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INDLEDNING.

Den 1. april 1935 blev en 36-årig politibetjent fra Kolding an
sat som landpolitiassistent i Roskilde politikreds. Hans navn 
var Andreas Svendsen Selmose, og han var den første ansatte i et 
nyoprettet landpolitidistrikt med - som der stod i stillingsop
slaget - “station ved den nye landevej København-Køge“.

Med Selmose's ansættelse startede Mosede politi's egentlige hi
storie, og derfor kan Mosede politi den 1. april 1985 fejre 50- 
års jubilæum. Det markeres bl.a. ved udsendelse af dette hæfte.

I forbindelse med udarbejdelsen af hæftet har stationens 
tidligere leder, Halvor Bøiehøj, som har tegnet stationen i 36 
af de forløbne 50 år, indtalt en fyldig beretning om forskelli
ge emner vedrørende Mosede politi. Dette materiale er 1 stærkt 
redigeret form anvendt her 1 hæftet til afsnittene “Politistati
on og tjenestebolig" og " Ny politistation - 1968" samt de hér 
imellem liggende afsnit.

De forløbne 50 år er ikke en isoleret periode politimæssigt set, 
og derfor indledes hæftet med en beskrivelse af de politimæssige 
forhold før 1935 og om omstændighederne, der førte til oprettel
se af Mosede politidistrikt.

o.e.
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MOSEDE POLITI

1 9 3 5 - 1 9 8 5

I begyndelsen af 1930'erne 
bestod Roskilde politikreds af 
købstadspolitiet i Roskilde, 
som var ansat og lønnet af 
Roskilde kommune, samt i kred
sens landdistrikt et landpoli
ti, der ansattes og lønnedes 
af Roskilde amt. Landdistrik
tet var opdelt i 4 distrikter 
med en landpolitiassistent 
som titlen var dengang - i 
hvert distrikt, og et af di
strikterne bestod, groft set, 
af området inden for trekanten 
mellem Vindinge, Hundige og 
Jersie strand. I dette di
strikt "regerede" politiassi
stent Olesen, der havde stati
on i Karlslunde.

På grund af en nærmest eksplo
siv udvikling af sommerhusbyg
geri m.v. i strandområdet ved 
Køge bugt, blev strandområdet 
udskilt fra Olesens distrikt 
pr. 1. april 1935, og derved 
opstod Mosede politi.

Politiets udvikling er ikke 
foregået ens overalt i landet, 
og især er udviklingen i byer
ne sket i et hastigere tempo 
end på landet. Også organisa
tionen af politiet har været 
forskellig i by og på land, og 
derfor er det landpolitiets 
udvikling, som skal følges, 
når man vil vide noget om Mo
sede politi's "fortid".
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HERREDET

Mosede politidistrikt ligger i 
Tune herred, hvorfor politi
myndigheden i området i ældre 
tider udøvedes af herredsfog
den i Tune - fra 1687 i Ramsø- 
Tune herreder, idet de 2 her
reder da blev lagt sammen.

På landsarkivet i København 
opbevares de gamle retsproto
koller således« at det er mu
ligt at følge retsforholdene 
her lokalt tilbage til 1657, 
og gennem disse protokoller 
får man tillige kendskab til 
navnene på de skiftende her
redsfogder i Tune herred. 
Således hed herredsfogden i 
1657 Mads Jensen.

Herredsfogden var kongelig 
embedsmand, og foruden at være 
politimester i sit distrikt 
var han auktionsdirektør, 
dommer, sk ifteforva 1 ter og 
foged m.v. Når så mange funk
tioner samledes hos en embeds
mand skyldes det, at de enkel
te funktioner oprindelig ikke 
var så omfattende, at der 
kunne ansættes en embedsmand 
på området. Efterhånden som 
udviklingen bevirkede, at em
bedsområderne svulmede op, så 
herredsfogden ikke selv kunne 
klare alle sine opgaver, måtte 
han ansætte eh e 11er' 'f lere

fuldmægtige, som han også selv 
skulle aflønne.

Ud over evt. fuldmægtige havde 
herredsfogden ikke personale 
til at udføre politiopgaver, 
før der i 1791 kom en 
forordning, hvorefter alle 
sognefogderne rundt om i 
landsbyerne blev underlagt 
herredsfogden og pålagt 
politimyndighed. Var der flere 
landsbyer i et sogn, var det 
en bondefoged eller oldermand, 
der fik myndigheden i byerne, 
hvor sognefogden ikke boede. 
Sognefogden, som var en af 
landsbyens bønder, skulle 
udføre hvad herredsfogden 
pålagde ham af. opgaver, og på 
eget initiativ skulle han 
sørge for ro og orden i 
landsbyen samt føre tilsyn 
med, at lovene blev overholdt.
Sognefogden havde et vist 
spillerum til at udføre sin 
politigerning, idet han ved 
mindre forseelser kunne 
formane den skyldige, men 
skulle det ikke hjælpe, måtte 
herredsfogden have sagen 
forelagt. Skete der grovere 
forbrydelser, var det 
sognefogdens pligt at anholde 
overtræderen og få han stillet 
for herredsfogden.
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RIDENDE POLITI

Ordningen med sognefogder som 
lokalt politi viste sig at 
være utilstrækkelig, og i 1864 
fremsattes der lovforslag om 
politivæsnet på landet uden 
for København. Efter forslaget 
skulle der pr< hver 5.000 
indbyggere ansættes 1 
politimand, men forslaget blev 
ikke gennemført, og i stedet 
for denne ensartede ordning 
for hele landet, fortsatte man 
med at ansætte politibetjente 
på amtsplan, som man nogle 
steder var startet på.

Omstrejfende betlere, ofte i 
store flokke på 20-30 stykker 
var til stor gene for 
landbefolkningen, og bl. a. af 
denne grund blev der derfor 1 
1869 fremsat et forslag i 
Roskilde amtsråd om ridende 
politi i amtet, idet der 
henvistes til en tilsvarende 
ordning, som kort forinden var 
indført 1 Holbæk amt.

Forslaget om indførelse af ri
dende politi blev vedtaget, og 
pr. 1. juni 1870 ansatte amts
rådet 3 politibetjente - under 
navn af politiassistenter, som 
det formuleredes i en samtidig 
skrivelse - og de blev 
tjenestgørende hver i et af de 
3 distrikter, amtet blev iop- 

delt i. Distriktsgrænserne kom 
til at ligge således, at af 
det senere oprettede Mosede 
pol1tidistrikti kom Greve og 
Kildebrønde sogne til at indgå 
i distrikt 2, hvor stations
karl ved Roskilde jernbanesta
tion Christian Larsen Schmidt 
blev ansat, mens Karlslunde- 
Karlstrup, Havdrup-Solrød, 
Jersie-Skensved og Tune sogne 
indgik i dstrikt 3, hvor man 
ansatte kontorist Carl Chri
stian Hein, der også var fra 
Roskilde.

Disse ridende politifolk er 
det første egentlige politi, 
Idet de var heltidsansat i 
modsætning til sognefogderne, 
for hvem der var tale om 
bibeskæftigelse.

Politiassistenternes årsløn 
var 600 kr. - indbefattet 
godtgørelse til bolig samt an
skaffelse og vedligeholdelse 
af hest og riderekvisitter.

Politiassistenternes uniformer 
bestod af mørkeblå våbenfrak
ker med grønne kraver og op
slag samt gule knapper, ben
klæder, ridestøvler, kapper, 
mørkeblå huer med grønne 
kanterog kokarder samt kaval
leri sabler med , 1 ivgehæpg.
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Jnflnir
fot

toet eifcettfce politi
i

>$ilbt VliiitøraabefrcbB.

§ 1.
ÿà(itia«flflentente« Stationering beflemme« af Bmtet. 

B«ßflenterne ere pligtige tit at nnberfafle ßg bé foran« 
bringet I faa Çenfeenbe, font tit enljver üb mootte anfee« 
fjenflgtfmœtflge.

§2.

^ofitia«ßßentetne antage« og afflebige« af Bmtet efter 
Vofitimefleren« Onbfliding; «eb Bfflcbigelfe give« bet bent 
8 SRaaneber« Barfet ; bog tan en B«ßflent afflebige« nben 
Dpflgetfe for Ubueligljéb eller naar tym gjør fig ftybig i 

nogen grov forfvtnmelfe af fine pligter« Ubføtelfe, og vil 
Bfflebigetfe aftib fhqr flnbeSteb i ülfœtbe of betqbetig 
SRførng af Btyibigÿb. for ringere f orfeetfer nnberfafle« 
lian en ?ønning«aflortning fra 2 til 20 9tM. $otitia«<. 
ßflentettrfan !opßge ßn Xfeitefle meb ’/• Barb Barfet til 
en lflt Bptil ellet tit en lfle October.

§3. .

$o1itia«ßflenten« nftrtneflè forefatte ete $o(itime* 
flrene i bet Çam anvifle Mißriet; nmibbelbart flatter |an 

nnber ben $olitimefler, nnbet |vent 'ben flora ®eel af 
bet ÿartforu, ^voraf tyan« Diflrict beflaaer, ljorer, og far 
|an uvageriig og nben ïoven at fybe benne« Orbrer og 
Bnvii«ninger. 9 3lbebrahb«titf<rtbe ljar |an tidige at 
vife Vlÿbig^eb mob be Çommanberenbe veb Branbvafenet.

B«ßflenten« function er i Blminbdigijeb inbfltanfct 
til bet Qiflrict, |vori fytn.et anfat; bog flat ljan nnbta* 
getfe«vii« ogfaa varte pligtig til at fungere i anbre Diflrider 
i Bmt«raab«trebfen faavet ifølge (pedel Orbte font naar 
Zjeneflen« Xatv gjør bet tyenßgt«m<e«ßgt, navnlig veb 
forfølgning af forbrljbere, Omløbere, Bettete ofv. ©og* 
ncfogber, Olbermtrnb, Branbfogbet, ?<rgb«mænb og Bei« 
manb bør tytet for ßt Beblommenbe pbe B«flflenten ben 
ÿjatp, font et nøbvenbig tit Ubførelfen af |an« Bc« 
flitting.
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8 4.

Dd paatøiler tttppqitra i alle Djenegeanliggenbet 
at iagttage preng DaUtbeb onetfor entøer Uneblom*' 
menbe. — Det forbtøet tøm at mobtage Wtøaartbouceu* 
rer etter anben Stjant etter @aw og at labe pg trat« 
tere i Shoerne.

§6.

Vtppente» ^ar faaoel Wat foot Dag til nbegemte 
Diber og efter Ç olittaeprenet normere gorftdfter at pa* 

troaittere i pt ©iprict og noie at gjøre pg betjenbt meb 
gortøtbene i famme, faabel meb (enføn til Steber foot 
Perfoner, for at tunne tøve bei fornobne Opføn aieb, ^oab 
ber patferer i famne. Web Sognefogber, ©ranbfogber og 
labte, boern farlige Politiforretuinger ere onetbragne, faa* 
»effom taeb ©ognetoabentt gotmanb tør tøn Pitty 
fætie pg i gorbiubelfe.

§ 6-

Mippeniea tør paa pne Patrouiller fei» üben Orbre 

etter labiilniag:
a. al afoarge Urøfretilfalbe og tomme Indoer tityjolp, 

fom er pcbt I gare;
b. naar 3IHøt opbaget etter tommer til tønt Hunbftab, . 

uoptølbefig at ile tilpebe for at tøe benltppauce, fom 
Politiopfønet og ©ranboofend maatte forlange, faavrf 
aieb Çeiifta til goranpaltniag til 3<bent Slutning,

■ fom til Onerbolbelfe af ben fornobne Drben;
c. at forge for beu offentlige ©itterbeb »eb at forebygge 

£o»obertrabelfet famt faabanne ÿanblinger, b^rveb ben 
offentlige Or ben, Perfoner etter Qienbomme truet meb 
gart/ og uaar pige ÿanNinger ere begaaebe,. ba øm* 
føgdig ot famle og pitre Pg ©eniferne, for at »eb*

• tommenbe Ooertrabet tan bfine broget til Infoar;
d. at bate Dpmartfombeben noie tøntenbt paa unbnegne 

gorbrtøere, efterftype Perf onet og Saabanne, ber ete 
fatte unbet polititilfpi etter »eb beret gorfolb o»et* 
botebd gfort Pg mlttantefige, at b®*be d »aagent Oie 

meb eftcrtbpe ©arnepligtige, Sotgjangen, ©diere, om* 
Preifeube Wuptanter og ÿaaubnorttfnenbe, navnlig 
at bitfe pbpe ilte afnige fra ben bem i beret ©anbre* 
bøger fonftrevne ttoute;

e. faauibt muligt at »are tilpebe »eb talrig befugte, offent* 
lige gorfamlinger og ftrfiigbeber i offentlige ÿufe for 
ber at forebygge Uorben;

I. at »aage o»er, at ©epemmelferne, for ©eipoliti ooerbol* 
bet, paatale og anmelbe ©eftabigdfer af ©roer, Dde» 

' grapbnafeuett Apparater og ooerbovebet otte offentlige 
lulog;

g. at bate Dpmartfombeben noie tøntenbt paa uberdtigd 
Salg ettet ulonlig Ubgjantning af ©ranbeoiiu, ufo»* 
ligt firotølb, utittabte ©Über, ©itfetramtønbel famt 
anbet uberettiget Waringtbrug, fom bd Offentlige tør 
at paatate.

f)»or bet er muligt »eb ©ibner at pttre pg ©eoifet 
for en begaaet fcoöooertrabelfe, tør tøn at brage Dmforg 
for, at ©ibner tønet tilfiebe etter mebtaget.

§7.

Itppenten er berettigd til uben fpeciel Drbre at an« 
tølbe bem:

». fom ere antrufne i Dtøeri eller anbre ligefaa grone 
gorbrtødfer;

b. fom ete uubløbne fra Irrefieme og ere efterfype;
c. fom labe pg bepnbe i ©died og Søtgjangeri, famt 

Çaanbnarftfoenbe, fom afnige fra ben i beret ©anbre* 

bøger foreftre»ne ©d, Wuptbauber uben Dillabdfe, 
©itfefarmmere og anbre patløfe og mittantdige 
Omløbere;

d. fom antraffet i gorPtørdfe af ben offentlige Sitter* 
beb, Drben og Wo »eb grone (E^cetfer.

Cntøer Intølbt bliner at iubtrantportere fnarep mu* 
ligt og unber alle Ompanbigtøber faa betimdig, at tøn 
tan frempittet for gorbørtbommeren inben 24 Dimer. 
Itppenten er berettigd til at forfange Sognefogbernet 
$jalp til at trantportere be Inbolbte.

§ 8.

Intølbet Wogen paa Snub af gorbrtødfe, maa 
Itppenten »iptere tøm, faafremt tøn formobet i ©cpbbdfe 
af nogen Sjenganb, ber tan tjene til Dpftøning, men 
©iptationen bør foretaget meb dbtert ÿenfcn til Inpan* 
bigbeben, ligefom ber bør forget for at pttre ©eoifet for 
ben forefunbne Sjenpanbt Obentitd.

llminbdig perfonlig ©iptation af Doinbepetfon gal 
pebfe foretaget af gruentimmer.

§ 9*

3ngen fmntunberføgelfe maa foretaget af Itppenten 
uben meb paagjalbenbe ©ebnetet Samtytte, afginet »ib* 
nebtfap. fmor faabant Samtytte ilte tønet, tan Çufd 
fattet unbet ©agt, i fornobent galb »eb Sognefogbent 
©ipanb, inbtil bd »eb Wetttjenbeffc er afgjort, om f)uut* 
unberføgelfc tan pnbe Steb.
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§ 10.
Hefiflcntcn flat i Reglen i Î jeneftcn been Uniform. 

Çan moo i Tjencflen attib bare fortynd meb $olititcgn 
fot ot funne legitimere fig. Tjencßen ton nnbtagdfeftoii« 
ubforcø tilfobt.

§ H.

Køftflenten bør nttib bore benne driflnqr ^o* fig, 
gjøre fig nøie befjenbt mcb bent 3nbtølb og førge for 
ben« nøiogtigc ®ftcrlctoelfe ; tigcfom tøn ogfoo tør om» 

tøggdig ot ubføre cntøcr anbcn of tøn« forefatte ginen 
ttefoiing. ÿan flot i Tjencflcn ficbfc tønbte meb 9to, 
ftefinbigtøb og fafltøb, fdb iffe bcb f ornarmdfer labe fig 
tønribe fit $ibfigtøb citer Qrobtøb, men bife fig Ijoflig 
og forefontmenbe mob Gntøer nben ^erfon« Hnfedfe og 
iffe aimenbe SWogt nben mob nloblig SRobflanb, fom 
iffe poo anbcn SRaobe fan oberbinbet. €in Stof maa 
tøn fun bentytte font Saaben, naor og forfaabibt Dmftan» 
bigtøbtrne gjøre bet albdeø * nøbbenbigt, og flebfe iffnn 

meb øl mutig Sfaanfomtøb.

§ 18.

Dm be af Vofiflenten foretagne Rntølbelfer, Qifita* 
tioner, om ftebfuubne 3tbebranbe og alt Wnbet, ber maatte 
forefalbc i tøn« Difhid nbenfor ben boglige Drben, tør 
tøn ftra^ at afgibe en ttøclig og omftanbetig Rappod.

Dtfnben tør tøn i en tøm bedil leberet, of politi* 
meftrene tøntøfblbii* I £eire$eneb (Ifle og 8bet Diflrid) 

og i RamførTtønc ÿerreber (Bbir Difhrid) autoriferd 
Tjcncfkbog, foatyad tøn fommer tøm fra en forretning, 
feto om bel fnn er en ^atrouidering, at optegne, tøab 
tøn tør nbfød, og tøilfe Drbrer og 3tibii«ningcr, tøn tør 
mobtaget, og maa Dogen føre« faalcbc«, at bet fan fcÄ, 
tøab tøn tør fordogd fig tør Dag og pan be forffjedige 
Tiber of Dogen og meb tøem tøn i Tjcncfleanliggenbet 
tør confereret. — Denne Dog tør tøn at forebife for 
$olitimcflrene eder bere« bedit Defnlbrnngtigebe, faa ofte 
bd forlange«.

@jcellanb« ®tiftamt ben Ilte Wai 1870.

6. t. Mølfetl
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ROSKILDE POLITIKREDS

I året 1919 trådte retspleje
loven 1 kraft, og med den op
hørte de gamle herredsfogedem
beder. Det var en bestemmelse 
i grundloven af 1849 om ad
skillelse af den dømmende og 
den udøvende magt, der med 70 
års forsinkelse trådte i 
kraft, således at dommer- og 
politimesterembederne ikke me
re kunne forenes hos samme 
person. Derved opstod politi

kredsene, i princippet som vi 
kender dem i dag, og strandom
rådet fra Hundige i nord til 
Jersie Strand i syd, kom til 
at ligge i Roskilde politi
kreds. Købstadspolitiet var 
stadig ansat af Roskilde kom
mune, og landpolitiet af Ros
kilde amt, men nu havde man 
tillige statspolitiet, et af 
staten ansat og lønnet krimi
nalpoliti .

STRANDOMRÅDET

I -1932 var udviklingen af 
landpolitiet nået så vidt, at 
der nu i Roskilde politikreds 
var 4 landpolitiassistenter 
med hver sit distrikt^ hvilket 
var et stort fremskridt 1 for
hold til de 3 ridende politi
assistenter, der var i hele 
amtet i 1870.

Politiassistent Olesen, Karls
lunde havde et distrikt, der 

omfattede Greve-Ki Idebrønde, 
Kar ls lunde-Kar Istrup, Jers ie- 
Skensved, Havdrup-Solrød, Re
ers lev-V indinge, Snoldelev og 
Tune kommuner med et samlet 
indbyggertal på 8.950. I dette 
distrikt indgik kyststræknin
gen mod Køge bugt, som var in
de i en rivende udvikling, 
idet der byggedes sommerhuse 
og villaer på de tidligere 
nærmest øde strandarea 1er.
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POLITIPOST VED STRANDEN?

Udviklingen i strandområdet, 
hvor der foruden sommerhuse 
blev bygget badehoteller, kon
ditorier, sommerpensionater, 
forretninger osv. medførte 
ønsker fra befolkningen om en 
bedre politimæssig dækning, og 
"Foreningen af grundejere ved 
stranden i Greve-KiIdebrønde 
kommune" skrev til justitsmi
nisteren og fremsatte ønske
om, at der blev oprettet en
"po 1 it ipost 
stranden 1

1 nærheden af 
Greve-KiIdebrønde

kommune".
Grundejerforeningen fik opbak
ning fra politimesteren i Ros
kilde, A. J. Fritsche, som og
så ønskede mere landpoliti, 
men han ønskede en anden løs
ning end grundejerforeningen, 
og det redegjorde han for, 
overfor amtet i en skrivelse 
af 18. marts 1932. Politime
steren medtog problemerne i 
hele politikredsens landdi
strikt, og gjorde opmærksom 
på, at der især var problemer 
i politiassistent Olesens di
strikt på grund af udviklingen 
i strandområdet.

I Olesens distrikt var der
8.950 indbyggere, hvortil kom 
de mange mennesker, der i som

mermånederne tog ophold i de 
mange villaer og sommerhuse, 
der var opført ved distriktets 
13 km. lange kyststrækning mod 
Køge bugt. Man anslog, at det 
drejede sig om ca. 6.000 per
soner, hvortil yderligere kom 
tusindvis af besøgende i områ
det på lørdag-søndage, hvor 
hvor trafikforholdene havde 
udviklet sig således, at det 
gav store problemer. Forholde
ne i strandområdet gjorde, at 
politimesteren i sommermåne
derne ofte måtte lade potiti- 
assistenterne fra de andre 
landdistrikter assistere deres 
kollega i Karlslunde, og dette 
gav igen problemer 1 deres eg
ne distrikter, som de havde 
vanskeligt ved at passe. På 
grund’ af de store krav tjene
sten stillede til politiassi
stenterne, måtte de alminde
ligvis, og især politiassi
stenten i Karlslunde, give af
kald på deres ugentlig fridag 
i sommermånederne, ligesom de, 
på trods af, at de havde ret 
til 14 dages samlet ferie, i 
reglen måtte udstykke ferien 1 
få dage ad gangen.

Som nævnt kunne politimesteren 
ikke følge grundejerforeningen
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1 dens krav om "en politipçst" 
ved stranden. I stedet fore
slog han amtet» såfremt man 
ville udvide antallet af land
politiassistenter fra 4 til 5, 
at der blev ansat en politias
sistent, der var til rådighed 
i hele politikredsens landdi
strikt og kunne afløse, hvor 
der blev behov herfor, og det 
ville i sommermånederne sige, 
at han.skulle assistere poli

tiassistent Olesen i Karlslun
de.

Amtsrådet fulgte politimeste
rens indstilling, og der blev 
ansat en politiassistent, sta
tioneret 1 Roskilde, hvorfra 
han skulle assistere kolleger
ne i de 4 distrikter.

PÄNY ønske om

POLITI VED STRANDEN.

Udviklingen i strandområdet 
fortsatte, og allerede 2 år 
efter at landpolitiet var ud
videt til 5 mand, måtte poli
timester Fritsche 1 maj 1934 
anmode amtsrådet om en ny ud
videlse. Ønsket blev begrundet 
med den stærke udvikling i be
byggelsen og tilstrømningen af 
besøgende i strandområdet 
samt, at politipersonalet ikke 
slog til i forhold til de op
gaver, der var i området, og 
hertil kom en forventning om 
yderligere tilstrømning året 
efter, når vejforholdene i om
rådet var endeligt 1 orden.

Det var den nye hovedvej - 
betonvejen - politimesteren 
sigtede til, og han skrev, at 
det var nødvendigt med en for
øgelse af landpolitiet med 1 
mand, og denne gang ønskede 
han den eventuelle nye mand 
stationeret så centralt som 
muligt i strandområdet, idet 
han kunne gøre bedst fyldest 
der.

Ønsket om mandskabsudvidelse 
blev fulgt op af en anmodning 
til amtsrådet om at overveje 
at anskaffe en bolig i selve 
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strandområdet til den nye po
litiassistent, idet grundpri
serne ved stranden var i så 
hurtig stigning, at en politi
mand ikke ville have råd til 
at leje eller bygge sig en 
bolig i området.

Ansøgningen blev underbygget 
med oplysninger om strandområ
det, hvor man anslog, at der 
var ca. 1.000 beboelsesbygnin
ger med ca. 4.000 beboere i 
sommertiden, hvortil kom 12 

teltlejre med ca. 1.200 beboe
re på hverdage og omkring 
3.000 på søn- og helligdage. 
Antallet af besøgende i områ
det anslog man til 6-8.000 på 
hverdage og 30-50.000 på 
søndage.

Sagen kom på amtsrådets møde 
den 4. juni 1934, hvor man 
blot tog politimesterens ski- 
velse til efterretning. Og så 
skete der altså ikke mere den
ne gang.

KOMMUNALT INITIATIV

I sognekommunerne ved stranden 
var man åbenbart ikke tilfreds 
med amtets tilsyneladende 
manglende interesse for en ud
videlse af landpolitiet, og 
sognerådsformændene, Arved 
Larsen, Greve-Ki Idebrønde, 
Hans Fr. Nielsen, Karlslunde- 
Karlstrup, P. N. Poulsen, Jer- 
sie-Skendved og Peder Haar- 
sted, Haudrup-Solrød sogneråd 
satte sig den 12. oktober 1934 
sammen og drøftede, hvad de 
kunne gøre. De blev enige om 
at skrive til politimesteren:

"Vi henstiller ærbødigst 
til Hrr. Politimesteren, at 
der snarest gøres Udvej for 

en Politistation ved den 
nye Kjøge Strandvej, dels 
for fast Politi, men også 
således, at der muligt bli
ver Kontor både for Stats- 
og Færdselspoliti."

Politimesteren sendte sogne- 
rådsformændenes skrivelse vi
dere til amtet med en henvis
ning til sin egen tidligere 
skrivelse om mandskabsudvidel
se. Nu kunne han i øvrigt 
oplyse, at en grundejer ved 
stranden havde tilbudt at byg
ge et hus til udlejning, dels 
til politistation, dels til 
posthus, hvilket der også var 
ønske om at få ved stranden.
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MOSEDE POLITI OPRETTES

Den 17. december 1934 afholdt 
Roskilde amtsråd ordinært møde 
hvor andragendet fra sognerå
dene om oprettelse af en poli
tistation ved den nye landevej 
blev behandlet. Amtsrådet var 
åbenbart i julehumør, for den
ne gang besluttedes det at ef
terkomme ønsket om en ny poli
tistation ved stranden.

Sagen er refereret således 1 
det trykte referat fra amtsrå
dets forhandlinger:

Nr. 170, 1934.
Skrivelse fra politimeste
ren i Roskilde, hvormed 
fremsendes et andragende 
fra sognerådene i de ved 
GI. Køge Landevej beliggen
de kommuner om oprettelse 
af en Politistation ved den 
pågældende vej.
Det vedtoges at oprette en 
stilling som politiassi
stent med bopæl ved Køge 
bugt.
Det vedtoges derhos at be
myndige J. Martin Jensen 
til efter forhandling med 
politimesteren at leje en 
bolig til politiassistenten

i et bestyrer Sørensen, Mo
sede tilhørende hus.

Så var beslutningen om Mosede 
politi taget, og den 25. janu
ar 1935 blev stillingen opslå
et ledig i "Pol itibladet". 
Stillingen skulle besættes pr. 
1. april 1935, som dermed blev 
dagen, hvor distriktet opret
tedes.

tn af de andre landbetjent- 
stlllinger i politikredsen var 
blevet ledig, og de 2 stillin
ger blev opslået ledige samti
dig. Der indkom i alt 96 
ansøgninger til stillingerne, 
og politimesteren indstillede 
3 af ansøgerne til hver stil
ling. Til stillingen i Mosede 
blev en politibetjent fra Kol
ding indstillet som nr. 1, og 
amtsrådet vedtog på et møde 
den 27. februar 1935 at følge 
politimesterens indstilling og 
ansatte derfor, politibetjent 
Andreas Svendsen Selmose som 
landpol itiassistent i Mosede 
pr. 1. april 1935.
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Bøiehøj beretter 1 de følgende afsnit

POLITISTATION OG TJENESTEBOLIG

Daværende amtsrådsmedlem Mar
tin Jensen, Kildebrønde og 
landpolitiassistent Olesen fik 
til opgave at finde et sted, 
hvor den nye landpol itiassi- 
stent kunne bo, og det blev 
villaen “Dalbo” på Mosedevej 
tæt ved hovedvejen. Huslejen 
blev aftalt til 1.000 kr. år
ligt for huset og et stykke 
have rundt om.

Husejeren ville gerne have et 
sted, hvor han kunne holde 
til, og derfor forbeholdt han 
sig retten til det ene gavlvæ
relse mod øst. Samtidig ville 
han beholde rettigheden over 
et gavlværelse mod vest, hvor 
der ganske vist ingen opvarm
ningsmuligheder var, men hvor 
hans søn kunne overnatte, når 
han besøgte ham. Et rum på 1. 
sal, som oprindelig var 
beregnet til badeværelse, hav

de ejeren allerede fået ind
rettet til køkken, for han 
havde i nogle somre lejet stu
eetagen ud som sommer lej1ig- 
hed.

Ejeren flyttede imidlertid 
fast ind i gavlværelset og 
ansatte en husbestyrer inde, 
som kom ind i det rum, der 
ikke kunne opvarmes, og køkken 
havde de 1 forvejen, så de bo
ede altså fast i ejendommen. 
Man så derfor det særsyn, at 
ejeren skulle igennem lejernes 
entre org trappe for at komme 
til deres værelser, og lejerne 
- landbetjenten med familie - 
skulle så til gengæld over 
ejerens gang for at komme til 
deres soveværelse.

Der har nok manglet væsentlige 
aftaler med hensyn til lejemå-

Sognerådene i de 4 k onuner i Roskilde poli
tikreds, der lå ud øod'Køge bugt, skrev den 
14. oktober 1934 til politimesteren i Roskil
de og henstillede, at der blev oprettet en 
politistation ved den nye K j ø g e Landevej. Det 
var denne skrivelse, soi udløste beslutningen 
oø at oprette Mosede politidistrikt.
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let, for da justitsministeriet 
overtog lejemålet efter amtet 
1. april 1938, viste det sig, 
at der ingen aftaler var, om 
hvem der skulle påtage sig den 
udvendige vedligeholdelse el
ler vedligeholdelse 1 det hele 
taget.

Ved huset var der en gammel i 
øvrigt ret kostbar egetresha
velåge, som var blevet så 
rådden, medtaget og skiv, at 
man nesten ikke kunne vere be
kendt at bo bag ved den, men 
det var umuligt at få skiftet 
den ud. Justitsministeriets 
tilsynsførende arkitekt sagde, 
at det var ejerens hovedpine, 
og ejeren sagde, at han Ikke 
havde noget med vedligeholdel
sen at gøre.

I køkkenet var der et gammelt 
brmdekomf ur, der efterhånden 
var så slidt, at ringene var 
ved at falde ned i ilden. Det 
lykkedes en overgang at få fat 
i nogle enkelte ringe, men
komfuret var så gammelt, at
der ikke var reservedele til
det mere, og til sidst faldt
ringene ned. Justitsministeri
et ville ikke forny komfuret, 
og ejeren ville heller ikke, 
og der stod vi altså uden mu
lighed for at lave mad. Det 
endte dog med at valg mellem 
et nyt nyt brandekomfur eller 

et gaskomfur, men da der ingen 
opvarmningsmu1igheder var, og 
nisten heller ingen muligheder 
for at få børnene vaskede, 
måtte vi affinde os med et 
brandekomfur. Der var ganske 
vist indrettet et slags bade- 
varelse 1 det ene kalderrum, 
hvor der stod et monstrum af 
en meget høj kobberkakkelovn. 
Der skulle fyres i i timevis, 
for at den kunne give vand nok 
til at fylde badekarret, der 
var så stort, at man kunne ro 
i det over Atlanterhavet, og 1 
øvrigt var der koldt i rummet, 
men det varede mange, mange 
år, inden rigspolitichefen 
kunne gå med til at bevilge en 
elektrisk vandvarmer til rum
met, og sådan opstod der 
ustandselig divergenser mellem 
ejeren og justitsministeriet, 
fordi arkitekten sagde, at det 
var ejerens hovedpine, og eje
ren sagde, at for den lave 
husleje kunne han simpelt hen 
ikke påtage sig at vejligehol- 
de noget som helst, hverken 
ude eller inde.

Huslejen for tjenesteboligen 
var É2 kr. om måneden, og der
af blev 10 kr. betalt tilbage 
som betaling for lys og varme 
i det lokale, der blev brugt 
til politistation. Det var 
nøjagtigt 10 m2, og havde en 
telefon, en skrivemaskine og 
et simpelt tribord på 4 ben 
samt nogle stole.
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Villaen på Mo sede v e j , soi Roskilde ait lejede 
i 1935 soi tjenestebolig og politistation for 
landbetjenten i distriktet.
F r e ■ t i 1 1955 boede hus
1 s a 1 » og fra 1946 frei
P 0 1 i t i f olk tjeneste i
b a 9 v i n duet til venstre
V a r • i n dtil den første
s t i 1 1 e t på nabogrunden

ets ejer også i husets 
til 1953 forrettede 4 

et 10 ■* stort lokale
, hvor politistationen 
barakbygning blev op- 

soi politistation.
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POLITIBLADET Side 41

Forhold til Opsparing og den størst mulige Sikkerhed for de 
indbetalte Penge.

Det nyoprettede Rejsefond er allerede ført ud i Livet og 
modtaget med Forstaaelse og Velvilje af Sprogforeningens 
Tillidsmand i vore Afdelinger og Kredse.

Arbejdet for, at Rejsefondet kan komme til at virke efter 
Hensigten, bygger naturligvis paa Tillid, og for Bestyrelsen 
vil det være en Æressag ikke at gøre den os hidtil viste Til« 
lid til Skamme. P. B. V.

Th. Hedtlbo, 
Kasserer.

Ledige Stillinger
To Stillinger som Landpolitiassistenter i Politikreds Nr. 4, 

Roskilde Købstad m. v., den ene med Station 1 Mosede ved 
den nye Landevej København—Køge, den anden med Station 
i Roskilde, er ledige, førstnevnte fra 1. April d. A., sidst« 
nevnte fra 1. Marts d. A.

Grundlønnen er 2220 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar med 
240 Kr. indtil 3180 Kr., med de til enhver Tid gældende Rc« 
sulerings« og Stedtillæg. Befordringsgodtgørelsen udgør hen« 
holdsvis 300, 500 eller 1000 Kr. aarlig, ettersom den paagæl« 
dende til egen Befordring benytter Cykle, Motorcykle eller 
Automobil. Til Anskaffelse af Uniform og Cykle ydes een 

Gang for alle 400 Kr. Til Vedligeholdelse af Uniform ydes 
, 100 Kr. aarlig og I Kontorholdsgodtgørelse 200 Kr. aarlig.
Til Stillingen med Station i Mosede er forbundet uvisse Ina« 
tægter, der er anslaaet til ca. 350 Kr. aarlig og Tjenestebolig, 
for hvilken Afkortning i Lønningen finder Sted efter de for 
Statens Tienestemæna gældende Regler. Til Stillingen med 
Station i Roskilde er forbundet uvisse Indtægter, der er an« 
slaaet til ca. 200 Kr. — Af Grundløn, Alderstillæg og de 
nævnte anslaaéde uvissé Indtægter udreder Politiassistenterne 
5 % i Pensionsbidrag efter den for Amtskommunens Bestil« 
lingsmænd,gældende Pensionsvedtægt.

Kun Ansøgere i Alderen fra 25 og til som Regel ikke over 
35 Aar kan torvente at komme i Betragtning, og fast Ansæt« 
telse opnaas først efter Gennemgang af de anordnede 2 Kur« 
sus paa Statens Politiskole. Det tilføjes, at Ansøgere, der alle« 
rede har bestaaet Kursus paa Statens Politiskole eller har 
anden Uddannelse i Polititjenesten, kan vente at blive fore« 
trukne ved Besættelsen af de ledige Stillinger.

Selvskreven Ansøgning, stilet til Roskilde Amtsraad, inde« 
holdende Oplysning om personlige Forhold, Skoleuddannelse 
og Ansøgerens Højde, ledsaget af Ædruelighedsattest, even« 
tuelt militær Forholdsattest og bekræftede Afskrifter af 
Eksamensbeviser og Anbefalinger, indgives inden 1. Februar 
d. A. til Politikontoret i Roskilde.

Politimesteren i. Roskilde m. v., den 17. Januar 1935.
Fritsche.

Stillingsopslag o i den nye landbetjentstil- 
ling i Mosede fra 1. april 1935.

ET 24 TIMERS JOB

Olesen og min forganger kom 
vist ganske godt ud af det 
sammen; de arbejdede sammen, 
og de skiftedes til at passe 
hinandens distrikter, når de 
skulle holde ferie eller fri
dage. Det var i det hele taget 
sådan, at landpolitiet måtte 
sørge for sig selv. Der var 
inden hjalp at hente i købsta
den til noget som helst. 
Derfor måtte vi også hele ti

den afløse hinanden, og den 
ordning fortsatte lange efter 
at rigspolitiet havde overta
get det hele fra 1. april 
1938.

Der var ikke tale om, at man 
kunne blande de to styrker 
sammen, og skulle man så i 
byen en aften og ikke kunne få 
nogen til at passe telefonen, 
ja så måtte man stille tele
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fonen om til det sted, hvor 
man skulle hen. I utallige 
tilfalde var det nødvendigt at 
rejse sig fra et festbord og 
gå til telefonen og måske fo
retage udrykninger, der var så 
langvarige, at man dårligt 
nåede tilbage til festen igen. 
Men det var vilkårene, man 
arbejdede under, og de havde 
aldrig varet anderledes, så 
det gik altså ved godt samar
bejde.

Der var ansat en mand i land
politiet i Roskilde uden di
strikt, som skulle afløse i 
alle distrikterne, men ham var 
der meget bud efter, så det 
var sjaldent, der kunne trak
kes på ham herude fra, så

Olesen og jeg måtte finde ud 
af det sammen, og det gik 
ganske udmarket.

Det var en helt naturlig ting, 
at stille telefonen om til sit 
natbord, når man gik i seng, 
og at man dermed dakkede hele 
døgnet te lefonmassigt set, når 
man var hjemme. Og var man ik
ke hjemme, så havde konen 
faktisk nasten pligt til at 
vide, hvor man var, og kunne 
kalde op på ruten, for der var 
jo ikke noget, der hed radio 
på det tidspunkt. Hele døgnet 
skulle altså dakkes, og det 
skulle passes, så var man ikke 
til stede, kunne det resultere 
i, at man fik nogle grimme be- 
markn inger.

KYSTBEVOGTNING

Efter krav fra tyskerne blev 
der under krigen oprettet en 
sarlig kystbevogtningstjene
ste, som strakte sig fra Fre
derikssund og hele Nords ja 1 - 
land rundt, ned langs Øresund 
og Køge bugt, Prastø bugt og i 
hvert fald til Kalvehave. Det 
var en afdeling, der henhørte 
direkte under rigspolitiche

fen, men allerede den 20. 
april 1940 blev vi, 8-9 poli
timand uden varsel beordret 
til Mosede for at deltage i en 
sarlig opgave midt om natten. 
Det hele var noget hemmelig
hedsfuldt, men gik ud på, at 
sikre, at folk ikke flygtede 
til Sverige, men hvad den di
rekte anledning var til den 
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pludselige aktion var, og hvor 
ordren kom fra, fik man aldrig 
at vide. Landbetjenten i Mose
de, Selmose kunne dog fortæl
le, at strækningen fra Trylle- 
skoven og sydpå samt fra Ols- 
bæk Strandvej og nordpå, havde 
ingen interesse, for der lå 
stadig fast is fra om vinte
ren, så der kunne ingen sejle, 
men den øvrige strækning skul
le altså afpatru 1 jeres hele 
natten.

Der gik ikke ret lang tid, før 
Roskilde politi måtte oprette 
en fast vagt i Mosede havn, og 
det skete på den måde, at en 
politibetjent og 2 føl - føl 
var befolkningens kælenavn til 
de civile værnepligtige, der 
var udkommanderet til at led
sage politiet - altså en poli
tibetjent og 2 føl blev kørt 
ud til havnen om morgenen, og 
så blev de hentet Igen 12 ti
mer senere og skiftet ud med 
et nyt hold. Altså 12 timers 
tjeneste + kørsel frem og til
bage, og begreber som afspad
sering og overtidsbetaling 
kendte man ikke.

For de første holds vedkommen
de kunne det godt være ubeha
geligt, og der var ikke et 
sted derude, hvortil man kunne 
hælde sit hoved eller sætte 
sig ned for at spise sin med
bragte mad, medmindre man 

kunne kravle ind 1 et af fi
skernes garnskure eller til
kæmpe sig en plads i et af 
Jes-sens store pakhuse.

Der gik ikke lang tid, før der 
blev lejet et sommerhus, det 
næstsidste på Mosede Havnevej. 
Der var der indlagt vand og en 
slags toilet, og så var der en 
åben pejs til opvarmning, så 
det var såmænd ganske udmærket 
til det formål, men det blev 
brugt alt for længe, så de sad 
og frøs dernede.

Ordningen blev ikke opretholdt 
så forfærdelig længe, og i 
stedet begyndte rigspolitiche
fen at ansætte politibetjente 
på prøve og udstationere dem 
de steder, hvor der skulle væ
re kystpoliti.

Den sommer kom 3 politibetjen
te på prøve til Mosede, og i 
hvert fald de 2 af dem kom til 
at gøre fast tjeneste på 
politiassistent Selmoses kon
tor, for hans arbejde var på 
grund af krigen steget meget 
stærkt. Således blev der for
ordnet en våbenaflevering, og 
dengang var folk lovlydige, så 
i tillid til, at det var poli
tiet, der modtog våbnene, kom 
der mange våben frem. Der blev 
udstedt fine nummererede kvit
teringer for modtagelsen af 
disse våben, og der var ingen, 
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der nærede tvivl om, at de 
selvfølgelig ville få dem til
bage igen efter krigen. Det 
gjorde de bare ikke, for hele 
dette våbenlager forsvandt un
der den politiløse tid. Der 
blev sagt, at det var tysker
ne, der fjernede dem fra nogle 
skolelofter.

Der var også ca. 20 teltlejre 
ved stranden på det tids
punkt, og pludselig kom der 
ordre om, at de skulle indbe
rettes, synes og godkendes, og

beboerne skulle tilmelde sig 
på logikort, som man brugte 
det på hoteller. Godkendelsen 
af disse teltlejre tog lang 
tid. Det vigtigste var ikke 
brandfare eVler sanitære for
hold, men at der var til
flugtsrum til alle disse telt
beboere i tilfælde af 
luftkampe og luftangreb. Så 
der skulle i passende afstand 
fra lejrene graves nogle be
skyttelsesgrave i zig-zagform 
og så dybe, at man kunne dække 
sig i dem. Det blev naturlig
vis også gjort, men det viste 
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sig hurtigt, at en enkelt nats 
østenstorm var nok til at 
jævne samtlige dækningsgrave, 
og så var det svært at få folk 
til at gå i gang med dem igen, 
men der skulle føres stadig 
tilsyn og gives pålæg om 
retab 1er ing.

Den 1. januar 1941, da jeg kom 
til Mosede, bestod kystbevogt
ningen af i hvert fald 3 no
genlunde fast stationerede po
litibetjente og 3 føl, der kom 
fra Roskilde.

De havde stadig kun det før 
omtalte sommerhus at bo i, og 
der var jo en dejlig pejs, men 
der var intet at fyre med, og 
man kunne heller ikke købe no
get. Derfor var der vel ikke 
noget at sige til, at strand- 
fogederne den vinter ikke 
bjærgede ret meget træ fra 
deres forstrande, og heller 
ikke noget at sige til, at en 
hel del temmelig skrøbeligt 
raftehegn og havehegn pludse
lig faldt sammen og forsvandt 
totalt, for det var jo ganske 
uhyggelige forhold.

Efterhånden som vinteren for
løb, blev der tilkommanderet 
flere og flere politibetjente 
til kystbevogtningen, og så 
blev CB-erne udskiftet. Disse 
nyansatte politibetjente fik 
ordre til at melde sig til 

politimesteren i Roskilde, som 
omgående sagde, at de kunne 
melde sig på Mosede politi
station, så jeg måtte tage mig 
af dem hele vinteren frem til 
1. maj, da der blev ansat en
egentlig leder, 
tjent, og dermed 
på 13 mand.

en 
var

overbe- 
styrken

I mellemtiden var der blevet
indført en ordning, hvorefter 
samtlige både i distriktet 
skulle tilmeldes og indregi
streres samt forsynes med et 
indregistreringsnummer og et 
bådpas. Der var en del arbejde 
med at få dem indregistreret 
og skrevet bådpas til dem 
allesammen. Bådpasset skulle 
følge båden, når den blev 
brugt, men dertil kom, at al
le, der sejlede med disse bå
de skulle have sejlpas, og det 
var et højtideligt dokument, 
som bortset fra den udenland
ske tekst meget lignede et 
dansk rejsepas med indehave
rens billede og underskrift. 
Og så skulle det underskrives 
på politimesterens vegne, men 
politimesteren i Roskilde sag
de kort og godt, at han kunne 
ikke have en ham ubekendt o- 
verbetjent ved kystbevogtnin
gen til at underskrive sig på 
sine vegne i disse pas. Og 
derfor forlangte han hele den
ne indregistreringstjeneste og 
udstedelse af sejlpas lagt 
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over til Mosede politi samti
dig med, at han forlangte, at 
mindst 2 mand fra kystbevogt
ningen skulle afgives til as
sistance, 1 hvert fald om 
sommeren. Det havde aldrig ve
ret meningen, men politimeste
ren i Roskilde holdt fast ved 
sit, og 2 mand kom til at 
assistere på Mosede politi
station hver sommer hele kri
gen igennem.

I sommeren 1944 kom der ordre 
om, at ingen både måtte ligge 

nærmere stranden end 2 km, og 
politiet oprettede nogle store 
oplagspladser, hvortil folk 
kunne aflevere deres både og 
hvor de skulle være under 
pol itibevogtning.

Det viste sig, at også disse 
både forsvandt eller gik til i 
den politiløse tid, så det var 
je egentlig en ganske menings
løs operation, for det var bå
de, der i hvert fald ikke kun
ne sejle ti 1 Sverige.

PERSONALEUDVIDELSE I 1946

Inden for kystbevogtningen 
havde mange opnået hurtige a- 
vancementer, og lederen af 
kystbevogtningen 1 Mosede var 
blevet lovet, at han skulle 
fortsætte som stat ions leder i 
Mosede.

En dag sent 1 efteråret 1946 
blev der holdt et møde mellem 
rigspolitichefen og politi
mesteren i Roskilde om hvem, 
der skulle have ledelsen af 
stationen, og hvor mange der 
skulle tilkommanderes. Der 

kunne ikke opnås enighed, så 
det blev et kompromis.

Der skulle ansættes 3 politi
betjente til styrken i Mosede, 
og landbetjenten skulle fort
sætte som landbetjent uden 
kommandostilling. De 3 skulle, 
i hvert fald om vinteren, 
først og fremmest patruljere 
og prøve at hindre nogle af de 
mange sommerhus indbrud,’ der 
var sat ind.

Der skulle altså ansættes 3 
mand ved stationen i Mosede, 



men det blev bestemt, at de 
alene skulle opslås ledige i 
Roskilde, hvor man i forvejen 
havde rigeligt mandskab.. Poli
tibetjent Fabricius havde 
været på assistance om efter
året i Mosede og havde også 
vikarieret som landbetjent i 
distriktet, så han var klar 
til at begynde med det samme, 
og startede den 20. december 
1946, og var altså den første, 
der kom på den nye station. De 
2 andre kom den 3. januar, men 
der var stadig- kun et 10 m2 
stort kontorlokale i tjeneste
boligen, som skulle udgøre det 
for politistation. Der var én 
telefon og én skrivemaskine,

så det var svært at komme til 
at arbejde.

Landbetjenten havde som den 
ældste den daglige ledelse, 
men man skulle inspicere fra 
Roskilde, og denne ordning be
stod i mange år, indtil en af 
politibetjentene på grund af 
en automatisk ancienitetsop- 
rykning, som landpolitiet ikke 
havde, blev overbetjent af 2. 
grad og dermed den højst char
gerede på stationen. Så blev 
stat ions lederst i 11 ingen opslå
et som omnormering til overbe
tjent af 1. grad, og så gik 
det hele på mere normal vis.

DEN FØRSTE EGENTLIGE 

POLITISTATION

I 1947 købte justitsministeri
et den hjørnegrund, hvor poli
tistationen nu ligger. Det 
drejede sig om 2 grunde, der 
blev købt for tilsammen 4.000 
kr. Her blev indrettet en 
slags parkeringsplads, delvis 
ved egen hjælp, men derudover 
skete der intet.

En dag i 1953 fortalte propri

etær H.C. Andersen, Hundige
gård, at han var ved at ud
stykke nogle grunde til som
merhuse, og i den anledning 
havde han fået købt en ned
revet tyskerbarak, som lå 
hjemme i hans lade. Han 
troede, at han kunne bruge den 
til sommerhus, men han havde 
fundet ud af, at det var lidt 
upraktisk, så nu ville han se
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at komme af med den på anden 
måde. Barakken, som indeholdt 
50 m2 + udbygning på 10 m2, 
ville han sælge for 4.000 kr., 
og han menten at selv om det 
var arbejde, der var udført 
for tyskerne og dermed altså 
af lidt ringere kvalitet, så 
var det ganske udmærket træ, 
som kunne holde til brug af en 
pol itistation.

Det endte med, at justitsmini
steriet købte" stumperne og 
tømrermester Husman, Mosede 
stillede dem op for 11.000 kr. 
Selve barakken var 4 m. bred 
og 12J m. lang, og den var 
inddelt i 3 rum, så der kunne 
blive et mindre lederkontor og 
et større ekspeditionslokale 
samt et andet rum til 
afhøring, og som personalet 
måtte bruge til spiserum. Der 
stod endnu Luftwaffe nr. 6 
over døren. I tilbygningen var 
entre, garderobe og toilet med 
håndvask, men der var ikke 
indlagt varmt vand, så det 
hele frøs tit om vinteren.

I det hele taget var opvarm
ningen et stort problem. Der 
var lige kommet nogle nye kak
kelovne, de såkaldte “tænkende 
ovne“, som ved hjælp af en 
påvirkelig fjeder selv regule

rede varmen, så der kun skulle 
fyres i den en gang om dagen. 
Men for at få sådan en kostbar 
ovn måtte vi affinde os med en 
gammel tørvekakkelovn på le
derkontoret - en der var ble
vet tilovers i Middelfart. 
Inde i spiserummet eller afhø
ringslokalet var der overhove
det ingen opvarmningsmulighe
der .

Et forsøg på at få lov til at 
købe en elektrisk ovn gav ne
gativt resultat, det var der 
ingen penge til, men så var 
der én inde hos rigspolitiche
fen, der fandt ud af, at den 
kunne lejes, for på den konto 
var der lidt penge, og da 
ovnen var lejet tilstrækkelig 
længe, var det stationens. Da 
stationen senere skulle bruge 
en plæneklipper, måtte nøjag
tig samme fremgangsmåde benyt
tes.

Stationen blev taget i brug 
nogle få dage før jul 1953. 
Det sidste, der manglede var 
telefonvæsnet, og da der kun 
kunne bevilges en ledning til 
politistationen, blev det ord
net således, at tjenestetele
fonen fra stationslederboligen 
ved siden af gik ind over om
stillingsbordet på politista
tionen, så der der var 2 led
ninger at arbejde med.
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I betragtning af de snævre 
forhold, hvor 4 mand gennem 
flere år havde skullet arbejde 
i et 10 m* stort lokale i 

tjenesteboligen, så var den 
nye station nærmest luksus. 
Her var albuerum - så længe, 
der kun var 4-5 mand.

Torsdag den 30. marts 1967

Politistationen 1 Mosede skal have mandskabsforegelse. Stationen er i en barakbygning, hvo 
pladsforholdene 1 forvejen er små. Der er i ajeblikket syv betjente på stationen, men man k 
ger nu to mere.

Velkommen mine herreri -r VI har ryddet en hylde derovre, hvor I ka* alA jer ned med skrive
arbejdet
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STATIONSLEDERBOLIGEN KØBES

Ejeren af huset, hvor der si
den 1935 havde været tjeneste
bolig og tillige frem til 1953 
politistation, kom omkring 
1955 på plejehjem, efter at 
han i ca. 20 år havde boet på 
husets 1. sal.

I 1957 døde ejeren, og hans 
søn arvede huset og indtrådte 
i lejekontrakten med justits
ministeriet. På et tidspunkt 
fik justitsministeriet ejen
dommen tilbudt, og efter meget 
lange forhandlinger endte det 

med, at ministeriet købte hu
set for 115.000 kr.

Huset blev året efter restau
reret efter at der var bevil
get 70.000 kr. hertil, men de 
slog slet ikke til. Der blev 
bl.a. indlagt centralvarme, og 
i den forbindelse blev der 
lagt en varmeledning over til 
barakken, som var stationsbyg- 
ning. Det var en stor behage
lighed på stationen, alene det 
at der var varmt vand i hanen 
ved håndvasken.

NY POLITISTATION - 1968

Pladsforholdene i den lille 
barak blev meget trange ef
terhånden som der kom mere 
mandskab på stationen. Der var 
nu ansat 9 politifolk og en 
kontordame, således at der 
kunne udstedet jagttegn, pas 
og udlånes prøvenummerplader 
og meget andet.

I I960 besluttede justitsmini
steriet sig endelig for at 
bygge en ny barak. Den blev 
bygget bagved den bestående, 
som altså kunne fungere, mens 
byggeriet stod på. Denne gang 
var det et systembyggeri, man 
besluttede sig for, og prisen 
var 300.000 kr. for det meget 

30



skrabede byggeri.

Den 150 m2 store bygning blev 
placeret midt på grunden uden 
tanker for tilbygning, idet 
man sagde, at der aldrig nogen 
sinde ville blive brug for 
mere plads, end denne barak.

Den 3. september 1968 blev den 
nye station taget i brug, og 
nogle dage efter var der ind
vielsesfest. De 22 deltagere i 
festen fik sildebord, bøf 
stroganof og osteanretning.

Mosede politis 2. egentlige politistation, et 
systembyggeri opstillet i 1968 med et areal 
på 150 m * . Bygningen er senere forlænget ved 
gavlen til venstre.
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ANDREAS .SVENDSEN 1£LMOSE var den første 
landpolitiassistent i det nyoprettede Mosede 
landpolitidistrikt fra 1. april 1935.
S e 1 ■ o se kon fra Kolding, hvor han var politi
betjent, og han var i Mosede til 1. januar 
1941, hvor han blev politiassistent i Køge. 
Senere blev han politikonnissær i Roskilde, 
hvorfra han blev pensioneret i 1959. Han 
døde i 1960.
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med stationens udvikling udnævntes 
1958 som politiassistent af 2. grad 
som politiassistent af 1. grad.
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NDERS_HERM I^D_NX£LSEN blev Mosede poli
tis anden stationsleder, da han 1. ■a j 1977 
fik stillingen son politiassistent af 1. 
grad.
Hernind Nielsen kon fra Statens Politiskole, 
og havde tidligere været ansat i Frederiks
berg politi. 1, novenber 1979 udnævntes 
Hernind Nielsen, der stadig er stationens 
leder, son politikonnissær.
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MOSEDE POLITI 1935 19 8 5

1935 Mosede politidistrikt oprettes pr. 1. april som et selv
stændigt landpol itidistrikt bestående af området mellem 
stranden ved Køge bugt og Tåstrup-Køgevejen. Andreas 
Svendsen Selmose ansættes som landpolitiassistent i di
striktet med bopæl og landpolitistation i en villa, Ros
kilde amt, som da var ansættelsesmyndighed, lejede på Mo- 
sedevej tæt ved hovedvejen.

1941 Distriktet får ny landbetjent 1. januar, hvor Halvor Bøie- 
høj overtaget distriktet efter Selmose, der fik ny 
stilling i Køge politi.

1946 3 politibetjente fra Roskilde ansættes i Mosede med
patruljering som hovedopgave. Et værelse på lo m2 i land- 
betjentvillaen tjener som politistation for alle 4, der nu 
er stationeret i Mosede.

1947 Staten køber 2 grunde, som ligger mellem landbetjentens 
villa og hovedvejen med henblik på at opføre en politista
tion der. Prisen for begge grunde er 4.000 kr.

1953 Staten køber en tyskerbarak fra krigens tid af en lokal 
proprietær for 4.000 kr., og den opstilles og indrettes 
som pol itistation . på statens grund ved siden af landbe- 
tjentvi 1laen, hvor der nu er en regulær pol itistatjon med 
1 landbetjent og 3 politibetjente.

1953 Bøiehøj udgår af landpolitiets normativ og overgår til or
denspolitiet, idet han udnævnes til overbetjent af 1. grad 
samt stat ions leder.

1954 Landbetjenten i Karlslunde, Olesen bliver pensioneret, og 
hans distrikt lægges sammen med Mosede politidistrikt, der 
herefter består af Greve-KiIdebrønde, Karlslunde-
Karlstrup, Havdrup-Solrød og Tune kommuner.

1960 Stat ions lederen udnævnes til politiassistent.
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1962

1964

1965

1965

1965

1966

1966

1967

1967

1968

1969

1969

1970

1974

1974

Mosede politis normativ udvides, således at der er ansat 5 
politifolk på stationen.

Staten køber villaen, der fra 1935 fungerede som landpoli- 
tistation, og nu tjente som stat ionslederbolig. Prisen var 
115.000 kr.

I stat ions lederbol igen indlægges der centralvarme, og 
politistationen tilsluttes anlægget, således at stationen 
ikke mere er kakkelovnsfyret.

Der ansættes en fuldtidskontordame på politistationen.

Indbyggertallet i distriktet er 12.210.

Mosede politis normativ udvides med 2 mand, således, at 
der er 7 politifolk og en kontordame på stationen.

Stationens normativ øges med 2 mand, således at der nu er 
9 politifolk tjenestegørende på Mosede politistation.

Stationen får en politiassistent som stedfortræder for 
stat ions lederen.

Indbyggertallet i distriktet er nu 19.609.

Der bygges ny politistation på 150 m2 umiddelbart bag den 
tidligere station - tyskerbarakken.

Der er nu plads til personaleudvidelse i den nye station, 
og der sker en udvidelse af normativet med 4 mand til 13 
politifolk

Indbyggertallet i distriktet er nu på 23.901

Der ansættes en halvdagskontorassistent, så kontornormati- 
vet er på 1J.

Endnu en gang hæves normativet, nu med 2 mand, således at 
der er ansat 15 politifolk på stationen.

Indbyggerta 1 let i distriktet er nu på 38.783
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1975 Stationens kontornormati v øges med en halvtidsansat, 
således at der nu er ansat 1 på heltid og 2 hver på halv 
tid.

1977 Stationen får ny stat ions leder, idet Poul Hermind Nielsen 
ansættes som politiassistent og stat ions leder 1. maj efter 
Bøiehøj, der pensioneres.

1977 Der bygges en tilbygning til politistationen på 71 m2, 
således at det samlede areal nu udgør 221 m2. Samtidig 
opføres et udhus og car-porte.

1977 Politistationen får egen Motoro la-rad iostation med direkte 
forbindelse til stationens patruljevogne.

1977 Indbyggertallet i distriktet er steget til 48.222.

1979 Kontornormativet hæves, således at der er ansat 2 på hel 
tid og en på halv tid.

1979 Stat Ions lederen udnævnes til politikommissær den 1. 
november.

1980 Der indgås en assistanceordning, hvorefter 4 politifolk 
fra Roskilde politi forretter turnustjeneste på Mosede 
pol itistation.

1983 Indbyggertallet i Mosede politis distrikt er nu på 54.640.

1985 Mosede politi har den 1. april eksisteret i 50 år. I den 
anledning afholdes der reception på stationen fra kl. 10- 
13. Politiorkestret spiller foran stationen i anledning af 
jubilæet, og om aftenen afholdes jubilæumsfest.
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