36)
Beskikket bygningssagkyndig & Energikonsulent

Udfører tilstandsrapporter og energimærkninger (Specielle MP-priser)
Merbjergvej 30, 4293 Dianalund • Tlf. 58 26 53 56 • E-mail ban@hus.dk



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

Ansvarshavende redaktør:
Carl Bratved
  75 10 21 07

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

Redaktionen er afsluttet
den 19. april 2005.
Artikler og stof til næste num-
mer skal være redaktionen i 
hænde senest den 10. juni 
2005.
Eftertryk tilladt med kildeangi-
velse.

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

Forsidebillede:
Den 9. april 1940 blev Danmark be-
sat af tyske styrker, igen i år blev 
dagen markeret ved en højtidelig-
hed for de 4 faldne danske solda-
ter ved Haderslev Garnison, Peter 
Jepsen, KP-62, deltog med lokal-
forening Sønderjyllands fane.
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Sudan
Folketinget forventes at godkende pla-
nerne om, at sende en dansk FN-styrke 
til Sudan i slutningen af april måned.
Med fredsaftalen den 9. januar sluttede 
21 års borgerkrig. FN vil derfor udsende 
en multinational styrke under navnet UN-
MISUD (United Nations Mission In Su-
dan) for at overvåge, at fredsaftalen bli-
ver overvåget.
Danmark forventes at bidrage med styr-
ker fra SHIRBRIG for at oprette og drive 
et hovedkvarter i Khartoum. Naturligvis 
også med deltagelse af MP-personel.
Selv om solen skinner i Sudan, er det ik-
ke et ferieparadis, der venter vores sol-
dater.
Sudan, der er Afrikas største land, har 
indført den restriktive islamiske sharia-
lovgivning, så der er ingen alkoholiske 
drinks at få, kvinderne går indhyllet fra 
top til tå. Landet er hærget af malaria, fat-
tigdom og væbnede politiske, religiøse 
og etniske opgør.
Der er ingen tvivl om, at der venter vores 
MP'ere endnu en barsk mission, på den 
anden side er der heller ingen tvivl om, at 
de naturligvis vil vise sig opgaven vok-
sen.

Carl Bratved



Den6. Hans Oddershede, KP-21
Kærhaven 12, 9270 Klarup 

Den 9. Kenneth B. Nielsen, KP-19
Skagensvej 75, Tversted 
9881 Bindslev 

Den 10. Henry E. Andersen, KP-21
Tofthøjvej 15, Skenkelsø
3650 Ølstykke 

Den 11. Aage Stenholt, KP-21
Vestervej 18, 2.tv., 4100 Ringsted 

Den 25. Jørgen R. Petersen, KP-26
Vejlesøparken 6, 2.th., 
2840 Holte 

Den 28. Bent N.Jeppesen, KP-21
Sirgræsvej 66, 1.tv., 2770 Kastrup 

65 år
Den 1. Niels Hammelsvang, SG-15

Søvejen 37, Naldal, 8752 Østbirk 

Den 4. Jens E. Jensen, KP-40
Binderupvej 10, Gislum 
9600 Års 

Den 4. Henning V. Boeskov, KP-42
Nuissarianquak 3. bygn. 96, 
3952 Ilulissat (Jakobshavn) 

Den 10. Poul E. L. Petersen, KP-41
Romvej 27, 1.th., 7620 Lemvig 

Den 11. Preben Hansen, KP-52
Strandskadevej 4, 9270 Klarup 

Den 14. Sven E. Hansen, KP-46
Lynghøjvej 15, 3540 Lynge 

Den 15. Henning H. Jørgensen, KP-40
Teglgårdsvej 48, 5500 Middelfart 

Den 21. Leo O.J. Kjær, KP-40
Elborg Syd 5, Taulov 
7000 Fredericia 

Gorm Eriksen, KP-45
Jægersborgvej 50, 2800 Lyngby 

Den 24. Nis F. Schultz, SG-13
Hærvejen 90, 7182 Bredsten 

Den 25. Jørgen K. Hansen, KP-41
Platanvej 49, Fensmark
4700 Næstved 

Fødselsdage i juni 

80 år
Den 3. Henning Tokkesdahl, KP-3

Harbo Stages Vej 15, 
6950 Ringkøbing 

Den 16. Anton Chr. Smed, KP-2
Søhøjen 75, 8381 Tilst 

Den 26. Hans Chr. Kjeldsen, KP-3
Fælledvej 6 A, 2.tv., 
7000 Fredericia 

Den 28. Svend Erik Blønd, KP-1
Søndre Landevej 85, 
6400 Sønderborg 

75 år
Den 3. Viggo Rasmussen, KP-11

Sundtoften 6, 8700 Horsens 

Klaus Ørbæk, KP-12
Lodsvej 5 F, 4673 Rødvig Stevns 

Den 12. Erik Lindballe, KP-9
Bogfinkevej 5, 9990 Skagen 

Den 22. Torkil E. Lauesen, KP-11
Anemonevej 14, 3450 Allerød 

Den 30. Mogens B. Kjeldsen, KP-10
Romdrup Bakke 4, 9270 Klarup 

70 år
Den 4. Peder O. Jensen, KP-19

Åvænget 19, Pederstrup 
4700 Næstved 
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60 år
Den 6. Ebbe Christensen, KP-70

Bagerste Vej 6, 4850 Stubbekøbing 

Den 6. Arne V. Mikkelsen, KP-80
Frugtparken 17, 4300 Holbæk 

Den 6. Frans O. Rasmussen, SG-23
Bjergvej 30, Hvolbæk 
8660 Skanderborg 

Den 10. Poul A. Olesen, KP-70
Scharlingsvej 2, Strib 
5500 Middelfart 

Birger Bruno Hass, KP-84
Læskovvej 15, 4632 Bjæverskov 

Erik Schødt, SG-28
Grønnegade 12, 1., 6000 Kolding 

Den 10. Jens K. Barfod, SG-41
Højbjerg Vang 43, 2840 Holte 

Den 11. Ebbe Blomberg, KP-73
Hylkedalsparken 28, Seest 
6000 Kolding 

Niels Mortensen, KP-84
Svalevej 3, Asferg, 8990 Fårup 

Den 13. Erik de Place Bjørn, KP-64
Ishøjvej 6, 2635 Ishøj 

Per Chr. Jørgensen, KP-74
Platanvej 24, 1/1,
1810 Frederiksberg C 

Niels Vidkjær, KP-76
Jægerbakken 5, 2820 Gentofte

Den 16. Paul E. Visby, KP-73
Kjærsvej 131, 4220 Korsør 

Den 19. Søren Jacobsen, KP-81
Sebbersundvej 21, 2.tv., 
9220 Aalborg Ø 

Den 20. Finn Lykke Svendsen, KP-77
Kobberupvej 33, Mejrup 
7500 Holstebro 

Den 24. Ole C.Pejtersen, KP-76
Bratskovvej 1 A, st.tv., 
2720 Vanløse 

Den 26. Helmuth Nielsen, KP-70
Byvej 63, 5892 Gudbjerg

Den 26. Paul H. Aasberg, SG-27
Havebovej 20, 3450 Allerød 

Den 27. Henning E. Petersen, KP-67
Pilebro 16, 1.th., 2730 Herlev 

Den 27. Niels Wahl Hansen, KP-70
Ledavej 96, 9210 Aalborg SØ 

Den 27. Tom A. Thomasen, KP-71
Grønagervej 53,
2300 København S 

Den 29. Peter B. Nielsen, KP-69
Langagervej 32, 9800 Hjørring 

50 år
Den 2. Arne E. Hansen, SG-52

Langerod 9, Knold 
5620 Glamsbjerg 

Den 3. Steen Ager, SG-53
Lucernevej 24, 3450 Allerød 

Den 9. Niels Peter Birkø, SG-51
Laubsvej 2, 7500 Holstebro 

Den 14. Lars Tarvainen, SG-59
Elmevej 13, 4390 Vipperød 

Den 16. Uffe Skovgaard Jensen, SG-55
Stjernevej 1, 2.tv., Uhrhøj
7100 Vejle

Den 17. Jørn Haubro, SG-52
Ballerupvej 33, 2620 Albertslund 

Den 19. Poul Skov Kjær, SG-54
Kalvehavegårdsvej 13,
7000 Fredericia 

Den 21. Albert Rasmussen, SG-55
Langegyde 11, Kærum
5631 Ebberup 

Den 24. Preben Josefsen, SG-50
Muslingevej 62, 6710 Esbjerg V 

Den 25. Henrik Justesen, SG-51
Sankt Jørgens vej 8,
5700 Svendborg 

Den 30. Kaj Paaske, SG-52
Centerparken 154, 8700 Horsens 

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

Erik, KP-8



Fødselsdage i juli

80 år
Den 2. Finn Cappelen, KP-1

Madvigs Alle 3, 1.tv.,
1829 Frederiksberg C 

Den 12. Aage Verner, KP-2
Abigaelsvej 14, st., 5000 Odense C 

Den 14. Christian Christiansen, KP-2
Brovej 11, 6440 Augustenborg 

Den 15. Karl Andersen, KP-2
Falkevej 6, 6240 Løgumkloster 

Den 16. Ole B. Olsen, KP-2
Gammelmosevej 83, 2.tv., 
2800 Lyngby 

Den 20. Ib B. Lyng, KP-2
Doggerbanken 5, lejl.11, st., Horne 
9850 Hirtshals 

Den 30. Jens J. Søndergaard Larsen, KP-2
Baunebakkevej 51, st., 
2650 Hvidovre 

75 år
Den 19. Arne J. Carlsen, KP-9

Bonkenvej 108, 9493 Saltum 

70 år
Den 1. Wladimir I. Sidorenco, SG-11

Rylevej 34, 8600 Silkeborg 

Den 8. Mogens D. Hansen, KP-20
Fasanvej 9, 3650 Ølstykke 

Den 11. Leif Tveen Jensen, KP-20
Bryggervangen 72, 4.th., 
2100 København Ø 

Den 12. Egon Nitz, KP-21
Uglekær 15, 6200 Aabenraa 

Den 18. Jens Viggo Nissen, KP-19
Fasanvej 4, 6670 Holsted

Den 31. Erik Hartfelt, KP-23
Dansbrovej 1, 4180 Sorø 

65 år
Den 10. Ole Rasmussen, SG-14

Østervang 31, 2800 Lyngby 

Den 11. Poul Brunhøj, KP-45
Nytorv 1, 1.th., 8400 Ebeltoft 

Den 18. Jimmy F. Carlsen, KP-49
Korsholm 51, 9370 Hals 

Den 22. Henning S. Mortensen, KP-37
Svalevænget 7, 5550 Langeskov 

Niels Aa. Larsen, SG-22
Sdr. Landevej 49, 3730 Neksø 

Den 27. Erik Jacobsen, KP-42
Skovglimt 6, 6340 Kruså

Den 27. Karl H. Bøttger, KP-43
Fælleslykkevej 20,
6100 Haderslev 

60 år
Den 2. Hans H. Andersen, KP-75

Krøngevej 48, Krønge
4930 Maribo 

Den 4. Flemming L. Olsen, KP-69
Horsebakken 18,
2400 København NV 

Den 6. Henrik Schnack, KP-74
Pirupvejen 109, Hune
9492 Blokhus 

Jan Aa. E. Pedersen, KP-78
Elsdyrvej 23, 9200 Aalborg SV 

Den 8. Niels A. Skriver, KP-76
Teglværksvej 67, 5884 Gudme 

Den 15. Ib Viktor Hansen, KP-85
Anne Maries vej 4,
3550 Slangerup 

Den 16. Leo Rebsdorf, KP-59
Søest Bygade 19, Søest
6230 Rødekro 

Den 19. Christian Nissen, KP-73
Kløvervej 12, 4220 Korsør

Morten Møller, SG-31
URB. HOYO 16, Casa 20,

Mijas Golf
Ubh Hoyo 16 Casa 20 Spanien

Den 20. Torben H. Pedersen, KP-68
Lynæsevej 2 C, 4700 Næstved 

Den 21. Ib Almbjerg, KP-77
Grøndalsvej 11, 8260 Viby J
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Den 27. Torben V. Mourier-Rasmussen,
KP-75, Margrethevej 23 B,
2900 Hellerup 

Den 31. Hans Christian Vogensen, KP-74
Marienborg Alle 27, 2860 Søborg 

Den 31. Leo Køhn, SG-25
Kobbelvænget 43, 5.th., 
2700 Brønshøj 

50 år
Den 1. Erik Martinsen, SG-52

Trudsvej 13, 4300 Holbæk 

Den 2. Flemming V. Kristensen, SG-56
Lærkebakken 9, Gjessø
8600 Silkeborg 

Den 4. Henning Bækgaard, SG-52
Skolevænget 21, 8700 Horsens

Den 6. Steen Pedersen, SG-53
Birkedommervej 11, 1.tv.,
2400 København NV 

Den 28. Steen Poulsen, SG-53
Ternevej 12, 7600 Struer 

Den 28. Lars Egede Andersen, SG-53
Næstvedvej 78 A, 4180 Sorø 

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

Erik, KP-8

Danske
Soldaterforeningers Landsraad

Danske Soldaterforeningers Landsraads blad 
Vedetten, er nu tilgængeligt for alle medlemmer af 

Militærpolitiforeningen i Danmark i form af et 
nyhedsbrev, der kan modtages elektronisk.

Alle medlemmer, der ønsker at modtage ovennævnte 
nyhedsbrev, der udkommer en gang pr. måned,
skal sende en e-mail til info@militarypolice.dk

og opgive den e-mail adresse de ønsker 
nyhedsbrevet sendt til.



lingslejren Camp Montsegur (CMS) 
skulle lukkes. Dette blev en realitet al-
lerede den 1. april 2005. Men ikke helt 
uden problemer. Camp Montsegur var 
en lejr vi overtog fra franskmændene, 
hvor formålet var at holde øje med, at 
folk ikke stjal byggematerialer fra den 
nedbrændte sigøjnerby Roma Mahala, 
samt at holde øje med at der ikke befandt 
sig folk i området, omkring de nedb-
rændte albaner huse omkring CMS. 
Området, hvor CMS lå, var en albansk 
enklave i et serberområde. Serberne i om-
rådet ønskede ikke at KFOR forlod 
CMS, da det ville medføre, at det igen vil 
være muligt for albanerne at vende tilba-
ge. Derfor blev der arrangeret nogle mø-
der ml. obersten og talsmanden for områ-
det. Da der var en reel trussel mod ober-
sten, blev vi beordret til at yde personbe-
skyttelse på obersten. Rart med en af-
vekslende opgave. Men som så mange 
gange før, forløb det uden den store pro-
blematik, bortset fra en enkelt episode, 
da ingeniørerne var færdige med dagens 
nedrivning af CMS, og skulle returnere 
til Camp Olaf Rye (COR), blev vejen 
spærret og serberne ville forhindre at de 
danske ingeniører forlod området. Hele 
episoden endte med at en sten blev kastet 
gennem forruden på en lastbil, men hel-
digvis kom igen til skade. 
Det kan lige nævnes, at der efterfølgen-
de ikke har været nogen problemer i om-
rådet. 

32 citronmåner og 8 snittekager
Under den missionsorienterede uddan-
nelse havde detachementet udviklet en 
omfattende passion for Dan Cakes pro-
dukter, hvor især citronmånen havde 

Så har hverdagen efterhånden fundet sin 
faste rytme. Vagthavende, patruljerne, 
mandagsparaderne og de andre småting 
er gået hen og blevet hverdagens rutiner, 
der skal klares. Området er kørt tyndt, og 
der er efterhånden ikke en afkrog af an-
svarsområdet, hvor MP'erne ikke har 
vist sig. 
Men det er ikke kun MP'erne, der tager 
på patrulje rundt omkring i området. Det 
har vi kunnet mærke gennem en stigning 
af færdselsuheld. Uheldsstederne bliver 
i fjernere og fjernere egne, hvor det ikke 
altid er lige logisk, hvorfor en patrulje 
har valgt at lægge patruljeruten til netop 
disse områder. 
Balterne har formået at tilte rundt med 2 
GD'er indenfor samme uge. Det første 
blev ikke engang meldt, men de bugsere-
de selv den totalskadede GD tilbage til 
lejren. Det skal retfærdigvis siges, at og-
så danskerne kan lave uheld. Mokka 
Finn sidder pt. og knokler med en rap-
port, hvor en GD er tiltet rundt på siden. 

Billede fra det seneste færdselsuhelds. 

Lukning af CMS
Allerede inden vi tog afsted til Kosovo, 
fremlagde oberst K.P. Petersen planer 
om vi skulle være mere mobile og de-
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vundet vore hjerter. Faktisk ikke fordi 
den smager specielt godt, men nok mere 
fordi den efterhånden var gået hen og ble-
vet kult for os. Det var derfor også en stor 
skuffelse for os, da vi opdagede, at det ik-
ke var til at opstøve Dan Cake i området. 
Derfor blev der straks nedsat et udvalg, 
der skulle skrive et brev til Dan Cake 
med henblik på at få sendt en flok kager 
sydpå. 

  

Hele MP KFOR 12 samlet med rationen 
af citronmåner. 

Det var derfor ikke uden jubel, at MP 
midt i uge 10 modtog ikke mindre en 32 
citronmåner og 8 snittekager fra Dan Ca-
ke. Den aften var det nærmest ikke til at 
sparke sig vej gennem stationen for kas-
ser med citronmåner. Der gik da heller ik-

ke længe, før hele lejren vidste, at MP 
havde citronmåner til de næste mange 
måneder. Status for citronmånebehold-
ningen er, at der er 6 citronmåner og 2 
snittekager tilbage. 

Ellers går dagene stille og rolig uden de 
store udskejelser. Vi kører patruljer, og 
aftenen går med enten styrketræning, 
løb og hygge i messen eller på Station 2.

Her til slut kan det lige nævnes, at vi har 
fået en erstatning for D.B. Kristensen, 
der er på leave. Erstatningen består af 
Martin Nymark Andersen i egen høje 
person, hans speciale ligger primært in-
den for rygning af smøger samt drik-
ning af kaffe. For at han ikke skulle gå 
helt i stå, blev han straks ved ankomsten 
pålagt et beskæftigelsesprojekt med at 
tilrettelægge chef HOK besøg. Om han 
består før vi at se den 17-19 APR, hvor 
besøget finder sted. 
Som en allersidste fodnote skal kaptajn 
R.L. Mikkelsen lige hænges ud i den of-
fentlige gabestok for at vinde ugens 
dummy (man vinder den for at være en 
klovn) 3 gange i træk. 

Hilsen
MP K(age)FOR 12

   

Fra  d. 2. maj 1955 blev der ved Vestre Landsdelskommando i Århus oprettet den 
første MP- station i en dansk garnisionsby.  Adresse: Marselis Tværvej 4, Århus.

Bemandingen bestod af en sergent Kurt Larsen (Tom Puss) KP-15 og 4 korpora-
ler.

Efterlysning:
Hvem var I fire korporaler der var sammen med sergent Kurt Larsen på MP sta-
tionen i Århus 1955 ?

Kontakt Erik Hansen, KP-8, Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby.  826 3195 - e-
mail:  k2167@hansen62.fthmail.dk.



Med interesse læse jeg artiklen om 
Dansk Militær Grænsekontrol af Erik 
Birkerod Nielsen (KP-21) i januar num-
meret af Det røde Betræk.
Jeg skal 
supplere 
med hvad 
jeg husker 
fra min tid 
ved grænse-
kontrollen i 
perioden fra 
1951 til 
1952.
Efter at ha-
ve afsluttet 
MP-skolen  
på Jægers-
borg Kaser-
ne i oktober 
1951, var vi 
7 MP-
korporaler, der sammen med 3 menige 
motorvognsfører rejste til grænsen, 
nærmere bestemt Frøslevlejren. 
Lejrkommandanten var oberstløjtnant 
Eggers, som jeg ikke erindre vi havde 
ret meget med at gøre, de fleste officerer 
så altid skævt til os, i særdeleshed i tje-
nesten. Så det glansbillede Erik Bi-
rkerod Nielsen havde af ham genkender 
jeg ikke.
Vores nærmeste foresatte var sergent 
Warrer, der var chef for de 6 told-
korporaler.
Vi var udrustet med maskinpistoler og 
havde 2 jeeps og 3 utility cars til vores rå-
dighed. Motorkøretøjerne blev holdt 
køreklare af de 3 menige, der også var 
uddannede mekanikere.
I Kupfermühle på den tyske side af 
grænsen havde vi vores egen kontrol-
post. Her skulle alle militærpersoner 
uanset nationalitet og rang kontrolleres.

10

Vi havde en vagtturnus, således at græn-
seposten var besat døgnet rundt.
Vi førte ligeledes kontrol med togene 
der passerede grænsen.

Selv om 
vi var sta-
tioneret i 
Frøslev-
lejren mis-
tede vi ik-
ke helt 
kontakten 
til vores 
kammera-
ter fra 
MP-
skolen, 
der var i 
Itzehoe.
Det skete 
jævnligt, 
at vi fik be-

søg af dem når de på deres motorcykler 
kørte op til grænsen eller når vi ledsage-
de et troppetransporttog til Itzehoe.

Elvin Christensen KP-10

Ved hjemsendelsen fra Dansk Militær 
Grænsekontrol i 1952 ses fra venstre Ta-
ge Gammelgaard, Christian Larsen og 
Elvin Christensen.

Dansk Militær Grænsekon-
trol ved Kupfermühle.

Mp-korporal Kaj Frederik-
sen sammen med toldkor-
poral J. Nielsen.
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De danske militærpolitsoldater i 
ISAF i Afghanistan indgår i en multi-
national MP-station i Kabul og er ak-
tive i beskyttelsen af andre ISAF sol-
dater. I Kosovo er militærpolitiets op-
gaver i højere grad vendt mod de dan-
ske soldater.
Af Anders V. Fridberg

”Da jeg var i Afghanistan, var det mili-
tærpolitiet, der havde en stor del af an-
svaret for force protection (beskyttelse 
af egne styrker. red). Vi kørte mange 
patruljer i ansvarsområdet for at vise til-
stedeværelse,” fortæller sergent Mikkel 
Berg, der gjorde tjeneste i Kabul på 
ISAF hold 3 fra januar til juli 2003. En 
anden vigtig opgave for militærpolitiet 
var at tage sig af sager om færdselsu-
held, hvor soldater fra den internationa-
le styrke var involveret, og hvor MP'er-
ne blandt andet skulle sikre, at sager om 
evt. erstatning kunne afgøres på et for-
nuftigt grundlag. ”På grund af den må-
de, de kører det på dernede, var der man-
ge af den slags sager. Vi havde også en 
del sikkerhedsopgaver for andre ISAF 
styrker, der skulle ud og virke i området. 
Vi løste sikkerhedsopgaver i forbindel-
se med transport og kolonner, og vi hav-
de også en del personbeskyttelse, men 
hovedopgaven var patruljer i forbindel-
se med force protecetion. Det var blandt 
andet for at sikre, at man også fik vist fla-
get ude i de små landsbyer og ikke bare 
var inde i Kabul”, forklarer Mikkel 
Berg. 

I Afghanistan har ISAF ikke politimyn-
dighed, så derfor sørgede militærpoliti-
et for at have repræsentanter for det loka-
le politi med, når soldaterne skulle lave 
noget, der involverede civilbefolknin-
gen. Eksempelvis oprettelse af mobil 

check points, hvor der blev kigget efter 
våben. ”Det gav selvfølgelig noget eks-
tra sikkerhed for os at have afghanske 
betjente med, men det gav også det civi-
le politi mulighed for at lære noget af os, 
selv om det ikke direkte var meningen, 
at vi skulle undervise dem”, siger Mik-
kel Berg. . 

Mikkel Berg ved TV-tårnet i Kabul, hvor 
udsigten over både byen og bjergene er 
fantastisk. Modsat mange af de andre dan-
ske ISAF-soldater, der bruger hovedpar-
ten af deres seks måneder inde i Camp 
Warehouse, har MP'erne gode mulighe-
der for at komme ud at se Kabul og om-
egn. Foto: Mikkel Berg.
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Isolation ikke mulig
Da Mikkel Berg var i Afghanistan boe-
de de fire MP-soldater, der udgjorde 
MP-detachementet, sammen med de øv-
rige godt 40 danske soldater i en meget 
lille lejr. Derfor var der ikke mulighed 
for, at MP'erne kunne holde sig lidt på af-
stand af de øvrige soldater, for ikke skul-
le stå i den situation, at skulle skrive en 
rapport på en kollega, som man netop 
har drukket kaffe med. Men det skabte 
ifølge Mikkel Berg ikke problemer. 
”ISAF var speciel, fordi det var så in-
timt, og man kommer til at kende hinan-
den utrolig godt. Men vi havde ingen 
problemer. Vi havde to eller tre sager 
om utilsigtede skudafgivelser, som altid 
kommer, og som medfører en eller an-
den sanktion fra chefen, men det var de 
eneste sager, vi havde nationalt. Sager 
om færdselsuheld blev løst på samme 
måde, som når det var andre nationalite-

ter, og på vores hold fungerede det rigtig 
godt. Nogle gange kan det være nem-
mere at holde sig for sig selv, for at kun-
ne skride ind, men hvis de andre solda-
ter kan finde ud af, at man kan hygges-
nakke det ene øjeblik, men at vi er nødt 
til at gøre vores arbejde det næste, så 
kan det godt fungere, og det gjorde det. 
Men det havde også været træls, hvis vi 
skulle have holdt os for selv, og det må 
man også tage med i overvejelserne”, 
slutter Mikkel Berg, der fra den 15. janu-
ar og det næste halv år er på fem dages 
beredskab som en del af det danske bi-
drag til NATO Responce Force. 

En skolemission
Mens Mikkel Berg som MP'er i Afgha-
nistan primært brugte sin tid på direkte 
missionsrelaterede opgaver, brugte ser-
gent Jes Björk Thrane en større del af 

Jes Björk Thrane er i gang med den missionsorienterede uddannelse i Aalborg inden 
turen går til Irak. Uddannelsen omfatter blandt andet et minikursus i arabisk.



sin tjenestetid i Kosovo fra august 2003 
til februar 2004 på at holde øje med, om 
de øvrige danske soldater kørte med re-
spekt for færdselsreglerne. ”Det var nær-
mest, hvad vi kalder en skolemission. 
Det var en stille og rolig periode, og vi 
udførte meget stationstjeneste. Det vil 
sige hastighedskontrol og kontrol af 
kørekort”, fortæller han. Jess Björk 
Thrane skyder på, at stationstjenesten 
fyldte 60 - 70 procent af arbejdstiden, 
mens resten af tjenesten var mere mis-
sionsrelateret. I samarbejde med infan-
teriet og FN's civile politi, der har politi-
myndigheden i Kosovo, udførte mili-
tærpolitiet blandt andet undersøgelser 
af huse, biler og området. ”Det var in-
fanteriet, der udførte selve undersøgel-
serne, hvor man kigger efter våben. Vi 
kunne så bistå med at dokumentere og 
registrere, hvis der blev fundet noget, 
og det, der evt. skulle beslaglægges, 
blev overladt til det civile politi”, for-
klarer Jess Björk Thrane om arbejdsde-
lingen. 

Intern kontrol
I begrænset omfang arbejdede Jes Björk 
Thrane og hans ni kolleger også inde i 
lejren. Soldaterne ved militærpolitiet 
var med til at sørge for, at messerne blev 
lukket til den fastsatte tid, og at solda-
terne ikke kom til at drikke flere gen-
stande, end de havde fået tilladelse til. 
Med mellemrum foretog militærpolitiet 
også kontroller af, om soldaterne hele ti-
den havde deres KFOR-mærke og deres 
hundetegn på sig. Men på trods af, at 
MP'erne havde en kontrollerende rolle 
over for de øvrige danske soldater, var 
forholdet mellem dem efter Jes Björk 
Thranes opfattelse godt. ”Det var meget 
bedre end hvad man kan forestille sig i 
Danmark. Der var vi de skidte fyre med 
de røde baretter, der kom og lukkede de 
værnepligtiges fester og gav dem bøder 
for at køre for stærkt. Men i Kosovo 

skulle vi arbejde sammen, og de for-
domme der var, blev hurtigt gjort til 
skamme. Man finder ud af, hvad de for-
skellige enheder kan, og hvordan man 
kan gavne hinanden. Det er man nødt 
til. Man er ude i seks måneder og det du-
er ikke, hvis man ikke kan arbejde sam-
men”. 

På vej til Irak
Jes Björk Thrane forlod MP-korpset ef-
ter sin udsendelse for at begynde på et 
studie i den civile verden, men han er al-
lerede tilbage og i færd med den mis-
sionsforberedende uddannelse, inden 
han til februar tager til Irak. Gennem kol-
leger, der har gjort tjeneste i Irak, har Jes 
Björk Thrane en god fornemmelse af, 
hvad det er for opgaver, han skal løse i 
Irak. ”Ansvarsområderne er nogenlun-
de de samme som i Kosovo, men væg-
ten bliver lagt på nogle andre ting, fordi 
der er et helt andet trusselsniveau. Det 
er ikke så meget trafikkontrol, men me-
get mere vægt på eskortering, husun-
dersøgelse og andre ting, som kan være 
med til at afvæbne befolkningen”, for-
tæller han. Jes Björk Thrane er naturlig-
vis bevidst om, at opgaven i Irak er langt 
farligere end den opgave, han løste på 
Balkan, men han ser alligevel frem til at 
prøve noget nyt. ”Jeg fik nogle gode op-
levelser og erfaringer i Kosovo, men jeg 
har ikke lyst til at komme ud for at prøve 
det samme igen. På Balkan fik man prø-
vet nogle basale politifærdigheder af og 
var til en slags eksamen i dem. I Irak er 
der brug for nogle af de andre færdighe-
der, som man også har trænet, men som 
der ikke er mulighed for at bruge på Bal-
kan. Så på den måde får man det hele 
med”, slutter Jes Björk Thrane. 
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De 20 danske militærpolitisoldater i 
Irak bruger hovedparten af deres ar-
bejdstid på at holde øje med det loka-
le politi. Det er et arbejde, der tærer 
på kræfterne.
Af Anders Fridberg

Soldaterne fra militærpolitiet ved den 
danske bataljon i Irak bruger stort set alt 
deres arbejdstid på opgaver i relation til 
det irakiske politi. Efter at danskerne på 
de første hold i Irak brugte meget tid og 
mange ressourcer på at uddanne politiet 
og også havde ansvaret for, at det lokale 

politi gradvist kom 
til at fungere på en 
fornuftig måde, er 
danskerne efter 
etableringen af det 
irakiske selvstyre i 
sommeren 2004 
trådt et skridt i bag-
grunden. Nu er den 
vigtigste opgave 
for militærpolitiet 
at monitere politiet 
for at holde øje 
med, at politiet lø-
ser sine opgaver på 
en god og fornuftig 
måde, og at de i det 
hele taget får løst 
deres opgaver. Det 
er nemlig langt fra 
nogen selvfølge, at 
politiet handler på 
den måde, man i ve-
sten forventer af or-
densmagten. ”Pro-
blemet med det lo-
kale politi er, at de 
ikke tør gøre noget, 
medmindre vi står 
bag ved dem. Alt 
hernede er opbyg-
get efter stammer, 
og der er altid noget 
med, at betjentene 
kender nogen, eller 

Jesper Thomsen føler sig ikke indespærret i Camp Dannevang. Lej-
ren er velfungerende og der er mange ting at lave i den sparsomme 
fritid. På trods af et godt forhold til de andre soldater, holder 
MP'erne sig mest for sig selv. ”Sådan er militærpolitiet”, fastslår 
Jesper Thomsen.



end kritisk, har Jesper Thomsen ikke 
været udsat for ting, som han selv ople-
vet som særligt alvorlige. Der er dog en-
kelte episoder, der har sat sig fast. ”Vi 
havde en natpatrulje lige før jeg var 
hjemme på juleferie. Vi havde hørt, at 
der var nogle stammeproblemer oppe 
nord på, og da vi kommer kørende, træk-
ker den første GD pludseligt ind til si-
den. Vi kører rent rutinemæssigt efter, 
og tror bare, at de andre lige skal holde 
ind, men da vi stopper kan vi se, at der 
ligger ti mand med geværer i grøften og 
peger på. os. Det giver lige et chok, men 
så længe de ikke skyder, er det jo godt 
nok. Vi hopper ud af bilen og flere af 
dem løber væk. De er mere bange, end 
vi er. Det er jo ikke os, de går efter. Så af-
væbner vi resten og giver dem til det lo-
kale politi”. Jesper Thomsen var også 
med til at skrive rapport efter de to hæn-
delser med vejbomber, der sårede tre 
danske soldater i slutningen af novem-
ber. ”Det var anderledes. Jeg fik skrevet 
en rapport af en type, som jeg aldrig 
kommer til at skrive igen - forhåbent-
lig”, siger Jesper Thomsen. 

Stort udbytte
Men selv om missionen i Irak ikke nød-
vendigvis byder på mange store ople-
velser af den slags, der giver stof til 
historier, er der alligevel mange ting at 
tage med hjem. Jesper Thomsen frem-
hæver blandt andet, at det er spændende 
at lære fremmede kulturer at kende, at 
det er spændende at arbejde sammen 
med enheder fra andre lande. Desuden 
giver et halvt års arbejde under forhold 
som i Irak et stort personligt udbytte. 
”Jeg bliver styrket i min egen måde at ar-
bejde på, og bliver bedre til at klare op-
gaver. Hernede får man lov til nogle helt 
andre ting end på skolen eller i kompag-
niet i Aalborg.”

at de bange for at få problemer, hvis de 
gør noget mod nogen fra en anden stam-
me”, forklarer den 24-årige MP-sergent 
Jesper Thomsen, der ikke kan skjule sin 
frustration over den del af sit arbejde. 
”Jeg vil nok gerne på mission igen, men 
jeg har ikke lyst til at tage en tur mere i 
Irak. Jeg synes missionen tærer meget. I 
længden er det belastende, at irakerne 
skal have tingene at vide så mange gan-
ge, før de gør noget. Hvis man skal have 
lavet nogle ting, er det meget trætten-
de”. Jesper Thomsen vil dog ikke ude-
lukke, at hans syn på missionen ændrer 
sig, når han har fået tingene lidt på af-
stand.

Ingen skydeundervisning
Jesper Thomsen kan til en vis grad godt 
misunde sine kolleger fra de tidligere 
hold, der blandt andet kunne fyre politi-
betjente, der ikke levede op til deres job, 
og som kunne lave om på ting i det iraki-
ske politi. Men på den anden side støtter 
han også, at irakerne selv skal bestem-
me. For at støtte politiet gennemfører 
militærpolitiet stadig visse former for 
uddannelse, blandt andet i selvforsvar 
og i omgang med våben. Danskerne må 
ikke undervise i skydning, blandt andet 
fordi englænderne har oplevet, at den vi-
den, de havde givet til irakerne, blev 
brugt mod dem selv. Sikkerheden i for-
bindelse med det forestående valg i Irak 
er overladt til det irakiske politi, og de 
danske MP'ere skal blot holde øje med, 
at alt går efter planen. Soldaterne fra mi-
litærpolitiet har dog brugt mange dage 
på at finde alle valgstederne i det store 
danske ansvarsområde og rent sikker-
hedsmæssigt gøre dem klar til valget.

10 mand i grøften
På trods af, at situationen i Irak, i hvert 
fald når den ses fra Danmark, er mere 

15



16

danske soldater, mens den opgave ikke 
fylder noget af betydning i Irak. Det på-
virker forholdet mellem MP'erne og de 
øvrige soldater, der, efter Jesper Thom-
sens opfattelse, er bedre i Irak end det 
var i Kosovo, uden at det dog betyder, at 
MP'erne blander sig meget med de an-
dre danske soldater. 

To udsendelser i træk og til vidt forskel-
lige missioner giver Jesper Thomsen et 
godt grundlag for at bedømme den ud-
dannelse, som soldaterne fra militærpo-
litiet har med i bagagen, når de forlader 
kompagniet i Aalborg. Og uddannelsen 
er god nok, mener Jesper Thomsen, der 
dog også peger på, at det vil gøre uddan-
nelsen endnu bedre, når den i fremtiden 
bliver mere missionsorienteret. Det vil 
efter Jesper Thomsens opfattelse også 
kunne lokke flere ansøgere til militær-
politiet og dermed være med til at løse 
militærpolitiets rekrutteringsproble-
mer. 

Forskellige missioner
Jesper Thomsen tog stort set direkte fra 
KFOR i Kosovo til Irak og bortset fra, at 
afstanden til familie og venner, mang-
lende privatliv og andre af den slags for-
hold gør, at en mission er en mission, så 
er det to vidt forskellige missioner, han 
får oplevet. En af de store forskelle skyl-
des, at Jesper Thomsen og hans kolleger 
kom til Irak i den periode, hvor Camp 
Eden var ved at blive brudt ned og 
Camp Dannevang ved at blive bygget. 
Det betød, at også soldaterne fra mili-
tærpolitiet måtte løse nogle uvante opga-
ver, og det satte forskellene på missio-
nerne i Irak og i Kosovo i perspektiv. ”I 
Kosovo fik jeg strøget skjorter og va-
sket tøj og lavet mad. I Irak har jeg va-
ske mit tøj i en spand og boet i et telt”, si-
ger Jesper Thomsen. Også opgaverne i 
de to missioner er imidlertid afgørende 
forskellige. I Kosovo brugte soldaterne 
fra militærpolitiet en stor del af deres ar-
bejdstid på at holde øje med de andre 

Husk datoerne 19., 20, og 21. au-
gust 2005, da samles vi igen til 
årets campingtræf. Der er reser-
veret hytter og plads til mange 
campingvogne, så kom bare, der 
er mange pladser.
Vi har fået tildelt et dejligt områ-
de, hvor hytter og campingområ-
det er lige ved siden af hinanden. 
Der er en toiletbygning lige ved 
de pladser vi har fået tildelt.  
Der er god plads på det  tildelte 

område til sædvanlige aktiviteter 
- og skulle vejret være imod os - 
så er vi blevet lovet, at kunne an-
vende pladsens opholdstue, hvor 
der er god plads.
Mariager Camping er en rolig og 
venlig familieplads, som ligger 
midt i Mariager by helt ned til 
Mariager Fjord. Her er der gode 
muligheder for at bade, surfe og 
sejle. 
Mariager Camping er beliggende 
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direkte ned til Mariager Fjord 
med udsigt udover Fjord til 
Bramslev Bakker på modsatte si-
de.
På campingpladsen er der top-
moderne servicebygninger med 
herre- og damebad samt familie-
badrum. Der er køkken med gas-
blus og ovne til fri afbenyttelse. 
Endvidere er der vaskeri, so-
larium og TV- og opholdsstue. På 
pladsen er der nummerede enhe-
der, som alle er forsynet med el, 
samt 10 hytter til udlejning
Der er butik på pladsen, hvor du 
finder alt i dagligvarer, friskbagt 
brød, samt et stort udvalg i cam-
pingartikler og legetøj. .

For de vandglade er der en både-
bro, fiskeplads, samt en badebro 
lige vest for campingpladsen. 
Mariager Fjord har en god van-
dkvalitet, der sommeren igen-
nem overvåges og tages prøver 
fra som det øvrige danske bade-
vand.

Internet:
Trådløs Internet på store dele af  
campingpladsen. 

Priser:
Pr. døgn - voksne 59 kr., børn 30 kr., el. 
23 kr.
Hytte 250 kr.
Se:  www.mariagercamping.dk
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De Kongelige 
Stalde m.m.
Nok en gang kalder lokalforeningens be-
styrelse til et - forhåbentlig - interessant 
og udbytterigt arrangement, idet vi
tirsdag den 10. maj 2005, kl. 10:30
skal besøge De Kongelige stalde og 
kareter, hvor den fra TV-reportager nok 
så kendte major P.M. Mentz vil guide os 
rundt samt give os en orientering om sit 
mangeårige virke som chef for Garde-
husarregimentets Hesteskadron og nu 
som Kongelig staldmester.

Varighed ca. 1 ½ time, hvorefter vi fluks 
vil begive os ind til naboen, nemlig The-
atermuseet i Hoftheatret (grundlagt 
1912), der er et museum for den danske 
theaterhistorie fra 1700-tallet til vore da-
ge, og hvor man må bevæge sig rundt 
helt på egen hånd. 

Der vil bl.a. være en enestående mulig-
hed for at beskue hidtil ukendte værker 
af Skagensmaleren P.S. Krøyer samt be-
tragte de steder, hvor H.C. Andersen 
som 15-årig fik sine første danselektio-
ner på Den Kongelige Balletskole - i øv-
rigt sammen med Johanne Louise 
Pätges - senere fru Heiberg - og Louise 
Rasmussen - senere grevinde Danner.
I vore dage benyttes Hoftheatret i vin-
tersæsonen til såvel koncerter, foredrag, 

debatter som til gæstespil af mindre the-
aterforestillinger.

Det vil være muligt at købe kaffe og ka-
ge i Hoftheatret, og entreen her andra-
ger kr. 25,- pro person.

Mødetid og -sted: 10. maj 2005 kl. se-
nest 10:25, Christiansborg Ridebane nr. 
12.

Tilmelding til Andreas Wilson senest 
den 3. maj 2005 - telefon 4494-4381.

På gensyn
Bestyrelsen

Som det sidste arrangement inden som-
merferie er det i 65-året for Danmarks 
besættelse og 60-året for Danmarks be-
frielse lykkedes bestyrelsen at få 
gennemført en guided rundvisning
onsdag den 8. juni 2005, kl. 13:30
på Frihedsmuseet, der belyser Dan-
marks frihedskamp 1940-45.
Rundvisningen ledes af direktør Poul 
Lynggaard, der bl.a. er formand for An-
ders Lassen Fonden samt næstformand 
for Frihedsmuseets Venners Fond.
Varighed ca. 1 ½ time med 

Frihedsmuseet

mulighed for 
bagefter at købe kaffe, brød m.m. på mu-
seets område.

Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk
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3. august 2005: Museumsskibet Peder 
Schram.
3. september 2005: Jubilarstævne i Aal-
borg.
27. september 2005: Den nye chef for 
HLS (MP-skolen), oberst C.M. 
Schmidt.
19. oktober 2005: Kammeratskabsaf-
ten med major E.O.A. Hedegaard.
19. november 2005: Banko i Kastellet.
9. december 2005: Julefrokost i Kastel-
let.

Mødetid og -sted: 8. juni 2005 kl. 13:25, 
Churchillparken (Nabo til Gefions-
pringvandet og den engelske kirke).
Tilmelding til Andreas Wilson senest 
den 3. juni 2005 - telefon 4494-4381.

På gensyn
Bestyrelsen

17.-19. juni 2005: "MP-træf-øst" og 
Grisefest i Tissø.

Kommende
arrangementer
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MP foreningen
Fyn

30 Års Fødselsdag
Lokalforeningen Fyn, blev stiftet den 19. Marts 1975.

Vi vil derfor fejre de 30 år, med en hyggelig sammen-
komst, for vores medlemmer med ledsager

Fredag den 30. Sept. 2005
på Dannevirke i Odense.

Vores arrangement for dagen, kan du læse
i DrB nr. 5-(Juli-August)2005.          

Sæt allerede nu kryds i din kalender.

Vi har andre arrangementer planlagt for 2005-( fisketur- 
skydning- udflugt ) de vil løbende fremgå af DrB, og være 

på vores lokale hjemmeside.

Vi ønsker alle MP'er med familie en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne

Svend Pedersen.
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Repræsentantskabssuppleanter: P.V.H. 
Andersen( KP-99), og Jesper.B.Larsen 
(SG-95).

Kommende aktiviteter: Schølleskyd-
ningen d. 21/5,- HUSK AT RESER-
VERE DAGEN, OG MELD DIG 
TIL!!.

Under Evt. Drøftedes, bl.a. en justering 
af foreningens vedtægter, som skal med 
på generalforsamlingen til næste år.

Der vil blive udarbejdet aktivitetskalen-
der til medlemmerne.
Sammendrag v.
Mogens Dolberg (KP-70)  

Så er det tid til årets Schölleskydning. 
Som altid skyder vi selve Schölleskyd-
ningen med den gode gamle Neuhausen 
pistol M/49. Konkurrencen står mellem 
MP-skolen, MP-foreningerne og MP-
tjenestestederne. Der bliver skudt i hold 
mod 10-delt ringskive. Holdene bliver 
sammensat på skydebanen når alle er 
mødt. Det vil sige at man ikke behøver 
at have haft kontakt med andre skytter. 
Se bare at meld jer til. Pokalen tilfalder 
det bedste hold, men der er også indivi-
duelle præmier til de bedste skytter.

Ud over pokalskydningen er der en 
"fun-skydning". Her skydes der med 
MP-skolens nye pistol, Heckler og 
Koch USP 9mm. Pistolen er måske bed-
re kendt i den lidt kortere udgave som 
politiets nye tjenestepistol. Det er pla-

Schölleskydning 
2005

Nordjysk 
Generalforsamling.
M.P.Foreningen Nordjylland, holdt gen-
eralforsamling d. 15 Marts 2005,- 4 da-
ge før 30 års jubilæet for foreningens 
stiftelse.

Dagsordenen var iflg. lovene, og Mo-
gens Dolberg (KP-70) blev valgt til diri-
gent.

Formanden gennemgik årets aktiviteter 
og kunne konstatere at der havde været 
flere gode arrangementer, herunder Øls-
magningen  som var særdeles velbe-
søgt.

Regnskab og budget blev godkendt, og 
kontingentet fortsætter uændret med. 
Kr. 50,-p.a. til lokalforeningen.

Efter punktet, med indkomne forslag, 
blev følgende valgt:

Formand  Jakob Mølgaard ( SG-96)

Bestyrelsesmedlemmer: Gert B. Jensen 
( KP-89), Jan Hartvig (SG-97), 

Bestyrelsessuppleanter: Torben Brandt 
(SG-103) , og Mathias Vingaard (SG-
97).

Foreningen revisorer: Leif Skårup ( KP-
89), og  Kaj R. Jensen (KP-90) blev gen-
valgt.

Revisorsuppleant: Mogens Dolberg 
(KP-70)

Repræsentantskabet. Følgende blev 
valgt : Torben Brandt ( SG-103) , Mo-
gens Dolberg (KP-70), Jan Hartvig 
(SG-97, Jakob Mølgaard ( SG-96) , Mat-
hias Vingaard( SG-97).

MP foreningen
Nordjylland

ENR INO GF- EP N
M

NO DR ND AJ LYL



21

nen at USP'en på sigt skal afløse Neu-
hausen pistolen i hele forsvaret.
 I "fun-skydningen" skydes der i serier, 
hvor præmierne er forseglede produkter 
fra en velkendt Aalborg-virksomhed. 
Ud over disse skydninger vil der blive 
lejlighed for at stifte nærmere bekendt-
skab med karabin M/96, som er det vå-
ben der har afløst den gammelkendte 
maskinpistol MP M/49, og endelig det 
helt nye LVS (let støtte våben). Der vil 
mulighed for at købe rundstykker, kaf-
fe, øl og vand i et dertil opstillet telt. Ef-
ter endt skydning fortrækker vi til MP-
stuen hvor præmier vil blive overrakt. 

Hvis der er nok der tilmelder sig vil vi 
tænde op i grillen. Koner, kærester, børn 
og børnebørn kan også deltage både i 
skydning og på MP-stuen.
Alt dette sker lørdag d. 21. maj kl. 
10.00 på skydebanen på Gammel 
Hvorupvej i Nørresundby. Pris for del-
tagelse er 60.- kr. pr. person (40,- kr. for 
elever fra MP-skolen). For at få det til at 
hænge sammen, bedes i tilmelde jer in-
den fredag d. 13. maj, enten via email 
på adressen
mpnordjylland@hotmail.com, eller til 
Frants Dalby på tlf. 9826 8599.      

MP foreningen
Tissø
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TIS ØS

Grisefest
lørdag d. 18. juni kl. 13
Middag bestående af:
Grilstegt gris, med  kold kartoffelsalat 
eller flødestege kartofler, samt årstiden 
salater og flütes.
Herefter kaffe med hjemmebag
Pris i alt:  90 kr.
Vin, øl og vand til sædvanlig billige pri-
ser.
Endnu en gang mulighed for cam-
pering, (det ersidste chance på Vimmer-
vej).
Tilmelding senest d. 12/6 til:
Jørgen Nielsen: 5825 0097 eller Erik: 
5826 3195

Tissø har oplevet:
Til lyden af luftalarmens toner over-
værede 27 deltagere fra MP Tissø Tea-
terstykket ”We'll meet again” på Kraba-
sken i Slagelse. Stykket er en ”musi-
kalsk nostalgi om 2. verdenskrig” frem-
ført på en utrolig flot måde, ikke fortalt i 
kronologisk orden men som et tidsbille-
de af stemninger og 
almindelige mennesker under krigen. 
Naturligvis sluttede det hele med afb-
læsning af luftalarmen.
Efter forestilling fik vi serveret et par 
stykker mad og vi kunne skilles med op-
levelsen af at alle havde haft en virkelig 
god aften.

Erik

Grisefest
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Grænsepolitiet
Til generalforsamlingen i Gredstedbro 
den 15. marts var Politiinspektør Else 
Eriksen inviteret til at fortælle om sit ar-
bejde ved grænsepolitiet. Åbningen af 
grænserne havde gjort det svært for Politi 
og Tolderne at kontrollere bl.a. menne-
skesmuglingen. Politiet skulle styrkes, så 
i 1997 blev der oprettet en baglandspatrul-
je på 36 mand.  Der var temmelig frie kår 
får menneskesmuglerne. De kunne lovligt 
køre over grænsen og samle op på den dan-
ske side.
Den samlede styrken skulle udvidet til 
147 mand. De skulle passe både paskon-
trollen og baglandet. I 2001 ophørte pa-
skontrollen. Illegale indvandrere kunne 
nu passere grænsen uden problemer.
I september 2001 samledes hele afdelin-
gen i Padborg. Det gik heldigvis ikke så 
galt som frygtet, så i 2004 blev styrken 
nedsat til 92 Politifolk og 3 kontorfunktio-
nærer til at klare opgaverne.
Styrken skulle ikke beskæftiges med ud-
rykningsopgaver. Det var kun i yderste 
nødstilfælde. Der blev sat meget ind på 
kontrol transporten med levende dyr og fø-
devarer i samarbejde med Veterinærmyn-
dighederne i Sønder Jylland. Her oplever 
de, at VVS biler, der fyldt med olie og 
værkstøj, er stoppet med kødvarer, der 
skulle ud i forretningerne.  Der kontrol-
leres også for transport at olie. Når der hen-
tes f.eks. 1.000 l. olie i Tyskland og det for-
søges ført ind i Danmark. Det er ulovligt, 
så det bliver en dyr tur, at blive taget.
Baglandspolitiet har virkelig sin beretti-
gelse, det kan man se på antal af anholdel-
se udlændinge.
År                   2001 2002 2003 2004
Antal anh.       2258 1473 1574 1003
Ca. 33% af asylansøgerne tilbageføres 
umiddelbart til Tyskland. For hver 50 
der returneres til Tyskland, får vi kun 1 
tilbage. Der bliver indført et nyt system, 

hvor asylansøgerne giver fingeraftryk, 
og så kan Politimyndighederne kontrol-
lere om, de har søgt asyl i et andet land. 
Danmark er ikke med endnu, men det vil 
komme. Der er også et nært samarbejde 
med de lokale giftefogeder. Hvis giftefo-
geden har mistanke om, at der er tale om 
falske papirer, så kontakter han/hun Poli-
tiet.
Specialuddannet Politi assisterer Politiet i 
Jylland og på Fyn vedr. illegalt arbejds-
kraft. Der sættes meget fokus på bander, 
der stjæler autoradier m.v. Politiet ople-
ver, når der foretages tog kontrol at  folk  
fra Balkan landene kommer med store 
tomme kufferter, når de rejser ind i Dan-
mark. Her kan man jo gøre sig sine tanker 
om, hvad det skal gøre godt for.
Der er en fællesgruppe af Politi og Tol-
dere, der arbejder sammen vedr. narko, 
med stor succes. 
Der er ligeledes et godt samarbejde med 
de tyske myndigheder. Der er oprettet et 
fælles kontor i Padborg, hvor der udvek-
sles informationer.
Tysk Politi må køre udrykningskørsel 25 
km. ind i Danmark, hvor der er tale om for-
følgelse af en kriminel. Når de når denne 
grænse, så må de vende om og køre hjem 
og overlade resten til det danske Politi. 
Dans Politi må køre lige så langt ned i 
Tyskland, de har brug for, for at fange den 
kriminelle.
Else Eriksen sluttede med at fortælle om 
hendes tid ved Politiet. Hun blev ansat i 
1983. Blev uddannet i Hillerød og blev for-
flyttet til Næstved. Var en tur inde om 
Rigspolitiet. Hendes mand Carl blev for-
flyttet til Sønder Jylland og hun fulgte 
med og fik der den stilling hun bestrider i 
dag.
En meget interessant beskrivelse af bag-
landspolitiets arbejde, tak for det.

Ref. Peter Jepsen
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Referat fra general-
forsamling 2005
Generalforsamlingen bød ikke på de store 
overraskelser. Som sædvanlig blev Oluf 
Degnbol valgt til dirigent, og han førte os 
gennem mødet med fast hånd.

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

Vi har normalt opkrævet et deltagergebyr, 
der skulle dække arrangementets udgifter, 
men da foreningen er velkonsolideret, er det 
droppet fremover, dog undtagen evt. for-
tæring.

Formanden omtalte også aktivitetsplan for 
05/06, der er gengivet nedenfor under akti-
vitetsplan.

Beretning og aktivitetsplan blev godkendt.

Kasserer Otto Westergaard fremlagde regn-
skab 2004 og budget 2005, samt foreslog, at 
kontingent 2006 fastlægges uændret til kr. 
75, og det blev godkendt.

Der var ikke fremkommet forslag.

Valgene viste genvalgt til alle: Formand Ste-
en Ladefoged, bestyrelsesmedlemmer 
Klaus Klausen og Ole Pedersen, suppleant 
Oluf Degnbol, revisor Preben Kjær Peder-
sen og revisorsuppleant Verner Vistisen.

Under punktet Eventuelt lovede formanden, 
at han fremover vil kontakte fødselarer, der 
lykønskes i DrB, for at få dem til at melde sig 
ind i lokalforeningen.

Efter generalforsamlingen orienterede for-

manden om det nye forsvarsforlig og dets 
konsekvenser for det fremtidige danske for-
svar, herunder MP's organisation og opga-
ver.

Steen Ladefoged/referent

 

14 veloplagte tidligere MP'ere mødtes ons-
dag d. 13. april ved bagindgangen på Århus 
Politigård. Først blev vi ført ind bag de aflå-
ste døre til politiets garager. Her beså vi afde-
lingens 3 dueblå VW tranportere, der var ud-
styret med alle mulige tekniske hjælpemid-
ler til indhentning af spor til afsløring af for-
brydere  alt indlagt i håndkufferter, som vi ty-
pisk ser i TV's kriminalserier. Derefter gik 
turen op på 4. sal, hvor afdelingen, som 
hører under Rigspolitiet, havde lejet sig ind. 
Her gik vi fra det ene rum til det andet. Vi så, 
hvorledes der kunne foretages meget om-
hyggelige undersøgelser af spormaterialer, 
f.eks. fodaftryk, der ved hjælp af et lille 
elektrisk apparat i bogstaveligste forstand 
blev løftet fra gulvet op på en plade, der der-
efter blev fotograferet til evt. fremlæggelse 
som dokumentation i retten. En uskyldig øl-
flaske afslørede nemt finger- og håndaftryk, 
og i et meget rent rum, der skal forhindre af-
sætning af fremmede spor, f.eks. fra tekni-
kerne, fandt man genetisk materiale, der kun-
ne bruges til fastlæggelse af DNA-profiler. 
Der skal utrolig små stykker af hud, hår spyt 
eller sperm til, for at kunne lave en DNA.-
profil. Vi fik oplyst, at man kun behøvede 
0,02 nano-gram, dvs. 0,02 milliardtedel af et 
gram!!!.

Aftenen sluttede med en orientering om afde-
lingens udsendelse til Thailand for at identi-
ficere de mange omkomne, der kaldes DVI 

Besøg hos politiets

tekniske afdeling i århus
Besøg hos politiets
tekniske afdeling i århus



August 05: Besøg i Thorsmøllehytten + 
skovtur + afslutning i restaurant Skovmøl-
len.

Torsdag d. 13. Oktober 05: Virksomheds-
besøg med ledsager i Natur-Drogeriet. Hør-
ning.

Januar 06: Traditionelt torskegilde et eller 
andet sted i Århus.

Marts 06: Generalforsamling 2006.

Alle medlemmer vil få tilsendt skriftlig ind-
bydelser til arrangementerne. Andre MP'ere 
er velkomne og kan kontakte formanden.

(Disaster Victim Identification). Arbejdet 
blev ofte udført under primitive forhold, 
f.eks. arbejdede de danske teknikere i et tem-
pel, der i hast var rigget til. Det omfattede fin-
geraftryk, obduktion, herunder at konstatere 
manglende organer pga. tidligere operatio-
ner, tandaftryk, udtagning af genetisk ma-
teriale til evt. senere DNA-profil samt foto-
grafering. Fra nyhedsmedierne ved vi, at ar-
bejdet var effektivt, da det kun var få dan-
skere, der ikke er fundet og identificeret.

Tak til aftenens vært, J. Kristensen, og fore-
ningens arrangør, Otto Westergaard.

Steen Ladefoged/referent

Lørdag d. 21. maj 05: Deltagelse i Schølle-
skydningen.

Aktivitetskalender 2005/06
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Storstrømmen

MP Storstrømmens 
generalforsamling.
Formanden bød velkommen og fanen 
blev ført ind og på plads af Svend Aage Ni-
elsen.
 
1. Som dirigent blev valgt Kenneth Jepp-
sen.
Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet (DRB nr 
1/2005 samt brev til medlemmerne) og be-
slutningsdygtig (10 medlemmer mødt).
 
2. Ingen fuldmagter fremlagt.
 
3. Formandens beretning.
Niels udleverede en liste over alle aktivi-
teterne i årets løb.
Han oplyste, at det havde været et meget 

travlt år, men desværre med meget lille 
medlemsaktivitet.
Udover, at formanden har deltaget i en 
række hovedbetyrelsesmøder og at lokal-
bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmø-
der, har vi inviteret til 4 medlemsmøder i 
MP-stuen samt været repræsenteret i flere 
arrangementer, møder og stævner - bl.a. 
med fanen. Vi har besøgt vore naboklub-
ber i Tissø og København ved nogle af de-
res arrangementer.
Ved vore egne arrangementer har der på in-
tet tidspunkt været mere end 12 deltagere, 
incl. bestyrelsen og 3-4 af vore damer.
Det blev af formanden betegnet som med-
lemssvigt af rang !! Og han efterlyste der-
for forslag til, hvorledes vi kan "råbe med-
lemmerne op".
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Formanden efterlyste iøvrigt ideer til akti-
viteter fremover, som kan øge medlem-
mernes interesse.

Formandens beretning blev ensstemmig 
godkendt.

4. Kassereren fremlagde det reviderede 
regnskab og oplyste, at der nu var 39 beta-
lende medlemmer.

Indtægterne var kr. 1964,17 og udgifterne 
kr. 2993,25, hvilket gav et underskud på 
kr. 1029,08.

Underskuddet skyldtes nogle ekstraordi-
nært store udgiftsposter, som vi fremover 
søger at undgå, bl.a. ved at opkræve beta-
ling for fx. kaffe og brød ved medlemsmø-
der o.l.

Fanefondens indtægter var kr. 720,00 og 
udgifterne kr. 543,50 = et overskud på kr. 
176,50.

Den samlede kassebeholdning er nu kr. 
5605,45.

Regnskabet ensstemmig godkendt.

5. Kontingentet blev foreslået fortsat med 
kr. 50,00, hvilket ligeledes blev ensstem-
mig vedtaget.

6. Ingen indkomne forslag.

7. Formanden, Niels Møller Thomsen, 
blev genvalgt.

Som bestyrelsesmedlem genvalgtes Johs. 
Lind Johansen.

Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes 
Kenneth Jeppsen og Søren Herdal.

Som revisorer genvalgtes Erik Birkerod 
Nielsen og Jørgen Lybecker Larsen.

Som revisorsuppleant genvalgtes Børge 
Christiansen.

Der var enighed om, at bestyrelsen udpe-
ger de 5 deltagere til repræsentantskabs-
mødet i Odense 30. april.

8. Under Eventuelt blev der fremsat nogle 
ideer og forslag til kommende arrange-
menter, som bestyrelsen nu vil se på og sø-
ge fremmet.

Eksempelvis foreslået besøg i Marine-
foreningen i Nykøbing Falster, sejltur 
med marinens flexbåd fra Rødbyhavn, be-
søg ved TV2-Øst i Vordingborg, en bow-
lingaftem og endelig deltagelse i et møde 
arrangeret af Soldaterforeningernes Sam-
virke på Lolland-Falster og Møn (her hol-
der en tidligere polak - nu bosiddende i Kø-
benhavn - foredrag om opstanden mod ty-
skerne i hovedstaden i Polen under 2. ver-
denskrig, hvor han deltog som løjtnant).

Niels takkede for valget og afsluttede med 
en tak til Kenneth for god mødeledelse.

Fanen blev ført ud og generalforsamlin-
gen sluttede kl. 1945.

Niels (formand og referent) 

Torsdag den 19. maj 2005 kl. 1930 arran-
gerer vi et besøg i Marineforeningens 
"Marinestue" på havnen i Nykøbing Fal-
ster. Adressen er Tømmergade 4, Nyk.F.
Marineforeningen har lovet at vise os de-
res nyindrettede lokaler og fortælle lidt 
om foreningens virke og historie.
Der serveres kaffe og brød.
Pris pr. deltager 30 kr.

Benyt nu denne lejlighed og mød frem - 
det gælder i særlig grad vore medlemmer 
på Lolland-Falster - for at se en spænden-
de og aktiv marineforening.
 
Tilmelding til Niels Møller Thomsen 
(55440476) eller Johs. Lind Johansen 
(54861515)
senest den 12. maj.
 
 

 

Besøg hos Nykøbing 
Falster Marineforening
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MAND OG MAND IMELLEM

deadline for tekst
til DrB nr. 5
er den 10. juni

Sudan

Fødselsdag

Ridder

Kommandør

Chefen for 1. MPKMP, kaptajn Jess K. 
Torp, er blevet varslet til jobbet som 
Deputy Provost Marshall i den nye UN-
mission i Sudan. Efter planen skal Torp 
rejse d. 28. april. Vi ønsker ham held og 
lykke, og ser frem til at læse 
mere om hans oplevelser her i bladet

Suppleant i MP-foreningen Nordjyl-
land's bestyrelse, SG-R Mathias Vin-
gaard 
(SG-hold 97) fyldte d. 4. april 30 år. Hoc-
kerup, P. Hansen, Hartvig og J. 
Mølgaard var alle med til festen, der 
blev holdt d. 2. april på bopælen. Og 
det tog lang tid inden vi var færdige med 
at fortælle røverhistorier

Den 14. marts 2005 er oberstløjtnant 
Lars Siebæk, SG-56, Skive Kaserne be-
nådet
med ridderkorset af Dannebrogorde-
nen.
Vi ønsker tillykke.

Den 14. januar 2005 er efternævnte be-
nådet med kommandørkorset af Danne-
brogordenen
Retspræsident for Retten i Roskilde Ni-
els Waage, KP-56.
Vi ønsker tillykke.

Ridder

KFOR 12

Reservefolk
til udsendelse

Den 18. marts 2005 er efternævnte benå-
det med ridderkorset af Dannebrogor-
denen 
Politiinspektør i Hillerød politikreds 
Jens Anders Børsting Andreasen, KP-
99.
Vi ønsker tillykke

I perioden fra den 27. maj til den 9. juni 
må lokalforening Nordjylland undvære 
sin formand, idet Jakob Mølgaard, SG-
96, tager orlov fra politiet og rejser til 
Kosovo, for at afløse orlovstrængende 
MP'ere.

Fra august 2005 og 6 måneder frem er 
der brug for 10 MP'ere af reserven til ud-
sendelse til henholdsvis KFOR 13, 
IRAQ 6 og ISAF 8. Som noget nyt er det 
besluttet, at disse 10 mand gerne må ta-
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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
  k2167@hansen62.fthmail.dk

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

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

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



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

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

Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

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

MAGASINPOST

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Skolegade 25,
6600 Vejen B

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

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

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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