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Forord

I serien af embedsetater over de lokale myndigheder inden for det
sjællandske landsarkivs område udsendes hermed en oversigt over den
offentlige anklagemyndighed og politiet i perioden 1919-72.
Udarbejdelsen af denne oversigt har stået på over et par år.
Når den udsendes nu, skyldes det, at man ved gennemførelsen af lov
af 7. juni 1972 har foretaget en omlægning af områdets politikred
se, som må formodes at være gældende for en længere periode frem
over.
Fremstillingen følger stort set det skema, som blev anvendt ved
udsendelsen af publikationen: Dommere og domstole på Sjælland, Lol
land-Falster og Bornholm 1919-69. I en indledning redegøres i store
træk for etableringen i 1919 af en selvstændig anklagemyndighed og
for politivæsenets udvikling i perioden 1919-72. Herefter følger en
mere detaljeret redegørelse for de enkelte embeder indeholdende en
kort administrationshistorisk oversigt, en fortegnelse over embe
dernes chefer og en oversigt over modtagne arkivafleveringer fra de
enkelte embeder.
Publikationen er tilrettelagt og udarbejdet af undertegnede.
Arkivsekretærerne Ellen Schiær og Inger Marie Westerberg, rigsar
kivet, har medvirket ved embedsetaternes udarbejdelse. På landsar
kivets vegne takker jeg for denne værdifulde bistand.
Landsarkivet for Sjælland m.m. 1. oktober 1972.
Harald Jørgensen
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Indledning

1. okt. 1919 trådte lov om rettens pleje af 11. april 1916 i kraft.
Forud var gået mange års omfattende drøftelser og kommissionsbehand
linger. Et af hovedformålene med loven var at få gennemført den læn
ge ønskede adskillelse mellem den dømmende og den udøvende magt. Ind
til 1919 havde samtlige ”retslige" funktioner været forenet hos een
og samme person, enten en byfoged, en herredsfoged eller en birke
dommer. For fremtiden fordeltes disse embedsmænds forretninger mel
lem de nye dommere, anklagemyndigheden og politiet. Ved retspleje
reformens gennemførelse foretoges endvidere on omfattende omlægning
af de i visse tilfælde fra middelalderen stammende jurisdiktions
grænser.
Grundbestemmelserne med hensyn til den nyoprettede anklagemyn
dighed indeholdes i retsplejelovens 3- afsnit kapitel lo. Det hed
der her, at de offentlige anklagere er "Rigsanklageren, Overankla
gerne samt de til disses Bistand beskikkede Hænd”. Rigsanklageren
skulle virke ved højesteret og iøvrigt føre tilsyn med de øvrige
overanklagere. For hver af de to landsretskredse (østre og vestre
landsretskreds med grænse ved Lillebælt) skulle der udnævnes 3 over
anklagere. Det var overanklagernes hverv at virke ved landsretterne,
sø- og handelsretten i København samt underretterne. Rigsanklageren
kunne på forslag af overanklagerne beskikke særlige anklagere ved
sø- og handelsretten og ved de forskellige underretter. Der kunne
efter omstændighederne være en sådan anklager ved een eller flere
underretskredse. Om de nye politimestres hverv som anklager, se ne
denfor. Da retsplejereformen trådte i kraft i 1919, havde man ved
lov af 3. juni 1919 ændret titulaturen på de offentlige anklagere.
Titlen rigsanklager ændredes til rigsadvokat og overanklager til
statsadvokat.
Grundbestemmelserne med hensyn til den fremtidige politimyndig
hed indeholdes i retsplejelovens 4. afsnit kapitel 11.
Med hensyn til politiets ordning i København skulle det forblive
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ved de hidtil gældende regler, dog fik politidirektøren til hjælp
ved påtale i straffesager 9 politifuldmægtige, der beskikkedes af
justitsministeriet efter politidirektørens indstilling.
Udenfor København inddeltes riget i 65 politikredse, der hver
skulle ledes af en politimester. Han fik pligt til at tage bolig
indenfor kredsen. Politiets virksomhed uden for hovedstaden udøve
des iøvrigt dels af det for hele riget fælles statspoliti dels af
det fra gammel tid eksisterende kommunale politi inden for de en
kelte kredse.
Det særlige statspolitis opgave var at foretage efterforskning
og forfølgning af forbrydelser, at føre tilsyn med fremmede og rej
sende og iøvrigt at yde bidrag til opretholdelse af sikkerhed, fred
og orden. Let kommunale politis opgave var i første række at opret
holde sikkerhed, fred og orden inden for politikredsen samt at påse
overholdelsen af love og vedtægter. Det kommunale politi kunne på
lægges at bistå statspolitiet i det omfang, dets normale virksom
hed tillod det.
Statspolitiet havde sin egen chef, og som souchef virkede en
af kongen udnævnt politiinspektør. Korpset måtte ikke overstige 2oo
personer. Iøvrigt opretholdtes bestemmelserne i lov af 15. maj 1911
om oprettelsen af et statspoliti.
Politimesterens opgave var at lede forefaldende politiforret
ninger inden for den ham betroede politikreds, og han var såvel det
kommunale politis som statspolitiets stedlige foresatte. De politi
forretninger, der hidtil havde været administreret af de gamle rets
betjente, og som ikke udtrykkelig var overført til de nye underrets
dommere, henlagdes med få undtagelser til politimestrene, herunder
bl.a. bestyrelsen af de stedlige arresthuse. Politimestrene var un
derlagt justitsministeriets overtilsyn. I de tilfælde, hvor politi
mesteren kom i berøring med statspolitiets særlige hverv, var han
underlagt tilsyn fra statspolitichefen.
Sammen med anklagemyndigheden kunne politimesteren forfølge og
rejse påtale i straffesager. Desuden tilkom der ham en særlig ret
til at rejse tiltale for sø- og handelsretten samt underretten i
de såkaldte ”politisager". Skulle en politisag forfølges under eet
sammen med en sag, der henhørte under statsadvokatens område, iværk-
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sattes påtalen dog af statsadvokaten. Statsadvokaten havde også ret
til efter overenskomst med politimesteren at overtage forfølgningen
af en politisag. Hvad der skulle forstås ved "politisager” var i
enkeltheder opregnet i retsplejelovens § 721. Som stedfortræder for
politimesteren udpegedes i samtlige politikredse en politifuldmæg
tig.
I henhold til retsplejeloven tilkom der amtmændene visse til
synspligter over for politimesteren. Amtmanden skulle hl.a. delta
ge i embedernes overlevering, han skulle meddele autorisation til
udførelse af politimesterens forretninger (jfr. §§ 115, 48o og 6oo),
give rejsetilladelser til politimestre samt foretage kasseeftersyn
hos disse. I justitsministeriets bkg. af 8. dec. 1919 blev det i
enkeltheder fastlagt, hvilke politimesterembeder den enkelte amt
mand havde tilsynspligt med.
I perioden efter 1919 udvidedes politimesterens beføjelser til
at optræde som anklager i almindelige straffesager ved underretten,
og politimestrene kunne også efter indstilling fra statsadvokater
ne til rigsadvokaten, få tilladelse til at udføre tiltale for lands
retterne i straffesager, hvor de havde ledet den forudgående under
søgelse. En sådan tilladelse blev dog givet fra tilfælde til til
fælde (jfr. lov om rettens pleje §§ 99 og lo5, bekendtgjort af ju
stitsministeriet under 1. okt. 1932).
Ved lov nr. 166 af 18. maj 1937 omorganiseredes politivæsenet.
Der oprettedes nu et for hele riget fælles rigspoliti under ledelse
af en rigspolitichef. Det gamle kommunale politivæsen blev ophævet,
og det samme gælder det særlige statspoliti. Riget inddeltes i 72
politikredse, hvoraf København fortsat udgjorde en særlig politi
kreds under ledelse af en politidirektør. De øvrige 71 kredse ad
ministreredes af en politimester, hvis næstkommanderende var poli
tifuldmægtigen. I større politikredse ansattes flere politifuld
mægtige og eventuelt et antal politikommissærer. Loven trådte i
kraft 1. april 1938. Pra samme dato overtog staten aflønningen af
det tidligere eksisterende kommunale- politi samt udgifterne ved
drift og vedligeholdelse af politibygninger, herunder også arrest
husene .
I den senest reviderede lov om rettens pleje, bekendtgjort af
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justitsministeriet under 19. dec. 1969, er de grundlæggende bestem
melser om politimyndigheden optaget i kapitel 11. Politiets opgave
er i § lo8 formuleret på følgende måde: "at opretholde sikkerhed, fred
og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at fore
tage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforsk
ning og forfølgning af sådanne". Med justitsministerens samtykke kan
der pålægges politiet andre opgaver. Indholdet af denne § sammen
holdt med § 99, der fastslår, at de offentlige anklagere er rigsad
vokaten, statsadvokaterne, de til disses bistand beskikkede perso
ner samt politimestrene ( i København politidirektøren ) er det rets
lige grundlag for politiets virkeområde i dagens Danmark.
Pra tid til anden er der i perioden efter 1919 gennemført visse
ændringer af grænserne for de i 1919 oprettede politikredse, og der
vil under de enkelte embeder blive nærmere redegjort herfor. De fo
retagne ændringer skyldes hovedsagelig indtrufne befolkningsforskyd
ninger. Ved gennemførelsen af kommunalreformen fra 1. april 197o var
det klart, at denne nytegning af Danmarkskortet måtte få visse føl
ger også for de enkelte politikredses geografiske forløb. Hertil kom
et udtalt ønske om at give de enkelte politikredse større slagkraft
ved at forøge områderne for de enkelte kredse. Ved lov af 7. juni
1972 foretoges en omfattende sammenlægning af eksisterende rets- og
politikredse. Med hensyn til politikredsene reduceredes antallet for
hele riget til 54. For det sjællandske landsarkivs område ophævedes
følgende politikredse: Skelskør, Præstø, Sakskøbing og Rødby. Loven
trådte i kraft 1. juli 1972. Det blev overladt justitsministeriet
at fastsætte de nærmere tidspunkter for gennemførelsen af de enkelte
bestemmelser om grænserne for de nye politikredse.
På dette sted skal tilføjes en kort oversigt over den udnævnel
sespraksis, der er fulgt af justitsministeriet med hensyn til ud
nævnelse til politimester i perioden 1919-72.
I den oprindelige lov om rettens pleje fra 1916 hed det i § lo9,
at politimestrene, der beskikkedes af kongen, skulle være fuldmyndige,
uberygtede og vederhæftige mænd. De skulle endvidere have underka
stet sig den fuldstændige juridiske eksamen med i det mindste ka
rakteren haud illaudabilis efter den tidligere eksamensordning el
ler haud illaudabilis lmi gradus efter den dagældende ordning. I
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senere ændringer til retsplejeloven fastholdt man naturligvis kra
vet om uberygtethed og vederhæftighed samt de engang stillede eksa
mensbetingelser, men man føjede til, at særlig udvist dygtighed i
praktisk virksomhed skulle tælle med ved afgørelsen for kandidater,
der havde opnået juridisk eksamen med 2. karakter af 1ste grad (jfr.
retsplejeloven 1. okt. 1932 § 42 stk. 5).
Da der i 1954 foretoges en ny revision af retsplejeloven med hen
syn til politiets forhold, optoges der i lovens § 112 en ny bestem
melse, som fastslog, at man kun undtagelsesvis kunne blive udnævnt
til politimester, hvis man ikke i 3 år havde haft ansættelse som po
litifuldmægtig eller i anden overordnet stilling i politiet (jfr. lov
af 11. juni 1954 § 113). Disse bestemmelser er opretholdt i den se
nest reviderede udgave af den samlede lov om rettens pleje fra 1969.
I sommeren 1919 overvejede justitsministeriet de personelle pro
blemer i forbindelse med etableringen af de nye politikredse. For det
sjællandske landsarkivs område drejede det sig om besættelsen af ialt
22 nye politimesterembeder. De fornødne kandidater til disse embeder
blev fundet frem inden for følgende embedsmandsgrupper.
Flertallet, nemlig 12 af de 22, blev taget fra fuldmægtigklassen
inden for de gamle retsbetjentembeder, medens man til 7 stillinger
udpegede enten en tidligere byfoged, herredsfoged eller birkedommer.
Til denne gruppe må endvidere henregnes en tidligere politimester i
Dansk Vestindien. De resterende 2 stillinger blev besat med henholds
vis en auditør fra marinen og en amtsfuldmægtig fra Randers. Geogra
fisk set hentedes de fleste kandidater fra det "sjællandske område"
(herunder også indbefattet Lolland-Falster og Bornholm). 4 kandida
ter kom fra Nørrejylland, 1 fra Fyn og 1 som nævnt fra Vestindien.
Fra de første politimesterudnævnelser i 1919 og indtil 1954 er
inden for det sjællandske landsarkivs område udnævnt 53 politimestre.
Flertallet af de ledige embeder, nemlig 31, blev besat ved forflyt
telse af politimestre, og ikke mindre end 18 jyske politimestre blev
i denne periode forflyttet til det sjællandske område. Fra Fyn hen
tedes 4 politimestre, og de resterende 9 kom fra det sjællandske om
råde.
De resterende 22 ledige embeder i perioden 1919-54 blev besat ved
avancement. Blandt dem, der avancerede, tilhørte 14 fuldmægtigklassen.
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I den her behandlede periode lod man endnu 6 dommerfuldmægtige og
5 amtsfuldmægtige avancere til politimestre, medens der kun blev ta
get 4 kandidater fra politifuldmægtigklassen. En enkelt fuldmægtig
udnævnelse fra denne periode er helt enestående. Det drejede sig om
en sagførerfuldmægtig fra Roskilde, der i 192o blev politimester i
Hillerød og året efter i Thisted. 1. gang en politifuldmægtig avan
cerede til politimester var i 1927, da fuldmægtig A.T.Harck fra Tøn
der udnævntes til politimester i Hillerød. Med hensyn til besættel
sen af de sidste 9 ledige embeder fra perioden 1919-54, blev 4 em
beder besat med henholdsvis en politiinspektør eller -kommissær un
der rigspolitichefen, 3 kandidater blev hentet fra de københavnske
politiadvokaters gruppe og den sidste var konstitueret statsadvokat.
Som omtalt foran blev det i 1954 fastslået, at politimesterstil
lingerne fortrinsvis skulle besættes med politifuldmægtige eller per
soner, der i forvejen havde en overordnet stilling inden for poli
tiet. Der er i perioden 1954-72 foretaget 25 politimesterudnævnel
ser inden for det sjællandske område, og heraf er omtrent halvdelen,
nemlig 12, af stillingerne blevet besat med personer, der havde væ
ret politimestre i en anden kreds. Af de 12 kom 5 fra det sjælland
ske område, 4 fra Fyn og 3 fra Jylland.
I samme periode avancerede 5 politifuldmægtige til et politime
sterembede. Heraf kom de 4 fra et sjællandsk embede og en enkelt fra
et jysk. De resterende 8 ledige politimesterembeder blev besat med
3 personer, der i forvejen indtog en overordnet stilling inden for
politiet, 2 kandidater var kontorchefer i justitsministeriet, 2 til
hørte gruppen af københavnske politiadvokater og 1 var ved udnævnel
sen statsadvokat.
For langt de fleste af de embedsmænd, der i perioden 1919-72 en
kortere eller længere tid beklædte et politimesterembede inden for
det sjællandske landsarkivs område, betød politimesterstillingen
slutstenen på deres embedskarriere. 36 af de pågældende personer for
blev i stillingen, indtil de afskedigedes med pension, og 11 døde,
inden de havde nået pensionsalderen. De resterende 18 søgte bort fra
deres politimesterembede. 5 foretrak et politimesterembede i Jylland,
og lo søgte over i et embede som underretsdommer (heraf 5 i et sjæl
landsk, 3 i et fynsk og 2 i et jysk embede). Endelig er 3 sjællandske
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politimestre blevet politidirektører i København. Len første var
politimester Fabricius Hansen i Roskilde, den næste politimester
Aage Seidenfaden i Københavns amts nordre birk og den sidste poli
timester Eivind Larsen i Helsingør. I modsætning til sine to kolle
ger gik Eivind Larsen ikke direkte fra politimesterembedet i Hel
singør til politidirektørens stol, men via en politiinspektørstil
ling i København og en karriére inden for justitsministeriet. Da
han i 1951 blev politidirektør, var han departementschef i justits
ministeriet.
I henhold til gældende arkivbestemmelser modtager det sjælland
ske landsarkiv løbende arkivafleveringer fra statsadvokaterne for
østre landsretskreds samt fra Københavns politidirektør og politi
mestrene inden for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Det tid
ligere statspolitis arkiv samt rigspolitichefens arkiv modtages af
rigsarkivet, medens politimesterarkiverne fra området vest for Sto
rebælt afleveres til henholdsvis landsarkiverne i Odense, Viborg og
Åbenrå. Arkivafleveringer fra statsadvokaterne i vestre landsrets
kreds modtages af landsarkivet i Viborg.
Efterfølgende fremstilling giver en kort administrationshisto
risk oversigt over de embeder, der er afleveringspligtige til det
sjællandske landsarkiv samt en fortegnelse over cheferne for de en
kelte embeder i perioden 1919-72. For hvert embede bringes desuden
en summarisk oversigt over modtagne arkivalier til og med 31. juli
1972. Få dette sted skal gøres den almindelige bemærkning, at lands
arkivet hvert år fra de enkelte politikredse modtager aflevering af
udtagne straffekort. Endvidere har man fra de fleste politimester
embeder modtaget mere eller mindre fuldstændige afleveringer af de
af sognefogderne indtil 197o førte duplikater af borgerlige ægte
skabsprotokoller samt journaler over udfærdigede attester. De her
nævnte specielle arkivaliegrupper vil ikke blive optaget i de ud
arbejdede arkivoversigter. Der har hidtil ikke været mulighed for
at foretage systematiske registreringsarbejder inden for politime
sterarkiverne fra perioden 1919-72, og indsamlingsarbejdet har hel
ler ikke kunnet drives med den fornødne kraft. Det er derfor ret
tilfældigt, hvad der er afleveret fra de enkelte embeder. Da disse
mangler ikke vil kunne afhjælpes i den nærmeste fremtid, vil man
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indtil videre være henvist til at benytte de fra embederne mod
tagne afleveringsdesignationer. De under hvert embede opførte kort
fattede fortegnelser over arkivafleveringer bygger på disse designationer.
For de forskere, der på et eller andet tidspunkt får brug for
materiale, der normalt findes i et politimesterarkiv, er der endnu
et forhold, som bør omtales i denne sammenhæng. Som bekendt satte
besættelsesmagten i september 1944 ved et overraskende angreb det
danske politi ud af funktion. En del af styrken havde mulighed for
at gå under jorden, men ca. 2ooo politifolk blev pågrebet og ført
til Tyskland. Fra 19. sept. 1944 og indtil 5. maj 1945 fungerede
politiet ikke. Højst nødvendige bevogtningsopgaver blev overtaget
af diverse vagtværn, delvis oprettet på kommunal basis, medens an
dre myndigheder midlertidigt overtog en del af de funktioner, som
politiet normalt udfører. De nærmere regler herfor indeholdes i
justitsministeriets bekendtgørelse af 7. nov. 1944 "om midlertidig
videreførelse af de til politiet henlagte forretninger af civil og
administrativ beskaffenhed". Man oprettede særlige kredskontorer
under amterne, der bl.a. tog sig af navnesager, ægteskabssager,
bidragssager samt udstedelse af næringsbeviser og hundetegn. Andre
politisager af administrativ karakter varetoges af de kommunalo
myndigheder, medens rapportskrivning i normal forstand helt ophør
te. Når politiarkivalierne fra besættelsestiden til sin tid afle
veres til landsarkiverne, vil der afsløre sig en væsentlig lakune
fra den politiløse tid.

- 9 -

Anklagemyndigheden
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Statsadvokaterne for østre landsretskreds.
I henhold til retsplejeloven af 11. april 1919 (jfr. kgl. anord
ning af 5o. juni 1919) oprettedes fra 1. okt. 1919 5 statsadvo
katurer for østre landsretskreds. De pågældende advokaturer be
handlede henholdsvis straffesager fra København, Sjælland samt
Fyn, Lolland-Falster og Bornholm. I i960 deltes det københavnske
statsadvokatur i 1. og 2. statsadvokatur for København (jfr. ju
stitsministeriets bkg. af 51/3 i960).
Samtlige statsadvokater fik beskikket en række medhjælpere,
hvortil man i begyndelsen hovedsagelig anvendte forskellige kate
gorier af sagførere. Med årene beskikkedes desuden en række af ju
stitsministeriets embedsmænd (fuldmægtige og sekretærer) som med
hjælpere for statsadvokaterne. I enkelte tilfælde kunne også em
bedsmænd fra andre ministerier komme i betragtning som medhjælpe
re. Statsadvokaterne fik et fælles kontor under ledelse af en kon
torchef. Med årene har det været nødvendigt at udbygge det admini
strative apparat, som er stillet til statsadvokaternes dispositi
on. Kontorfællesskabet medførte aldrig arkivfællesskab. Man havde
nok et fælles arkivrum, men de enkelte advokaturers sager holdtes
adskilte.
I de første år efter 1919 residerede samtlige statsadvokater i
Fredericiagade nr. 24, men de stigende forretninger medførte lidt
efter lidt udflytning. Idag residerer kun den sjællandske statsad
vokatur i Fredericiagade nr. 24, medens den fynske er flyttet over
på den anden side af gaden i nr. 25. De københavnske statsadvoka
turer har idag deres lokaler i Jens Kofodsgade nr. 1.

Statsadvokaturen for København 1919-59
1. statsadvokatur for København 196o-72

Statsadvokater
1919-32.

Poul Henrik Gammeltoft ( assessor i Københavns kriminalog politiret) 1. okt. 1919 ( kgl. res. 21/7 )- 3o. sept.
1932 (kgl. res. 22/9. Dommer i østre landsret).

- 12 -

1952-40.

Harald Petersen (fuldmægtig i justitsministeriet)
1. nov. 1952 (kgl. res. 2l/lo)- 8. juli 194o (ju
stitsminister) .

1941-50.

Jørgen Trolle (ekspeditionssekretær i justitsministe
riet) 8 juli 1941 (kgl. res. 8/7)- 51. marts 195o
(kgl. res. 28/2. Dommer i østre landsret).

1950-60.

Erik Christian Bech (politiadvokat i København) 1. april
1950 (kgl. res. 28/3) - 51. marts i960 (kgl. res. I/4.
Politimester i Lyngby).

i960-

Olaf Waage-Jensen (politiadvokat i København) 1. april
i960 (kgl. res. 2/4).

Arkivafleveringer
Pra dette statsadvokatur er modtaget journaler 1919-44 (registre
dog kun til 1955), justitsprotokoller 1919-51 (justitsprotokollen
giver en skematisk oversigt over forløbet af den enkelte straffe
sag) samt krisejournaler med tilhørende krisesager 1945ff.

2. statsadvokatur for København I960-

Statsadvokater
i960-

Hervert Grell (dommer i Københavns byret) 1. april
i960 (kgl. res. 2/4)-

Arkivafleveringer
Pra dette statsadvokatur er indtil videre ikke modtaget arkiv
materiale.
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Statsadvokaturen for Sjælland 1919-72

Statsadvokater
1919-42.

Vilhelm Gebhard Moltke (assessor i Københavns krimi
nal og politiret) 1. okt. 1919 (kgl. res. 21/7)- 31.
dec. 1942 (kgl. res. I4/II. Afsked)

1943-5-0.*

Thorkild Bo Roepstorff (medhjælper hos statsadvoka
terne og sekretær for rigsadvokaten) 1. jan. 1943
(kgl. res. ^fl.2 1942)- 31. dec. 195o (kgl. res.
23/I0 195o. Dommer i østre landsret).

I95I-

Jens Michael Hertz (fuldmægtig og medhjælper hos
statsadvokaten for Sjælland) 1. jan. 1951 (kgl. res.
16/1)-

Arkivafleveringer
Fra dette statsadvokatur er modtaget journaler 1919-44, justits
protokoller 1919-5o samt anmeldelsesprotokoller 1944-45.

Statsadvokaturen for Fyn, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72

Statsadvokater
1919-43.

Viggo Brummer Thomsen (kst. assessor i Københavns
kriminal- og politiret) 1. okt. 1919 (kgl. res.
21/7)- 14. dec. 1943 (død).
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1944-54.

Niels Andreas Bach (statsadvokat i vestre landsrets
kreds). 1. febr. 1944 (kst. lo/l 1944, kgl. udnævnel
se 9/lo 1945)- 3o. juni 1954 (kgl. res. ll/3. Civil
dommer i Århus).

1954-59.

Erik Jensen (kst. landsdommer i Viborg) 1. juli 1954
(kgl. res. 28/4)- 31. aug. 1959 (kgl. res. 31/8. Dom
mer i østre landsret).

1959-

Tage Sinding (kontorchef hos rigsadvokaten) 1. dec.
1959 (kgl. res. 26/11).

Arkivafleveringer
Fra dette statsadvokatur er modtaget journaler 1919-45, justits
protokoller 1931-44 og anmeldelsesprotokoller 1944-45.

De ekstraordinære statsadvokaturer 1945 til ca. 195o
Til at behandle sager ang. forræderi og anden landsskadelig virk
somhed m.v. ansatte justitsministeriet i henhold til § 6 i lov nr.
26o af 1. juni 1945 om tillæg til lov om rettens pleje 8 ekstraor
dinære statsadvokater, hvoraf den ene blev ansat til tjeneste under
rigsadvokaten, medens de 7 øvrige fordeltes mellem de ordinære 7
statsadvokaturer ( 4 for Østifterne og 3 for Jylland ). Til ekstra
ordinære statsadvokater anvendtes de ordinære statsadvokater, me
dens deres normale funktioner udførtes af personer, der konstitue
redes som statsadvokater. Også ved behandlingen af de ekstraordi
nære sager respekteredes den eksisterende distriktsinddeling (Kø
benhavn, Sjælland, Fyn m.v.). Den 2. ekstraordinære københavnske
statsadvokat beskæftigede sig hovedsagelig med værnemagersager, og
sager fra Sjælland og Fyn må derfor søges i dette ekstraordinære
statsadvokatur. For en fuldstændigheds skyld skal det tilføjes, at
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justitsministeriet ved cirkulære af 15. april 194o efter tysk an
modning anmodede rigsadvokaten om at overdrage behandlingen af alle
straffesager, hvor der rejstes sigtelse for spionage, sabotage og
nedbrydende virksomhed over for besættelsesmagten, til en bestemt
statsadvokat (daværende statsadvokat Harald Petersen), og at alle
sager af denne karakter skulle behandles af Københavns byret. Ar
kivalier opstået ved statsadvokaturen for særlige anliggender be
tragtes som ’'rigsarkivalier” og er afleveret til rigsarkivet. Fra
1942-45 virkede byretsdommer Troels Hoff som statsadvokat for sær
lige anliggender.

Arkivafleveringer
I 1966 har landsarkivet modtaget arkivmaterialet fra de ekstraor
dinære statsadvokaturers virksomhed omfattende journaler m. regi
stre, justitsprotokoller, journalsager samt en række diverse, sag
ligt ordnede sager, fra årene 1941-5o.
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Politimyndigheden
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Københavns politi
Retsplejeloven af 15. april 1916 fastslog i § lo8, at der med
hensyn til det københavnske politi skulle følges de regler, som
da var gældende. Det københavnske politi lededes af en politi
direktør, hvis nærmeste medarbejder og stedfortræder var en så
kaldt vicepolitidirektør. I 1928 erstattedes denne af en politi
inspektør, der samtidig kom til at virke som chef for opdagelses
politiet. I henhold til retsplejeloven af 1916 stilledes der end
videre 9 politifuldmægtige til politidirektørens disposition, hvis
opgave var at medvirke ved påtale af straffesager. De pågældende
benævnedes fra 1928 politiadvokater. Samtlige de her nævnte embeds
mænd var statsansatte tjenestemænd.
I administrativ henseende bestod Københavns politi af en ho
vedstation og 9 lokale politistationer, der lededes af kommunalt
ansatte politiassistenter. Hovedstationen var opdelt i 4 afdelin
ger, nemlig 1. afdeling, der varetog ordenspolitiets opgaver, 2.
afd. der besørgede opdagelsespolitiets forretninger, 3. afdeling
der havde sundheds-, veterinær- og sædelighedspolitiet under sig
og 4. afdeling der behandlede næringssager, civile eftersøgninger,
familieretlige sager m.v. På grund af forretningernes voksende om
fang blev 1. afdeling opdelt, således at man fik en særlig afde
ling for ordenspolitiet og en særlig færdselsafdeling. Afdelings
lederne førte titel af politiinspektører. Ved siden af de egent
lige afdelinger havde man en række specielle kontorer. Politikon
toret fungerede som politidirektørens sekretariat og varetog iøvrigt kasserer- og bogholderifunktionerne, passager og inventarieskriverforretninger. Man havde endvidere særlige kontorer for
straffesager og politisager. Udarbejdelsen af anklageskrifter va
retoges af de såkaldte politiadvokater, og der organiseredes en
række undersøgelseskamre, ledet af hver sin politiadvokat. Under
politidirektøren hørte endvidere det københavnske fængselsvæsen.
Den daglige administration varetoges af en særlig fængselsinspek
tør. Pra 1. april 1938 ophørte politidirektørens administration
af det københavnske fængselsvæsen, der herefter overtoges af fæng
selsinspektøren for Vestre fængsel. Til de københavnske fængsler
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hører foruden Vestre fængsel Politigårdens fængsel, fængslet på
Nytorv og fængslet på Blegdamsvejen.
Ved gennemførelsen af loven af 18. maj 1957, hvorved indfør
tes et samlet rigspoliti, blev politidirektøren underlagt rigs
politichefen, og det københavnske politi var at betragte som en
almindelig politikreds. Der foregik foreløbig ingen større æn
dringer i den administrative opbygning. Man fortsatte med en ho
vedstation, opdelt i afdelinger, og de 9 lokale politistationer,
der fra nu af lededes af politikommissærer.
Den forøgede arbejdsbyrde medførte, at man fra tid til anden
måtte udvide det administrative apparat, og fra 1955 afløstes de
gamle afdelinger af nye politiinspektorater. Pr. 1. jan. 1955 var
Københavns politi organiseret på følgende måde: Nu som før førte
chefen titel af politidirektør. Af politiinspektorater fandtes føl
gende :
1. politiinspektorat omfattede ordenspolitiet. Under dette in
spektorat havde man en særlig sekretariats-, personale- og udryk
ningsafdeling samt færdselsafdelingen med motorkontoret.
2. politiinspektorat varetog opdagelsespolitiets forretninger
5. politiinspektorat omfattede sundheds-, veterinær- og sæde
lighedspolitiet samt en særlig afdeling for kontrol med den mand
lige prostitution, læge- apoteker- og narkotikasager.
4. politiinspektorat behandlede næringssager, civile eftersøg
ninger, familieretlige sager m.v.
5. politiinspektorat der omfattede politiadvokaturen med et
særligt kontor for straffesager, herunder undersøgelseskamrene,
samt en ekstraordinær afdeling, der beskæftigede sig med mere al
vorlige forbrydelser.
Ved siden af inspektoraterne havde man de særlige kontorer, nem
lig sekretariat, hovedbogholderi, statistikkontor, kassererkontor
og inventarieskriverkontor, alle under samme chef. Endelig var der
organiseret et særligt kontor for politisager. Hertil kom så en
delig de 9 lokale politistationer indenfor den københavnske poli
tikreds område.
I det store og hele er denne administrative opbygning endnu
gældende, selv om der i takt med udviklingen er sket visse udbyg-
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ninger og administrative sammentrækninger. Under 1. politiin
spektorat opererer man idag med følgende afdelinger: stations
og personaleafdelingen, færdselsafdelingen og kontrolkørsels- og
beredskabsafdelingen. Endvidere er de lokale politistationer nu
henlagt under dette inspektorat. Under 5. politiinspektorat hø
rer idag kontoret for straffesager med 8 undersøgelseskamre og
en særlig afd. A, der beskæftiger sig med drabs-, vold- og nar
kotikasager. Der er oprettet et 7. politiinspektorat, hvorunder
er henlagt sekretariatet, hovedbogholderiet, kassererkontoret,
statistikkontoret og hittegodskontoret. Under dette inspektorat
hører endelig det særlige kontor for politisager.
Københavns politi varetager politiforretningerne inden for
Københavns kommunes område. Fra 1919-24 havde Københavns politi
direktør sine kontorer i det historiske Domhus på Nytorv. I 1918
besluttedes det at opføre en særlig bygning til det københavnske
politi, og 3o. marts 1924 indviedes officielt den nye politigård
på Polititorvet. Den nye bygning var projekteret af arkitekt Hack
Kampmann, men da han døde allerede i 192o, blev arbejdet videre
ført af arkitekterne Holger Jacobsen, H.J.Kampmann og Aage Rafn,
og det er navnlig den sidste, der har præget det endelige værk.
Det vældige bygningskompleks omsluttes af de 4 gader: Hambrosgade,
Otto Mønsteds Gade, Niels Brocks Gade og Mitchellsgade. Det karak
teristiske nyklassicistiske bygningsværk indeholder to store åbne
gårde, nemlig en cirkelrund gård med en diameter på ikke mindre
end 45 m og omkrandset af 44 dobbeltsøjler og en firkantet gård.
En del af Politigårdens lokaler anvendes også af rigspoliti
chefen. De lokale københavnske politistationer har idag følgende
adresser. Station 1: Nyropsgade 2o, station 2: Antoniagade 11,
station 5: St. Kongensgade loo, station 4: Hørhusvej 7, station 5:
Absalonsgade 9, station 6: Fælledvej 2o, station 8: Tomsgårdsvej 35
og station 9: GI. Køgevej 11. Den tidligere station 7 er nedlagt.
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Politidirektører
1917-26.

Theodor Dybdal (borgmester i København) 22. aug. 1917
31. jan. 1926 (kgl. res. 12/1. Afsked).

1927-55.

Aage Fabricius Hansen (politimester i Roskilde købstad m.v.) 4. jan. 1927- 6. april 1955 (død).

1955-57.

Eigil Thune Jacobsen (chef for statspolitiet) kst.
8. juni 1955. Udnævnt 15. jan. 1956 (kgl. res. 8/l)1. juli 1957 (kgl. res. 1/6. Rigspolitichef).

1957-45.

Ivan Peder Hutzen Stamm (chef for statspolitiet)
1. juli 1957 (kgl. res. 1/6)- 6. maj 1945 (fritaget
for tjeneste. Afsked 3o/6 1946 ved kgl. res. 29/5).

1945-48.

Aage Valdemar Seidenfaden (politimester i Københavns
amts nordre birk) kst. 6. maj 1945, udnævnt 1. juli
1946 (kgl. res. 6/6)- 31. marts 1948 (kgl. res. 22/l.
Afsked).

1948-51.

Jens Christian Andersen Herfelt (dommer i Østre lands
ret) 1. april 1948 (kgl. res. 22/l)- 3o. juni 1951
(kgl. res. 3o/6. Dommer i højesteret).

1951-68.

Eivind Frederik Hans Larsen (departementschef i justitsministeriet) 1. nov. 1951 (kgl. res. 3o/lo)31. maj 1968 (kgl. res. 6/3

1968-

. Afsked).

Peter Martensen Christensen (kst. fængselsdirektør)
kst. 1. juni 1968 udnævnelse 1. nov. 197o (kgl. res.
28/10 197o)-
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Arkivafleveringer
Foruden de i "Guiden" s. 59-62 opførte arkivalier har landsar
kivet siden modtaget følgende materiale:
1) Politidirektørens historiske arkiv. Denne store og broge
de samling, der er sagligt ordnet og opstillet, er inddelt
i 3 afdelinger, nemlig A. Ældre sager ca. 1863-191o. B. Yng
re sager ca. 19oo-37 og C. Politiet særligt vedkommende ca.
1874-196o. Der foreligger en fortegnelse over de enkelte
sagpakker.
2) Hovedjournaler m. registre og tilhørende sager 192o-29.
3) Københavns politis udvandringssager 1868-1935.
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Politikredsene udenfor København
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Frederiksberg politikreds 1919-72,
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Under politikredsen hø
rer Frederiksberg kommune.
Indtil 1. okt. 1919 residerede politiet på Frederiksberg i
en bygning på hjørnet af File Allé og Frederiksberg Runddel. I
1919 rykkede man ind i en nyopført politigård på Howitzvej nr.
5o, opført I9I8-I9 efter tegninger af arkitekt H. Kampmann. Ved
en kolonnade mod vest er Politigården forbundet med Domhuset.

Politimester
1919-51.

Johan Georg Andreas Petersen Parker (auditør)
1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 5o. juni 1951
(kgl. res. I8I0 195o. Afsked).

1951-70.

Povl Rickardt Stavnstrup (politimester i Hads og
Ning herreder) 1. juli 1945 (kgl. res. l/7) - 5o.
sept. 197o (kgl. res. 11/2. Afsked).

197o-

Niels Erik Schaumburg (politimester i Åbenrå)
1. okt. 197o (kgl. res. 9/2)-

Arkivafleveringer
Foruden de i ”Guiden" s. Io7 opførte arkivalier er desuden mod
taget politiprotokoller 192o-4o, hovedjournaler med tilhørende
sager 192o-59, anholdelsesprotokoller indtil 1959, straffeakter
1919-59 samt diverse protokoller og sager indtil 1959. Journaler
og forhandlingsprotokoller vedr. voldgiftsretten i lærlingefor
hold er dog modtaget fra perioden 1922-46.
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Københavns amts søndre b irks politikreds 1919-6o.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af ll/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Under politikredsen hør
te følgende kommuner: Ballerup-Måløv, Brøndbyerne, Dragør, Glo
strup, Herstederne, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ledø je-Smørum, Rød
ovre, Sengeløse, St.Magleby, Tårnby, Torslunde-Ishøj, Vallensbæk
og Værløse. Fra l/4 196o deltes politikredsen i 5 nye politikred
se nemlig Hvidovre, Glostrup og Tårnby. En del af området henlag
des til den ligeledes nyoprettede Gladsakse politikreds (se disse).
Kontorerne var indrettet i det såkaldte GI. Københavns amts
ting-og arresthus på Blegdamsvej nr. 6.

Politimester
1919-37.

Otto Harpøth (fuldmægtig i Næstved) 1. okt. 1919
(kgl. res. 28/7) - 13. juli 1937 (kgl. res. l/8.
Dommer i Odense herred).

1937-52.

Einar Vilfred Reinstrup (politiadvokat) 16. august
1937 (kgl. res. l/9) - 29. august 1952 (kgl. res.
l/9. Politimester i Hillerød).

1952-59.

Valdemar Severin Møller Hansen (politimester i Nakskov) 24. november 1952 (kgl. res. 1/12) - 1. januar
1959 (kgl. res. 22/II 1958. Politimester i Næstved).

Arkivafleveringer
Foruden de i ”Guiden" s. Io7 opførte arkivalier er gennem politi
mesteren i Hvidovre modtaget følgende arkivalier: Hovedjournaler
m. registre 1919-4o, saglister over statsadvokatsager og politi
sager 1919-40, politiprotokoller 1919-39, straffeakter 1936-4o
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(nr. 45oo-679o) samt diverse protokoller og sager fra 1919-4o,
herunder handelsregistre, aktieselskabsregistre og næringsbre
ve. Gennem politimesteren i Gladsakse er i 1968 modtaget diver
se lægdsruller indtil 1956 fra Smørum, Måløv og Kirkeværløse sog
ne og en større aflevering af straffeakter (indtil nr. 4614), her
under sager vedr. Damhusmordet.

Købgnhavns amts nordre b irks politikreds 1919-6o.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Under politikredsen hør
te Gentofte, Gladsakse, Herlev, Lyngby-Tårbæk og Søllerød kom
muner. Fra 1. april i960 deltes politikredsen i 3 nye politikred
se, nemlig Gentofte, Lyngby og Gladsakse (se disse).
Kontorerne var indrettet i det såkaldte GI. Københavns amts
ting- og arresthus på Blegdamsvej nr. 6.

Politimester
1919-34.

Oluf Roll Gemzøe (fuldmægtig i Københavns amts nordre
birk) 1. oktober 1919 (kgl. res. 28/7) - 22. februar
1934 ( død ).

1934-45.

Aage Valdemar Seidenfaden (politimester i Tønder og
Løgumkloster m.v.) 1. marts 1934 (kgl. res. 3o/4)6. maj 1945 (kst. politidirektør i København. Ud
nævnelse fra 1/7 1946 ved kgl. res. 6/6 1946).

1946-60.

Villy Platou (politimester i’Frederikshavn) 1. august
1946 (kgl. res. 2/8)- 31. marts i960 (kgl. res. 29/2.
Afsked).
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Arkivafleveringer
Foruden de i ”Guiden" s. Io7 opførte arkivalier er desuden gen
nem politimesteren i Lyngby i 1969 modtaget protokoller over ty
ende og logerende i Søllerød sogn 192o-35 samt udstedte dagsbe
falinger indtil i960.

Gentofte politikreds 196o-7 2 .
Oprettet fra 1. april i960 i henhold til lov af 25/3 1959 (jfr.
kgl. anordning af I7/I0 1959). Politikredsen omfatter Gentofte
kommune.
Gentofte politigård er indrettet i en tidligere stor villa
på Kildegårdsvej 71, der er overtaget af staten.

Politimester
1960-72.

Ernst Viktor Helvetius Brix (chef for politiets ef
terretningstjeneste) 1. april i960 (kgl. res. 26/11
1959)- 3o. juni 1972 (kgl. res. 12/4. Afsked).

1972-

Ole Stevns (politiinspektør hos rigspolitichefen)
1. juli 1972 (kgl. res. 25/5).

Arkivafleveringer
Fra dette embede er kun modtaget udtagne straffekort.
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Lyngby^politikreds 196o-72.
Oprettet fra 1. april i960 i henhold til lov af 25/3 1959 (jfr*,
kgl. anordhing af 17/I0 1959). Politikredsen omfatter LyngbyTårbæk og Søllerød kommuner.
Pra 1961-71 residerede Lyngby politi i en nyopført kontor
bygning på Elampenborgvej nr. 234. I 1971 flyttede man til Hummeltoftevej nr. 14.

Politimester
i960-

Erik Christian Bech (statsadvokat) 1. april i960
(kgl. res. 1/4) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er kun modtaget udtagne straffekort.

Gladsaxe politikreds 196o-72^
Oprettet fra 1. april i960 i henhold til lov af 25/3 1959 (jfr.
kgl. anordning af 17/lo 1959). Politikredsen omfatter følgende
kommuner: Ballerup-Måløv, Gladsaxe, Herlev, Ledøje-Smørum og
Værløse.
Gladsaxe politi har lokaler Søborg Hovedgade nr. 213.
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Politimester
i960-

Mogens Grau (kontorchef i justitsministeriet)
1. april i960 (kgl. res. I/4) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er kun modtaget udtagne straffekort.

Hvidovre politikreds 196o-72^
Oprettet fra 1. april i960 i henhold til lov af 25/3 1959 (jfr.
kgl. anordning af 17/lo 1959). Politikredsen omfatter Hvidovre
og Rødovre kommuner.
Hvidovre politi har lokaler Bytoften 29, Hvidovre.

Politimester
1960-66.

Hans Peter Christensen (fuldmægtig i Åbenrå) 1. april
i960 (kgl. res. s.d.) - 1. febr. 1966 (kgl. res. 22/l.
Politimester i Sønderborg).

I960-

Svend Poul Christian Aunsholm (fuldmægtig i politiet
og anklagemyndigheden) 1. marts 1966 (kgl. res. 25/2)-

Arkivafleveringer
Fra dette embede er kun modtaget udtagne straffekort.
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Tårnby politikreds 196o-72.
Oprettet fra 1. april i960 i henhold til lov af 25/3 1959 (jfr.
kgl. anordning af I7/I0 1959). Politikredsen omfatter følgende
kommuner: Dragør, Store Magleby og Tårnby kommuner.
Tårnby politi har lokaler læssøesgade 17. København N.

Politimester
i960-

Torben Weywadt (politimester i Bogense) 1. april
i960 (kgl. res. 1/4) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er kun modtaget udtagne straffekort.

Glostrup politf^£g^g_P96o-722.
Oprettet fra 1. april i960 i henhold til lov af 25/3 1959 (jfr.
kgl. anordning af 17/lo 1959). Politikredsen omfatter følgende
kommuner: Brøndbyøster og -vester, Glostrup, Herstedøster og
-vester, Hoje Tåstrup, Sengeløse, Torslunde-Ishøj og Vallensbæk.
Glostrup politi har lokaler Kildevej 11. Glostrup.

Politimester
1960-63.

Thorkild Armand Jacobsen (politimester i Nakskov)
1. april i960 (kgl. res. I/4) - 31. aug. 1963 (kgl.
res. 1/9. Politimester i Hillerød).
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1963-

Aage Kjærsgaard (fuldmægtig i Lyngby) 1. september
1963.

(kgl. res. l/9) -

Arkivafleveringer
Pra dette embede er kun modtaget udtagne straffekort.

Koge politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af ll/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Politikredsen omfattede
til at begynde med foruden Køge købstad kommunerne i Vallø birk,
Bjæverskov herred samt Bregentved-Gisselfeld birk.
I henhold til kgl. anordning af 4/lo 1926 henlagdes fra 1.
jan. 1927 Ølsemagle sogn fra Roskilde politikreds til Koge po
litikreds.
I henhold til lov af 2l/3 1956 henlagdes Tybjerg kommune fra
Næstved politikreds til Koge politikreds, medens Pensmark og
Nestelso sogne udskiltes fra Køge politikreds og henlagdes under
Næstved politikreds.Ændringerne trådte i kraft 1. okt. 1956, jfr.
kgl. anordning af 12/6 1956.
I henhold til kgl. anordning af 28/3 1962 henlagdes fra 1.
april 1962 Varpelev og Øster Egede sognekommuner, der hidtil hav
de hørt under Præsto politikreds, under Koge politikreds.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen føl
gende kommuner: Pakse, Køge, Ronnede, Skovby, Stevns og Vallø.
Køge politi har lokaler Bygårdsstræde nr. 4. Køge.

Politimester
1919-43.

Viggo Ritzau (fuldmægtig ved Randers amt) 1. okt.
1919 (kgl. res. 28/7 1919) - lo. maj 1943 (kgl. res.
31/5. Afsked).

35 -

1943-61.

Vagn Hans Christophersen Bro (politimester i
Præstø) 1. juli 1943 (kgl. res. 1/7) - 3o.
september 1961 (kgl. res. 8/7. Afsked).

1961-

Erik Vedel Storm (politimester i Rudkøbing)
1. okt. 1961 (kgl. res. l/lo) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget journalsager 1919-2o.

R oskilde poli tikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
foruden Roskilde købstad kommunerne i Ramsø-Tune og lejre her
reder.
I henhold til kgl. anordning af 4/I0 1926 udskiltes fra 1.
jan. 1927 Ølsemagle sogn af politikredsen og henlagdes under
Køge politikreds.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende kommuner: Bramsnæs, Greve, Gundsø, Hvalsø, Lejre, Ram
sø, Roskilde og Solrød.
Roskilde politi har lokaler Kornerups Vænge nr. 12. Roskilde.

Politimester
1919-26.

Aage Fabricius Hansen (fuldmægtig ved Kronborg vestre
birk) 1. oktober 1919 (kgl. res. 28/7) - 31. dec.
1926 (kgl. res. 4/1 1927. Politidirektør i Køben
havn) .
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1927-40.

Alfred Johannes Fritsche (politimester i Esbjerg)
1. februar 1927 (kgl. res. 28/l) - 5o. april 194o
(kgl. res. 5/4. Afsked).

1940-55.

Aage Sørensen (politimester i Vejle) 1. maj 194o
(kgl. res. 1/6) - 51. marts 1955 (kgl. res. 2/12
1952. Afsked).

1955-65.

Olaf Thorkild Kann (politimester i Hjørring)
1. april 1955 (kgl. res. 2o/2) - 51. maj 1965
(kgl. res. 5/5. Afsked).

1965-

Henning Christensen (politimester i Vordingborg)
1. juli 1965 (kgl. res. 1/5) -

Arkivafleveringer
Pra dette embede er modtaget det samlede embedsarkiv til ca.
195o. Enkelte arkivaliegrupper går dog ud over denne periode.
Den modtagne samling af straffeakter dækker perioden 1919-45.
(Der foreligger en udførlig og overskuelig afleveringsdesigna'
tion fra afleveringen i 1971).

H elsingor_pol^j^kreds 1919-72^
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
foruden Helsingør købstad kommunerne i følgende birker: Kronborg
østre, Hellebæk og Hørsholm.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen føl
gende kommuner: Birkerod, Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Hørs
holm og Karlebo.
Helsingør politi har lokaler Sankt Anna Gade nr. 5. Helsingør.
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Politimester
1919-36.

Knud Valdemar Petri (fuldmægtig ved Lejre herred)
1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 25. sept. 1936 (kgl.
res. l/lo. Dommer i Kalundborg kobstad).

1936- 57.

Eivind Frederik Hans Larsen (politiadvokat) 25. ok
tober 1956 (kgl. res. l/ll) - 11. aug. 1957 (kgl.
res. 1/9. Politiinspekter i Kobenhavn, opdagelses
politiet) .

1937- 55.

Kai Hugo Wineken (politimester i Assens) 19. sep
tember 1937 (kgl. res. l/lo) - 4. aug. 1955 (død).

1955-70.

Thomas Wilhelm Beckett (politimester i Middelfart)
1. oktober 1955 (kgl. res. 6/9) - 3o. april 197o
(kgl. res. 26/1. Afsked).

197o-

Jorgen Nielsen (kontorchef i justitsministeriet)
1. maj 197o (kgl. res. 9/2) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget journaler med tilhørende sager
1919-49, strafferegister indtil 1946 samt straffeakter 192o-49*
Desuden er modtaget en del lægdsruller, bl.a. fra Tikøb sogn.

Hillerød politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
foruden Hillerød købstad kommunerne i følgende birker: Frederiks
borg og Kronborg vestre.
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I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende kommuner: Allerød, Farum, Græsted-Gilleleje, Helsinge,
Hillerød, Skævinge og Slangerup.
Hillerød politi har lokaler Helsingørgade nr. 19. Hillerød.

Politimester
1919-20.

Wilhelm August Bjørn-Jensen (byfoged og byskriver
i Skagen, tillige borgmester) 1. oktober 1919 (kgl.
res. 28/7) - 15. februar 192o (kst. kriminaldommer
i Roskilde købstad m.v.).

1920-21.

Hack Kampmann (sagførerfuldmægtig i Roskilde) kst.
9. febr. 192o - 15. maj 1921 (kgl. res. 15/5. Poli
timester i Thisted købstad).

1921-31.

Harry William Hutzen (politimester i Hads og Hing
hrd.) 1 maj 1921 (kgl. res. 24/5 1921) - 1. decem
ber 1951 (kgl. res. 25/11. Dommer i Østerlisbjerg
hrd. m.v.).

1952-39.

Johannes Christian Buch Petersen (politimester i
Ålborg) 1. februar 1952 (kgl. res. 2o/l2 1951) 25. oktober 1959 ( død ).

1940-52.

Knud Lassen (politimester i Store Heddinge) 1. januar 194o (kgl. res. 1/12 1959) - 8. juni 1952 (død)

1952-63.

Einar Vilfred Reinstrup (politimester i Københavns
amts søndre birk) 1. september 1952 (kgl. res. 29/8)
- 31. august 1963 (kgl. res. 27/5. Afsked).

1965-

Thorkild Armand Jacobsen (politimester i Glostrup)
1. september 1963 (kgl. res. 11/7) -
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Arkivafleveringer
Foruden de i "Guiden" s. Io7 opførte arkivalier er modtaget jour
nalsager indtil 1953, straffeakter indtil 1945 samt sager vedr.
DSNAP i Hillerød 1941-45.

Frederikssund politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets hkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Frederikssund og Frederiksværk købstæder samt kommunerne i
Horns herred og Halsnæs birk.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen føl
gende kommuner: Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægers
pris, Skibby, Stenløse og Ølstykke.
Frederikssund politi har lokaler Torvet. Frederikssund.

Politimester
1919-27.

Edvard Balthazar Larsen (byfoged og byskriver i
Frederiksværk m.v.) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7)31. marts 1927 (kgl. res. 27/12 1926. Afsked).

1927-44.

Axel Theodor Harck (politifuldmægtig i Tønder)
1. april 1927 (kgl. res. 29/5) - 5o. nov. 1944
(kgl. res. 6/7 1945. Afsked).

1945-52.

Ernst Henrik Jersing (politimester i Nakskov)
1. juli 1945 (kgl. res. 21/6) - 1. okt. 1952 (død).

1952-72.

Sven Asbjørn Holten (politiinspektør hos rigspoli
tichefen) 1. dec. 1952 (kgl. res. 24/II) - 29. febr.
1972 (kgl. res. 15/12 1971. Afsked).
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1972

Jørgen Smith (politimester i Rudkøbing politikreds)
1. marts 1972 (kgl. res. 2o/l) -

Arkivafleveringer
Foruden de i "Guiden" s. I08 opførte arkivalier er modtaget næ
ringsprotokoller indtil 1922 og navneforandringsprotokoller ind
til 1928.

Holbæk politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Holbæk købstad, Merlose-Tuse herred samt Nykøbing S. købstad
og Dragsholm birk.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende; kommuner: Dragsholm, Holbæk, Jernløse, Nykøbing-Rørvig, Svinninge, Tornved, Trundholm og Tølløse.
Holbæk politi har lokaler Bysøstræde nr. 5. Holbæk.

Politimester
1919-45.

Leopold Rosen (fuldmægtig ved Børglum herred)
1. okt. .1919 (kgl. res. 28/7) - 51. okt. 1945
(kgl. res. 6/7 1945. Afsked).

1945-70.

Carsten Hermann Marius Arbol (politiinspektør hos
rigspolitichefen) 1. nov. 1945 (kgl. res. 6/7 1945)
- 51. juli 197o (kgl. res. 27/l. Afsked).

197o-

Jørgen Langkilde (politiassessor af 1. grad. Ros
kilde) 1. aug. 197o (kgl. res. 9/2) -
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Arkivafleveringer
Fra politikontoret i Holbæk er afleveret næringsprotokoller
m. registre indtil 1932, navneforandringsprotokoller indtil
1961. Fra afdelingskontoret i Nykøbing S er afleveret jour
naler m. tilhørende sager 1919-39, anmeldelsesjournaler 192539, straffeakter indtil 1939, politiprotokoller 1919-37, næ
ringsprotokol m. tilhørende sager 1931-39 samt brandsager 192639.

Kalundborg politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Kalundborg købstad, Arts-Skippinge herred og Samsø birk.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende kommuner: Bjergsted, Hvidebæk og Kalundborg.
Kalundborg politi har lokaler Torvet nr. 4. Kalundborg.

Politimester
1919- 20.

Hakon G jessing (byfoged samt by- og rådstueskriver
i Kalundborg, tillige borgmester) 1. okt. 1919 (kgl.
res. 28/7 1919) - ca. 1. april 192o (kst. dommer i
Tønder ved justitsmin. skr. af 21/4 192o).

1920- 39.

Christian Fabricius (politimester i Varde) kst. 1.
april 1920. Kgl. udnævnelse 1. januar 1923 (kgl. res.
19/12 1922) - 51. maj 1939 (død).

1939-53.

August Vilhelm de Fine Thomsen (politimester i Lem
vig) 1. juli 1939 (kgl. res. 28/6) - 31. aug. 1953
(kgl. res. 19/3. Afsked).
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1953-

Poul Egon Berg Thomsen (politifuldmægtig i Koben
havns amts sondre birk) 1. sept. 1953 (kgl. res.
2o/5).

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget diverse protokoller fra perioden
1919 til ca. 1937.

Slagelse politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af ll/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Slagelse købstad, Antvorskov birk og Love herred.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
folgende kommuner: Fuglebjerg, Gørlev, Ilashoj, Hong, Korsor,
Skælskor og Slagelse.
Slagelse politi har lokaler Rytterstaldstræde nr. lo. Sla
gelse.

Politimester
1919-34.

August Ludvig Bührsch (birkedommer og skriver i
Samso birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 31.
marts 1934 (kgl. res. 16/2. Afsked).

1934-46.

Ove Juel Jensen (politimester i Varde) 1. april
1934 (kgl. res. 17/3) -(12/5 1945 fritaget for
tjeneste.) 28. februar 1946 (kgl. res. 27/2.
Afsked).
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1946-

Vagn Mouridsen (politimester i Svendborg og Nyborg)
1. maj 1946 (kgl. res. l/5) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget straffeakter indtil 1924, navne
forandringsprotokoller indtil 1932 samt register til nærings
protokol indtil 1925.

Korsor (Skælsk or) politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Politikredsen omfattede
Korsor købstad og landjurisdiktion, Skælskør købstad og Vester
Flakkebjerg herred samt Holsteinborg birk.
Let havde oprindelig været tanken, at politimesteren for
Korsør politikreds skulle have haft bolig og kontor i Korsør,
men i henhold til justitsministeriets bkg. af 4. jan. 1919 anvistes politimesteren bolig i Skælskør.
Politikredsen ophævedes i henhold til lov af 7. juni 1972,
og området henlagdes under politimesteren i Slagelse.
Skælskør politi har lokaler Sorøvej 17. Skælskør.

Politimester
1919-35-

Jens Tyge Lind (fuldmægtig ved Vester Flakkebjerg
herred) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 1. jan. 1936
(kgl. res. 23/12 1935. Dommer i Slagelse).

1936-49

Otto Frederik Grüner (politimester i Maribo) 1.
marts 1936 (kgl. res. l/2) - 28. februar 1949
(kgl. res. 2o/l. Afsked).
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1949-61.

Knud Enevold Lykke Ewald (politimester i Viborg)
1. juni 1949 (kgl. res. 14/6) - 31. dec. 1961
(kgl. res. 18/9. Afsked).

1962-

Hans Henrik Tobiesen (politimester i Holstebro)
1. jan. 1962 (kgl. res. 15/11 1961) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget næringsprotokoller indtil 1932,
brandkommissionsprotokol indtil 1942 og karantænekommissions
protokol indtil 1924.

Ringsted politikreds 1919272^
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af ll/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Ringsted købstad og herred, samt Skjoldenæsholm og Svenstrup
birker, Soro købstad og birk samt baroniet Holbergs birk.
I henhold til kgl. anordning af 5. aug. 194o henlagdes fra
1. okt. 194o Tystrup og Haldagerlille sogne fra Næstved til
Ringsted politikreds.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende kommuner: Dianalund, Haslev, Ringsted, Sorø og Sten
lille.
Ringsted politi har lokaler Tinggade 15. Ringsted.

Politimester
1919-36.

Carl Henrik Hjelmer (by- og birkefuldmægtig i Præstø)
1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 3o. nov. 1936 (kgl.
res. 25/II. Afsked).
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1936-6o.

Carl Johannes Morten Frederik Hansen (fuldmægtig ved
Sorø amt) 1. februar 1937 (kgl. res. l/2) - 51. juli
i960 (kgl. res. 25/3. Afsked).

i960-

Erik Borum (politimester i Toftlund) 1. august i960
(kgl. res. 16/5) -

Arkivafleveringer
Foruden de i "Guiden" s. I08 opførte arkivalier er modtaget straf
feakter for personer født før 1884 samt diverse lægdsruller ind
til ca. 1956.

Næstved politikreds 1919^72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Næstved købstad og Tybjerg herred samt Øster Flakkebjerg herred.
I henhold til kgl. anordning af 5. aug. 194o henlagdes fra
1. okt. 1940 Tystrup og Haldagerlille sogne fra Næstved til
Ringsted politikreds.
I henhold til lov af 21/5 1956 udskiltes Tybjerg kommune fra
Næstved politikreds og henlagdes under Køge politikreds, samtidig
med at Fensmark og Nestelsø sogne overførtes fra Køge til Næstved
politikreds. Ændringerne trådte i kraft 1. okt. 1956 (jfr. kgl.
anordning af 12/6 1956).
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen føl
gende kommuner: Fladså, Holmegård, Næstved og Suså.
Næstved politi har lokaler Ramsherred nr. 5- Næstved.
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Politimester
1919-38.

William Schmit (fuldmægtig ved Samso birk) 1. okt.
1919 (kgl. res. 28/7) - 31. okt. 1938 (kgl. res.
29/9. Afsked).

1938-58.

Ludvig Christian Dyrlund (politiinspektør hos rigs
politichefen) 1. nov. 1938 (kgl. res. 24/lo) - 31.
dec. 1958 (kgl. res. 4/I0. Afsked).

1959-

Valdemar Severin Moller Hansen (politimester i Kø
benhavns amts søndre birk) 1, januar 1959 (kgl. res.
22/11 1958) -

Arkivafleveringer
Foruden de i ”Guiden” s. I08 opforte arkivalier er modtaget
1 pk. fortrolige rapporter 1943-44.

Store Heddinge politikreds 1919-56.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Store Heddinge købstad og Stevns-Fakse herreder.
I henhold til lov af 21/3 1956 sammenlægges Store Heddinge
og Præstø politikredse til een politikreds. Politimesteren får
sæde i Præstø.

Politimester
1919-32.

Johannes Hansen Ravn (by- og birkefuldmægtig i Vor
dingborg) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 3o. nov.
1932 (kgl. res. 19/I0. Afsked).
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1933-40.

Knud Lassen (dommerfuldmægtig i Nyborg) 1. jan. 1933
(kgl. res. 3/12 1932) - 1. dec. 1939 (kgl. res. l/l
194o. Politimester i Hillerød).

1940-62.

Erik Rolf Gelius (politiadvokat i København) 1. febru
ar 194o (kgl. res. 29/12 1939) - 31. jan. 1962 (kgl.
res. 15/9 1961. Afsked).

Arkivafleveringer
Der henvises til "Guiden” s. Io8.

Præstø politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 11/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/1 1917). Politikredsen omfattede
Præstø købstad og Vordingborg nordre birk.
I henhold til lov af 21/5 1956 sammenlægges Store Heddinge
og Præstø politikredse til een politikreds. Politimesteren får
sæde i Præstø.
I henhold til kgl. anordning af 28. marts 1962 udskilles fra
1. april 1962 Øster Egede og Varpelev kommuner af politikredsen
og henlægges til Køge politikreds.
Politikredsen ophævedes i henhold til lov af 7. juni 1972,
og området henlagdes under politimesteren i Vordingborg.
Præstø politi har lokaler Torvet nr. 6. Præstø.

Politimester
1919-27.

Martin Marius Langsted (birkedommer og skriver i
Læsø birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 27. nov.
1927 (død).
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1950-54.

Einar Boisen. Ramsing (dommerfuldmægtig i Frederiks
havn) 4. juli 195o (kgl. res. l/9) - 29. nov. 1954
(død).

1955-45.

Vagn Hans Christophersen Bro (politimester i Hasle)
1. juni 1955 (kgl. res. l/6) - 1. juli 1945 (kgl.
res. 8/6. Politimester i Køge).

1943_61.

Carl Peter Koefoed (politimester i Hassing-Revs
hrdr) 1. aug. 1945 (kgl. res. 8/7) - 1. dec. 1961
(kgl. res. 15/9. Afsked).

I96I-

Alf Henning Elm-Larsen (politifuldmægtig i Hille
rød) 1. dec. 1961 (kgl. res. l/l2) -

Arkivafleveringer
Fra embedet er modtaget pasjournal 192o-54 og kopier af lære
kontrakter 1956-45.

Vordingborg politikreds 1919-72.
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Vordingborg købstad og Vordingborg søndre birk samt Stege køb
stad og Møns herred.
I henhold til kgl. anordning af 5. marts 1966 henlagdes fra
1. april 1966 Bogø sognekommune fra Nykøbing politikreds til
Vordingborg politikreds.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende kommuner: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg.
Vordingborg politi har lokaler Algade 89. Vordingborg.
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Politimester
1919-24.

Henrik Vilhelm Julius Meyer (herredsfoged og skriver
i Lollands nørre herred) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7)
- 31. ang. 1924 (kgl. res. 3o/6. Afsked).

1924-35.

Carl Andreas Blitger (politimester i Nykøbing Mors)
1. sept. 1924 (kgl. res. 21/8 1924) - 31. okt. 1935
(kgl. res. 29/8. Afsked).

1935-45.

Thorvald Einar Juul Borberg (politimester i Nykøbing
Mors) 1. nov. 1935 (kgl. res. 23/9) - 31. juli 1945
(kgl. res. 21/7. Afsked).

1945-57.

Hasmus Kaas-Petersen (politimester i Kerteminde)
16. nov. 1945 (kgl. res. l/ll) - 3. dec. 1957 (død).

1958-63.

Henning Christensen (politiadvokat i København)
1. januar 1958 (kgl. res. Il/l2 1957) - 1. jan.
1963 (kgl. res. 1/5. Politimester i Roskilde).

1963-'-

Olav Helmer Kaarsbo (fuldmægtig ved politiet og
anklagemyndigheden) 1. aug. 1963 (kgl. res. ll/7).

Arkivafleveringer
Foruden de i "Guiden" s. I08 opførte arkivalier er modtaget di
verse lægdsruller til og med 1956.

Rønne_politikrg^g_^212r7 2 .
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Bornholm.
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I henhold til lov af 7. juni 1972 benævnes politikredsen
Bornholm politikreds og omfatter de 5 bornholmske kommuner.
Rønne politi har lokaler Østergade 5. Rønne.

Politimester
1919-25.

Anton Fogh (by- og herredsfuldmægtig i Assens)
1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 1. sept. 1925
(kgl. res. 16/8. Dommer i Sæby købstad).

1925-33.

Vilhelm Jensen (politimester i Assens) 1. okt.
1925 (kgl. res. 2o/9) - 1- okt. 1933 (kgl. res.
31/8. Dommer i Nyborg).

1933-49.

Francois Louis Paul d'Auchamp (politimester i Hads
og Ning herreder) 1. okt. 1933 (kgl. res. 26/9) 3o. nov. 1949 (kgl. res. 25/11. Afsked).

195o-

Poul Aage Christian Kjalke (politimester i Maribo)
1. febr. 195o (kgl. res. ll/l) -

Arkivafleveringer
Der henvises til ”Guiden” s. I08,

Nykobing F,_pglitikreds 1919-7 2 .
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af II/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Nykøbing F købstad og herred, Stubbekøbing købstad og herred
samt Falster Vester herred.
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I henhold til kgl. anordning af 5/3 1966 udskiltes fra 1.
april 1966 Bogø sognekommune af politikredsen og henlagdes un
de?' Vordingborg politikreds.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen
følgende kommuner: Nykøbing F . , Nysted, Nørre-Alslev, Sakskø
bing, Stubbekøbing og Sydfalster.
Nykøbing politi har lokaler Slotsgade 7. Nykøbing F.

Politimester
1919-22.

Aage Grum-Schwensen (fuldmægtig ved Gørding-Malt
herred) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 3o. maj
1922 (kgl. res. I6/6. Politimester i Fjends-Nørlyng og Middelsom-Sønderlyng herreder).

1922-48.

Aage Halfdan Jørgensen (politimester i Maribo)
25. juli 1922 (kgl. res. 19/7) - 3o. juni 1948
(kgl. res. 21/4. Afsked).

1948-51.

Viggo Aage Ehlern (politimester i Sæby) 1. juli
1948 (kgl. res. 28/6) - 1. sept. 1951 (kgl. res.
13/7. Politimester i Frederikshavn).

1951-72.

Mogens Christian Fugl (politimester i Frederiks
havn) 1. sept. 1951 (kgl. res. 13/7) - 3o. sept.
1972 (kgl. res. 8/7. Afsked).

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget diverse lægdsruller indtil ca.
1956.
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Sakskøbing_politlkreds 1919-72^
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af ll/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Sakskøbing købstad og Musse herred samt Nysted købstad og birk.
Politikredsen ophævedes i henhold til lov af 7. juni 1972.
Dens område henlagdes under Nykøbing Fåister politikreds.
Sakskøbing politi har lokaler Rådhusgade 4. Sakskøbing.

Politimester
1919-22.

Jens Michael Poulsen (politimester i Christianssted)
1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 4. aug. 1922 (død).

1922-35.

Johan Henrik Tauber Bondesen (dommerfuldmægtig i
Stubbekøbing) 1. okt. 1922 (kgl. res. 12/9) 1. okt. 1953 (kgl. res. 31/8. Lommer i Middelfart).

1933-60.

Erik Christian Seising (dommerfuldmægtig i Assens)
1. nov. 1933 (kgl. res. 12/lo) - 1. marts i960
(kgl. res. 29/2. Afsked).

i960-

Holger Frandsen (politikommissær i Københavns amts
nordre birk) 1. marts i960 (kgl. res. 19/l) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget journaler m. tilhørende sager ind
til 1937, straffeakter indtil 1938, politiprotokoller indtil 1932
samt diverse protokoller og pakker indtil ca. 1939.
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Maribo (Rødby)_politikred s 1919-72,
Oprettet, fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 17/4 1916 (jfr.
justitsministeriets bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Maribo købstad og birk, Rødby købstad og Puglse herred samt Fejø
birk. Politimesteren havde sin bolig i Rødby.
I henhold til lov af 4. april 1928 nedlagdes den særlige po
lit ikontoraf deling, der siden 1919 havde været opretholdt på Fejø
Nedlæggelsen fandt sted fra 1. juli 1928.
Politikredsen nedlagdes i henhold til lov af 7. juni 1972.
Dens område henlagdes under Nakskov politikreds.
Rodby politi har lokaler Vestergade 5. Rødby.

Politimester
1919-22.

Aage Halfdan Jørgensen (politiassistent ved Køben
havns amts nordre birk) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7)
- 25. juli 1922 (kgl. res. 19/7. Politimester i Ny
købing F ) .

1922-36.

Otto Frederik Grüner (fuldmægtig ved Ribe stifts
øvrighed) 1. okt. 1922 (kgl. res. 12/9) - 1. marts
1936 (kgl. res. 1/2. Politimester i Korsør).

1936-42.

Knud Enevold lykke Ewald (dommerfuldmægtig i Kolding)
1. marts 1936 (kgl. res. 2o/2) - 1. sept. 1942 (kgl.
res. 13/8. Politimester i Viborg).

1942-50.

Poul Aage Christian Kjalke (statsadvokat for særlige
anliggender) 13. aug. 1942 (kgl. res. l/9) - 1. febr.
1950 (kgl. res. ll/l. Politimester i Rønne).

195o-7o.

Christen Jul Christensen (politifuldmægtig i Kalund
borg) 1. marts 195o (kgl. res. 21/2) - 31. aug. 197o
(kgl. res. 13/4. Afsked). Herefter konstitueredes po
litimester W. Fentz (Nakskov) i embedet.

54 -

Arkivafleveringer
Foruden de i "Guiden" s. Io8 opførte arkivalier er desuden mod
taget politiprotokoller indtil 1946 samt journaler med tilhøren
de registre og sager indtil 1945.

Nakskov Politikreds 19^922^1
Oprettet fra 1. okt. 1919 i henhold til lov af 17/4 1916 (jfr.
justitsministeriets "bkg. af 2/l 1917). Politikredsen omfattede
Nakskov købstad og Lollands nørre og søndre herred.
I henhold til lov af 7. juni 1972 omfatter politikredsen føl
gende kommuner: Holeby, Højreby, Maribo, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg og Rødby.
Nakskov politi har lokaler Nybrogade 5. Nakskov.

Politimester
1919-22.

Christian Hornemann Bredsdorff Becher (byfoged m.m.
i Nakskov) 1. okt. 1919 (kgl. res. 28/7) - 1. februar
1922 (kgl. res. 7/12 1921. Dommer i Sakskøbing).

1922-34.

Johannes Becker Olsen (fuldmægtig ved Lolland Fal
sters stiftamt) 1. februar 1922 (kgl. res. ll/l) 2. juli 1934 (død).

1934-45.

Ernst Henrik Jersing (dommerfuldmægtig ved Tyrsting
og Vrads herreder) 1. sept, 1934 (kgl. res. 9/8) 1. juli 1945 (kgl. res. 21/6. Politimester i Frede
rikssund) .
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1945-52.

Valdemar Severin Moller Hansen (politifuldmægtig i
Vordingborg) 1. aug. 1945 (kgl. res. 28/7) - 1. dec.
1952 (kgl. res. 24/11. Politimester i Københavns amts
søndre birk med Amager birk).

1952-60.

Thorkild Armand Jacobsen (politikommissær under
rigspolitichefen i afdelingen for særlige perso
nalesager) kst. 1. dec. 1952, udnævnt 1. maj 1955
(kgl. res. 14/4) - 51. marts i960 (kgl. res. I/4.
Politimester i Glostrup).

i960-

Wilhelm Fentz (politiadvokat i København) 1. april
i960 (kgl. res. 19/1) -

Arkivafleveringer
Fra dette embede er modtaget politiprotokoller indtil 1956,
politisagelister indtil 1957, kopibøger indtil 1924, journal
sager indtil 1957 samt diverse tyendeprotokoller indtil 1925,
brandsynsprotokoller indtil 1951 og firmaregistre indtil 1957.
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