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Politiet skal ikke 
fejes ind under 
coronatæppet

hvordan vi kan leve sammen, og hvad 

der bør gøres, er skubbet milevidt på 

ganske få måneder.

Nu står vi foran sommeren og en 

tilbagevenden til virkeligheden.

Vi går fra corona-uvirkeligheden til 

corona-virkeligheden, hvor samfundet 

igen sættes i gang, hvor nedlukningen 

slutter, og vi skal lære at leve som hidtil 

med en ny fjende iblandt os og med nye 

omgangsformer.

Det bliver et ret voldsomt skifte. 

Alt det, der har været skjult for 

øjet og fra gaden, eller gemt under en 

massiv dyne af angst for corona og 

coronarygter, bliver synligt igen. 

Vi skal kort sagt på ny forholde os til 

hverdagen, virkeligheden, retsstaten og 

velfærdssamfundets vigtige tandhjul.

Vi skal kigge længere frem end mod i 

morgen, næste måned og efteråret.

Vi skal igen tage toget på arbejde, 

feste om natten, mødes i idrætshallen, 

høre lyden af rullekufferter over gåga-

dernes fliser, ryste sandet af håndklæ-

derne på tætpakkede strande, samles 

i flokke.

iden statsministerens 

pressemøde den 11. marts 

har virkeligheden været 

uvirkelig.

Dagen efter lukkede Danmark ned.

Grænserne i hele Europa blev lukket.

I Italien, Frankrig, Spanien og siden 

også England blev borgere decideret 

sendt hjem på en slags stuearrest, hvor 

kun skriftlige tilladelser gav adgang 

til at lufte hunden, fortovsmotion og 

indkøb.

Verden har slået mange vilde kolbøt-

ter lige siden.

Vi taler om økonomi og offentlig 

gæld på en helt ny måde. I skrivende 

stund har Frankrig og Tyskland således 

foreslået en EU-hjælpepakke på over 

3.000 milliarder kroner, hvoraf bidraget 

svarer til 15.000 kroner pr. dansker!

Det kommer oveni flere hundreder af 

milliarder, som den danske statskasse 

allerede har spændt ud under corona- 

krisen.

Det er uvirkeligt, hvis vi tager briller-

ne fra januar og februar på. 

Vores grænser for, hvad der skal til, 

Leder

CLAUS OXFELDT

FORBUNDSFORMAND

S
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”
Krisen har faktisk 
været en yderligere 
streg under det, der 
blev klart for alle 
i 2015, da terror 
og flygtningekrise 
stjal overskrifterne. 
Politiet er kun 
indrettet til en verden 
uden udsving og nye 
pludselige hændelser.

Det kommer i etaper, men det vil 

komme. 

Politiets afgørende rolle for et velfun-

gerende, trygt, tillidsfuldt, ligeværdigt 

og dynamisk velfærdssamfund bliver 

således endnu vigtigere.

Den rolle har vi, ligesom så meget 

andet, glemt under Covid-19-pandemi-

en og truslen om det totale kaos.

Vi har ikke set den i to måneder. 

Fordi vold, trusler og røverier ikke har 

toppet striberne med breaking-news. 

Fordi banderne ikke har fyldt i bevidst-

heden, og store events, fodboldkampe, 

festivaler og andet ikke har afløst hin-

anden henover over forår og sommer. 

Fremmedgørelsen, angsten, kløfter-

ne i samfundet, sociale uligheder, den 

dystre hækbølge af organiseret krimi-

nalitet inden for og uden for cyberspa-

ce, som er bagsiden af globaliseringens 

goder – det vil alt sammen blive en del 

af hverdagen, når hverdagen vender 

tilbage. Det er hverdagen. Den nye 

hverdag.

Når coronatæppet trækkes til side, 

mangler politiet stadig timer.

Vi kan stadig ikke fuldt ud levere varen 

af nærhed, forebyggelse og tryghed til 

de mest udsatte.

Som der ellers er endnu mere behov 

for efter coronakrisen.

Krisen har faktisk været en yderlige-

re streg under det, der blev klart for alle 

i 2015, da terror og flygtningekrise stjal 

overskrifterne. Til trods for, at Politifor-

bundet havde advaret i årevis. 

Politiet er indrettet til en verden 

uden udsving og nye pludselige hæn-

delser.

Pludselige og uforudsete hændel-

ser er netop normalen, men ikke hos 

dem, der har sammensat og prioriteret 

størrelsen af politiet. De samme men-

nesker som har lavet et detailstyret 

jerngreb og brugt konsulenthuse til at 

legitimere forandringerne.

Alt det vidste vi i januar. Den er-

kendelse var hele rækken rundt i de 

politiske partier.

Nu står vi så i slutningen af første 

coronabølge og skal sammensætte 

politiets fremtid, samtidig med at fokus 

har været drejet helt bort.

Der skal forhandles en flerårsaftale for 

politiet, som skal løse udfordringer og 

sætte retningen de kommende år.

Her gælder det mere end nogensinde 

om at huske det vigtige. Ikke gøre det i 

ly af corona, men med fokus på fremti-

den og de reelle udfordringer.

Politiet mangler stadig en udvidelse 

på 3.000 politifolk over ti år – mindst 

– for at kunne leve op til samfundets 

forventninger.

Vi mangler en politifaglig frihed til 

selv at prioritere.

Vi mangler de investeringer, som skal 

skabe reel lokal nærhed, tillid og fore-

byggelse, og ikke pseudo-indsatser og 

konsulentlak. 

Vi mangler, at hverdagen og visioner-

ne sætter retningen for et trygt og åbent 

dansk velfærdssamfund.

Jeg håber, at politikerne er klar over det.

I Politiforbundet vil vi gøre alt for, at 

der bliver tænkt langsigtet og klogt – selv 

under coronaskyerne. 
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Hvad venter politiet på  
den anden side af corona?
Det er det store – og også ret 
foruroligende spørgsmål – i mange 
europæiske lande, herunder Danmark.

Under coronakrisen erfarede samfundene – igen 
– at politiet i Europa er drevet og indrettet efter 
modeller, som ikke forholder sig til, at verden er 
foranderlig, og at det uventede altid sker.

Mange politikorps stod i en situation og en poli-
tisk virkelighed før Covid-19-pandemien, hvor der 
blev forhandlet store, fremtidige udvidelser af po-
litistyrkerne samt debatteret nærvær og faglighed 
og nye indsatser. Der var en generel erkendelse af, 
at politiet var kørt timemæssigt over af et godstog, 
lastet med globalisering, cybercrime og terror.

Den politiske virkelighed og forståelse er nu sat 
på hold, og om den bliver genoptaget på den 
anden side, er uvis. Ikke mindst i betragtningen 
af astronomiske gældsoptagelser og økonomiske 
tømmermænd forude.

Det er i den bekymrende kontekst, at en ny fler-
årsaftale for dansk politi nu skal forhandles.

På den positive side har coronakrisen vist et om-
stillingsparat og nærværende politi samt en øget 
tillid til politiet.
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”
Hvis øjet vender 
indad, kommer 
vi til at tænke 
for meget på os 
selv og vores 
egne vilkår. Øjet 
i hånden skal 
vende udad. 
Når det er sagt, 
så skal politiet 
også være en god 
arbejdsplads.

Rigspolitichef Thorkild Fogde

Øjet i hånden skal vende ud  
mod borgerne

Kort Nyt

TEMA CORONA
Europæisk politi frygter regningen 
på den anden side af coronakrisen

Svensk politi har ikke arbejdet 
hjemmefra

Politiet i Italien har hjulpet 
borgerne med viden

10 ugers corona-uvirkelighed 
– det svære bliver, når corona-
virkeligheden rammer politiet

En anderledes hverdag  
– på godt og ondt

Krisestyring i en coronatid

Politihistorie:  
Hvem dræbte Stine Geisler?
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Det er en ambition om 
at skabe forandringer i 
politiet og at levere noget 
tilbage til borgerne, der var 
Thorkild Fogdes motivation 
for at sige ja til jobbet som 
rigspolitichef. Idéerne og 
tankerne har han har gået 
med i mange år – og så har 
han en tro på, at han kan 
gøre en forskel. 
Foto: Rigspolitiet
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Thorkild Fogde blev ny rigspolitichef midt i en coronakrise 

og på bagkant af en fyringsrunde i Rigspolitiet. Alligevel har 

han følelsen af at være kommet hjem. Han har ambitioner 

om at forandre den samlede fortælling om dansk politi. Væk 

med måltalsstyring og tørre statistikker og ind med et mere 

borgernært fokus, hvor alle politikredsene skal tage et samlet 

lederskab på bekostning af et slankere rigspoliti. 

TEKST STINE SVARRE GAARDHØJ

¦

Ny rigspolitichef: 

Øjet i 
hånden 

skal vende 
ud mod 
borgerne
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”
Hvis øjet vender indad, kommer 
vi til at tænke for meget på os 
selv og vores egne vilkår. Øjet 
i hånden skal vende udad. Når 
det så er sagt, så skal politiet 
også være en god arbejdsplads.

havde regnet med, da han den 2. marts 

satte sig tilrette bag skrivebordet. 

Alligevel havde han med det samme 

følelsen af, at det var godt at være tilba-

ge. Politiet er bedst, når det har fart på, 

mener Thorkild Fogde. Og det må man 

sige, at han har haft fra begyndelsen. 

- Det har været en hektisk start og en 

flyvende indskiftning. Jeg har heldigvis 

den kæmpe fordel, at jeg har prøvet 

at stå på broen før i en krisesituation, 

nemlig under terrorangrebet i 2015. 

Da var jeg politidirektør i København. 

Terrorangrebet var hurtigt og hårdt, 

men det her er en anden type krise. 

Coronakrisen er mere langsom og sej, 

fortæller Thorkild Fogde. 

Det var heller ikke helt den måde 

han havde planlagt at være synlig på, 

da han startede. Men han måtte lægge 

alt til side og kaste sig ind i opgaven. 

Han mærkede med det samme, at alle 

løb i samme retning, hvilket bekræfte-

de ham i, at det var godt at være tilbage 

i politiet efter et par år som direktør i 

Kriminalforsorgen. 

- Dansk politi er rigtig god til at sige: 

Det er nu det gælder, og så handler 

man. Dér, hvor vi kan være udfordret, 

er mere den tunge og trætte hverdags-

drift. Men når der sker noget stort, så 

er det fantastisk at være i politiet. Alle 

løber bare. Det er en del af politiets 

DNA. På trods af den alvorlige situation 

kunne jeg dog ikke lade være med at 

tænke: It’s good to be back, fortæller 

Thorkild Fogde om den første tid. 

Den store synlighed i medierne har 

været et grundvilkår fra begyndelsen, 

og det er også en del af jobbeskrivelsen 

ANSK POLITI mø-

der Thorkild Fogde 

i hans hjørnekon-

tor på Polititorvet 

i København. Der 

er stille i den store 

bygning, da mange 

medarbejdere ar-

bejder hjemmefra i 

under coronakrisen. Vi tager plads i den 

bløde sofagruppe med passende afstand 

– godt to meter mellem hinanden som 

anbefalet på det tidspunkt. Thorkild 

Fogde er allerede et kendt ansigt i hele 

Danmark, og i den seneste tid har den 

offentlige debat handlet om politiets 

ageren på Islands Brygge i København, 

hvor mange sidder tæt på trods af 

coronaforbuddene. Senere samme aften 

bliver anden fase af genåbning af Dan-

mark præsenteret. Meget er på spil, også 

for politiets fremadrettede arbejde med 

en sommer i coronaens tegn, hvor for-

samlingsforbud og afstand til hinanden 

skal overholdes. 

Som ny rigspolitichef skulle Thorkild 

Fogde egentlig have været på char-

mebesøg i alle politikredsene – stået 

på ølkassen, kørt patrulje og talt med 

politidirektører og tillidsfolk. Men alt 

dette blev aflyst og udskudt til senere. I 

stedet stod han pludselig få dage efter 

sin tiltræden på det første pressemøde 

i Statsministeriet og talte direkte til 

danskerne om coronakrisen. Ugen efter 

blev Danmark lukket ned, og dansk 

politi fik nye opgaver. 

It’s good to be back
Det var ikke den start, Thorkild Fogde 

Et slankere 
rigspoliti
Få dage før Thorkild 
Fogde tiltrådte som ny 

rigspolitichef havde 

Rigspolitiet netop 

været igennem en 

stor fyringsrunde. 

Fra politisk side var 

partier fra højre til 

venstre rørende enige 

om, at Rigspolitiet 

var blevet for stort og 

derfor skulle slankes. 

Det flugter imidlertid 

godt med Thorkild 

Fogdes visioner for 

fremtiden. For selvom 

han er ked af det på de 

fyrede medarbejderes 

vegne, så mener han, at 

Rigspolitiets størrelse 

er en hindring for 

at få en strømlinet 

ledelse fra top til bund. 

Målet, med at gøre 

Rigspolitiet mindre, er, 

i sidste ende at skabe 

en tættere relation 

mellem Rigspolitiet og 

politikredsene.  

 - Hvis vi kan få 

mere fokus på mødet 

med borgerne og få 

gjort politiet mere 

borgernært, og hvis 

vi kan gøre det ved at 

ændre på den måde, vi 

leder og styrer politiet 

på, så skal vi gøre det. 

Så har jeg en mulighed 

for at sige til politikerne, 

at nu har vi gjort vores, 

lyder det fra Thorkild 

Fogde.

D
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selv. Det er bygget op igennem årtier af 

generationer af politifolk gennem deres 

opførsel, mener Thorkild Fogde.

- I Danmark er det heldigvis sådan, 

at langt de fleste bliver glade, hvis de 

ser en patruljebil dreje om hjørnet. Det 

er ikke en selvfølge. Og det har vi også 

oplevet i denne coronatid, siger Fogde. 

Selvom politiets coronaindsats har 

været en hård opgave, der har været 

med til at indskrænke befolkningens 

frihed, så hører Fogde alligevel positive 

tilkendegivelser fra borgere om politiets 

indsats. Han mener, en af grundene til 

det er, at politifolkene har en evne til at 

skabe relationer og håndtere mennesker 

på en måde, så langt de fleste politifor-

retninger løses fredsommeligt. Og det er 

noget, som gavner politiet i denne tid. 

Synlig som politiets chef
Rollen som kommunikator er for Thor-

kild Fogde at være synlig for danskerne 

og forklare befolkningen, hvorfor politi-

et handler og agerer, som det gør. Det er 

med til at underbygge troværdigheden, 

og at politifolk bliver mødt på den rigti-

ge måde af borgerne. 

- Jeg skal fortælle og forklare, men 

jeg skal også lægge nogle strategier, 

som borgerne kan forstå, og som har en 

indre logik, siger Thorkild Fogde med 

henvisning til politiets håndtering af 

coronakrisen. 

Øjet i hånden vender udad
Tilbage til Fogeds grundtanke om, at 

dansk politi skal have mere fokus på 

borgerne, sammenligner han med det 

gamle polititegn fra forrige århundrede 

– en politistav med et øje i hånden. Han 

forklarer, at han godt kan lide symbo-

likken i det i forhold til, om øjet vender 

indad eller udad. For Fogde er det 

helt afgørende for det fremadrettede 

arbejde, at politiøjet vender udad mod 

borgerne og ikke for meget indad mod 

organisationen. 

- Hvis øjet vender indad, kommer 

vi til at tænke for meget på os selv og 

vores egne vilkår. Øjet i hånden skal 

vende udad. Når det så er sagt, så skal 

politiet også være en god arbejdsplads. 

Betingelsen for, at man har overskud 

som betjent til at klare svære situati-

oner over for borgerne, er selvfølgelig 

også, at man selv trives og er glad for 

sit arbejde. Hvis du skal have overskud 

til borgerne, så dur det ikke, hvis du 

selv er i markant underskud. Det ser 

vi måske engang imellem i pressede 

situationer, at vi er i underskud over for 

borgerne, siger rigspolitichefen.

Den varme hånd skal tilbage
Det er flere års hårde effektiviseringer, 

LEAN og måltalsstyring, der ifølge Fog-

de har trængt det nære politiarbejde i 

baggrunden. Han har aldrig mødt en 

politibetjent, der ikke gerne ville have 

mere tid til borgerne. Det er en del af 

DNA’et i politiets arbejde. 

Samarbejdet med 
Politiforbundet
Thorkild Fogde har altid 

haft et godt samarbejde 

med Politiforbundet. Han 

anerkender, at der er forskellige 

perspektiver og holdninger, 

men han synes også, at han 

sammen med Politiforbundet 

finder gode løsninger. Dér, 

hvor han kan blive lidt 

træt, er, hvis han oplever 

for meget rutinemæssig 

fagforeningsretorik.  

Fogde sætter dog pris på at 

kunne tale ærligt og lige ud af 

posen med Politiforbundets 

formand og hovedbestyrelse. 

Og så prioriterer han at komme 

til studiekredse og generelt 

have en god dialog.

for en rigspolitichef. Mange års erfaring 

som topleder har givet ham en ballast og 

erfaring, som har været god at trække 

på i den første tid med massiv ekspone-

ring. Synlighed er et vigtigt parameter 

for Fogde, der bruger det i sit arbejde og 

mener, at det er væsentligt for politifol-

kene at have noget at styre efter. 

Rigspolitichef for at gøre en forskel
Det er en ambition om at skabe for-

andringer i politiet og at levere noget 

tilbage til borgerne, der var Thorkild 

Fogdes motivation for at sige ja til job-

bet. Idéerne og tankerne har han har 

gået med i mange år – og så har han en 

tro på, at han kan gøre en forskel. 

Til spørgsmålet om, hvad det er, 

han gerne vil være med til at forandre 

i politiet, er svaret dog ikke helt så 

enkelt. Der ligger forhandlinger om en 

ny politisk aftale for politiet og venter 

lige om hjørnet, og Fogde ser det som et 

privilegium at være med til at give sit 

bud på, hvilken retning politiet skal gå. 

Men han vil helst ikke gå i detaljer. 

- I sidste ende er det jo ikke mig, men 

justitsministeren og et flertal i Folke-

tinget, som bestemmer, hvordan politi-

et skal udvikle sig, forklarer Fogde. 

Vi er der for borgernes skyld
Der er én holdning, som kommer til 

udtryk flere gange, og som gennemsy-

rer Fogdes grundtanker, efterhånden 

som samtalen skrider frem. Det er 

holdningen om, at politiet i Danmark er 

borgernes politi og er der for borger-

nes skyld. Det er hans styrepind, og 

ifølge Fogde skulle det også gerne være 

ledesnoren i hele dansk politis arbejde 

i fremtiden. Dansk politi nyder godt 

af, at det har befolkningens tillid. Og 

det privilegium er ikke kommet af sig ¦

”
Hvis borgerne føler, at vi 
ikke er der for dem, så kan 
du ikke smide en statistik 
på bordet og sige: Jo, vi er.
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liteten falder, så er alle borgerne glade. 

Det er de bare ikke. Det er selvfølgelig 

en vigtig del af vores opgave at holde 

kriminaliteten nede, men jeg tror ikke, 

du kan besvare følelser med statistik. Så 

hvis borgerne føler, at vi ikke er der for 

dem, så kan du ikke smide en statistik 

på bordet og sige: Jo, vi er, siger Fogde.

Ærlig kommunikation
Den nye fortælling om politiet skal byg-

ge på troværdighed og lægge sig tæt op 

ad situationen i samfundet. Og så skal 

den enkelte betjent bedre kunne se sig 

selv i sit arbejde. Det skal være slut med 

fortællingen om, at politiet opprioriterer 

alt, for det giver ikke et troværdigt bille-

de, mener Fogde. Han giver et eksempel 

med, at dansk politi både er et lokalt 

politi, men i perioder et grænsepoliti el-

ler et sikkerhedspoliti. En sammenhæn-

gende fortælling skal være mere ærlig 

om, hvad politiet kan og ikke kan. 

Flere folk er ikke svaret på alt
Netop ressourcespørgsmålet i dansk 

politi har længe været en politisk varm 

kartoffel. For nogle politiske partier – og 

for Politiforbundet – er et af svarene 

på et presset dansk politi, der får flere 

og flere opgaver, at der skal ansættes 

mange flere politifolk i de kommende 

år. Men hvordan forholder rigspoliti-

chefen sig til det? Svaret er ikke helt 

entydigt. Han er glad for de flere folk, 

der er kommet de seneste par år, men 

han mener ikke, flere folk er svaret på 

alle udfordringerne, og han vil heller 

ikke sætte antal på. Fogde er dog enig i, 

at dansk politi som et enhedspoliti kan 

være udfordret, når man skal spænde 

over alt lige fra cykeltyveri til terror-

angreb. To områder, som ifølge Foged 

har presset politiets vilkår gennem de 

seneste år, er sikkerhedssituationen og 

it-kriminaliteten. 

- Vi har fået flere bemandingskræ-

vende opgaver, og derfor er det godt, 

at vi bliver flere – og det er jeg glad for. 

Men vi skal ikke møde alle vores udfor-

dringer med de samme svar. For det er 

ikke alle vores udfordringer, som kan 

løses med flere folk og flere ressourcer, 

siger Thorkild Fogde.

Han vender tilbage til metaforen om 

øjet i hånden, der bør vender udad mod 

borgerne. 

- Hvis politiets svar altid er flere folk, 

så bliver vi nok opfattet lidt unuancere-

de, lyder det fra Fogde.

Mere ansvar til politikredsene 
Med til den samlede fortælling hø-

rer også, at Fogde vil have en tættere 

sammenhæng i politiet fra top til bund. 

Udover at Rigspolitiet skal slankes, 

ønsker han at skubbe mere ansvar for 

driften ud til politikredsene med politi-

direktørerne i spidsen. Betingelsen for 

at dele ansvaret og indflydelsen er, at 

de sammen står på mål for arbejdet og 

resultaterne. Det vil give mere ejerskab, 

og Fogde tror på, at det vil give en bedre 

balance og en rød tråd i arbejdet for de 

politiansatte.

- Hvis vi kan skabe mere dybde, en 

mere komplet fortælling, mere trovær-

dighed omkring, hvad vi kan og ikke 

kan, mere selvkritik og mere borger-

fokus. Hvis vi kan lykkes med det og 

skabe alt det, så tror jeg, vi kan løfte 

borgernes tillid til politiet endnu mere, 

og det vil måske være det fornemmeste, 

vi kan levere, afslutter Thorkild Fogde. 

- Den varme hånd, klappet på skulde-

ren eller den beroligende samtale, som 

gør, at danskerne elsker deres politi, 

er blevet trængt i baggrunden, fordi vi 

konstant skal være mere effektive og 

ikke må spilde vores tid. Men jeg vil 

være mere opmærksom på, om vi gør 

nok ud af mødet med borgerne, forsik-

rer Thorkild Fogde. 

Ny fortælling om politiet
Fokus på det nære politiarbejde hand-

ler også for Fogde om at skabe en ny 

samlet fortælling om politiet. Den for-

tælling, han gerne vil stå i spidsen for, 

handler blandt andet om at anerkende, 

at den gode borgeroplevelse også har 

en værdi, selvom den ikke kan måles i 

kriminalitetsstatistikkerne. Fogde me-

ner, at der gennem flere år har været en 

falsk melodi i fortællingen om politiet, 

derfor ønsker han mere troværdighed 

ind i fortællingen. Han uddyber:

- Vi har i perioder haft en tendens til 

at sige, at hvis bare vi bliver centralise-

ret og mere effektive, så dækker vi alle 

borgernes behov. Og hvis bare krimina-

Sommerferien er ikke i fare
Sommeren 2020 står i coronaens skygge og bliver en anden type 

sommer for danskerne og for resten af verden – også for politiet. 

Sommerferieplanlægningen og tjenesteplanerne har allerede 

rumsteret ude hos kollegerne. For hvad betyder en sommer uden 

fester, festivaler og ferierejser for danskerne og dermed for politiets 

arbejdsopgaver? Fogde mener, det er vigtigt at finde en balance og 

lave nogle fleksible strategier, som skal få politiet gennem sommeren. 

Han lover samtidig, at kollegernes sommerferie er reddet.

 - Selvfølgelig skal vores folk have sommerferie. Og jeg tror på, at 

vi finder en balancen mellem de opgaver, der falder væk, og de nye 

opgaver, der kommer til. Så jeg tror godt, vi kan få en sommer, hvor 

vores folk både kan få deres frihed, og hvor vi stadig kan levere 

varen på i forhold til  coronaindsatsen, forsikrer Thorkild Fogde.

”
Hvis politiets svar altid er 
flere folk, så bliver vi nok 
opfattet lidt unuancerede.
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Blå bog
Thorkild Fogde er 

uddannet cand.jur. 

fra 1991. 

Han er 54 år.

CV
2017 - 2020 
Direktør, 

Kriminalforsorgen

2013 - 2017 
Politidirektør, 

Københavns Politi

2012 - 2013 
Politidirektør, 

Politiområdet, 

Rigspolitiet

2009 - 2011 
Politidirektør, 

Nordsjællands Politi

2004 - 2009 
Afdelingschef, 

Justitsministeriet

2000 - 2003 
Kontorchef, 

Justitsministeriet

1998 - 2000 
Legal attaché, EU-

repræsentationen i 

Bruxelles

1995 - 1997 
Fuldmægtig, 

Statsministeriet

1993 - 1994 
Dommerfuldmægtig, 

retten i Roskilde

1991 - 1992 
Fuldmægtig, 

Justitsministeriet

Thorkild Fogde 
har været synlig 
som rigspolitichef, 
siden han tiltrådte 
i begyndelsen af 
marts. Det var dog 
ikke helt den måde, 
han havde planlagt 
at være synlig på, 
da han startede. 
Men han måtte 
lægge alt til side 
og kaste sig ind i 
opgaven. Her hol-
der Thorkild Fogde 
”doorstep” lige før 
påske for at minde 
danskerne om, at 
holde afstand og 
stå sammen hver 
for sig – også når 
solen skinner.
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KORT NYT¦

Så mange amerikanske politifolk 
begik selvmord i 2019.
 Det viser en opgørelse fra 

Blue H.E.L.P., der er en nonprofit 

organisation i USA, der arbejder 

for at nedbryde de tabuer, der er 

forbundet med at have psykiske 

problemer, når man er ansat i 

politiet.

 De 228 selvmord er begået 

blandt nuværende eller tidligere 

politifolk, og det er et meget højt 

tal i forhold til tidligere år.

 Ifølge Blue H.E.L.P. overstiger 

de mange selvmord i 2019 det 

samlede antal af tjenesterelate-

rede dødsfald i amerikansk politi 

samme år.

228

NORGE:

Politistuderende 
optages uden 
fysiske test
Politihøjskolen i Norge har aflyst 

de fysiske optagelsesprøver til 

bachelorstudiet i år som følge af 

coronakrisen.

 Det norske rigspoliti oplyser, 

at der ikke vil blive slækket på de 

fysiske krav i politiuddannelsen. 

De, som optages uden en fysisk 

optagelsesprøve, skal stadigvæk 

bestå de fysiske fag, som er en del 

af studiet. 

 Den resterende del af optagel-

sesprøven gennemføres – men 

med justeringer. For eksempel 

vil den personlige egnethedstest 

ske via en telefonsamtale med 

ansøgeren.

Stigning i anmeldelser  
om brug af narkotika i 
svensk politi
Den svenske pendant til DUP’en i Danmark, SU, oplevede 

i 2019 en markant stigning i anmeldelser af besiddelse og 

brug af narkotika blandt ansatte i politiet – hovedsageligt 

drejede tippene sig om politifolk og politistuderende. 

 SU ønsker ikke at fortælle nøjagtigt, hvor mange tip 

der kommer ind til afdelingens efterretningsenhed. Men 

statistikker over registrerede og behandlede sager af kri-

minelle forhold er offentlige. I årene 2016–2018 behandle-

de SU mellem 15 og 20 sager om narkotika om året. I 2019 

var det tæt på 40. 

 Det er hovedsageligt til egen brug, at politifolkene og 

de politistuderende er i besiddelse af narkotiske stoffer 

– blandt andet Cannabis og amfetamin. Men der er også 

registreret tilfælde af doping og mistanke om salg af stof-

fer. Det oplyser chef i SU, Ebba Sverne Arvill, til Polistid-

ningen.se.

 Hun frygter, at brugen af narkotiske stoffer kan blive 

et mere gængs problem i svensk politi.

 - Hvis man ser på de internationale tendenser, bevæ-

ger vi os mod en mere narkotikaliberal holdning, især 

blandt unge. Risikoen er, at dette bliver et mere alminde-

ligt problem inden for politiet, da vi står over for en større 

rekruttering de kommende år, siger hun.
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KORT NYT ¦

Rigspolitiet søger ny politidirektør til politiområdet
I slutningen af maj var der ansøgningsfrist til en 

politidirektørstilling i politiområdet.

 Rigspolitiet søger en direktør med akademisk 

baggrund, som får til hovedopgave at understøtte 

politiarbejdet i rigsfællesskabets 14 politikredse med 

juridiske, analytiske og tekniske spidskompetencer. 

Vedkommende skal også bistå rigspolitichefen i den 

overordnede ledelse af politiets beredskabsfaglige 

indsatser og nationale krisestyringsorganisation 

samt betjene Justitsministeriet i politifaglige spørgs-

mål.

 Den ny direktør kommer desuden til at spille en 

væsentlig rolle i udformningen og gennemførelsen 

af den reform og slankning af Rigspolitiet, som for-

ventes at komme i spil med flerårsaftalen for politi og 

anklagemyndighed for 2021-2024.

Risikoen for at blive opdaget og 
straffet virker præventivt
Justitsministeriets Forskningskontor har gennemgået en række forsk-

ningsstudier, som viser, at straf kan have forskellig betydning, alt efter 

om perspektivet er offerets, gerningsmandens eller befolkningens.

 Gennemgangen viser blandt andet, at gerningsmænd og befolknin-

gen i større omfang afholder sig fra at overtræde loven, hvis de ved, at 

de kan blive opdaget, og der er en vis sandsynlighed for at blive straffet.

 Det ses for eksempel ved større politiindsatser som hot spot poli-

cing, hvor politiet er massivt til stede i afgrænsede områder, og når po-

litistyrken bliver øget. Det har i visse tilfælde også en præventiv effekt 

på potentielle gerningsmænd, at de kan blive ramt af strengere straffe 

som frakendelser og klip i kørekortet. Ligesom indespærring af dømte 

lovovertrædere forebygger kriminalitet i fængslingsperioden.

 Du kan læse hele forskningsgennemgangen på www.jm.dk – se un-

der publikationer.

Studerende 
tilbage på 
skolebænken
Efter at have været lukket ned un-

der coronakrisen kunne undervi-

sere og omkring en tredjedel af de 

studerende atter vende tilbage på 

Politiskolen i midten af maj. Lø-

bende vender flere og flere retur.

Der er især fokus på at få afslut-

tet de fysiske fag, som studerende 

på vej ud i praktik mangler.

- Det er så vidunderligt at se  

de studerende igen! Og vi passer 

rigtig godt på hinanden. Ikke 

mindst i de fysiske fag som 

magtanvendelse, hvor man ikke 

kan undgå at have tæt kontakt. 

Eksempelvis skal de studerende 

vaske deres tøj ved 60 grader og 

skifte tøj undervejs i undervisnin-

gen, siger rektor Tommy Sylvest.

Konsekvenserne af lukningen 

af Politiskolen i to måneder er 

ikke helt opgjort endnu. Men 

indtil videre er der tale om en 

kadetklasse, som forsinkes en 

måned i deres uddannelse samt 

lidt efterslæb på nogle fag for de 

politistuderende, der skal løbes op 

i efteråret.

- Men vi sender ingen stude-

rende ud i kredsene, der mangler 

basale færdigheder, lover Tommy 

Sylvest.
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Europæisk politi frygter 
regningen på den anden 

side af coronakrisen

TEMA
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TEKST NICOLAI SCHARLING, STINE SVARRE GAARDHØJ OG KARINA BJØRNHOLDT

Politiet i Europa har været påvirket forskelligt under coronakrisen afhængigt af, 

hvor hårdt ramt landet har været af pandemien. Men der er fællesnævnere og en 
fælles læring. Ikke mindst omkring den udtalte mangel på værnemidler, sene tests, 

regelforvirring og en frygt for, at regningen på den anden side vil koste dyrt for 

politistyrker, der allerede var i krise, inden Covid-19 stjal virkeligheden.

¦
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olitimæssigt er Europa et kludetæppe af 

forskellige korps og uddannelser og vilkår.

I Italien har de næsten 20 forskellige po-

litikorps, i Tyskland få føderale og mange 

regionale og i Danmark, Norge og Sverige 

et enhedspoliti.

Politiets rolle og organisering skiller 

især ved alperne.

Middelhavslandene har tradition for at 

iklæde forskellige myndigheder hver deres politiuniform 

og nogle af dem sågar paramilitære. Typisk sorterer store 

dele af politiet under Indenrigsministeriet, og regelsæt og 

opgaveglidning er ikke altid lige ud ad landevejen. 

Forskelle på vilkår er også til at føle på. 

I Spanien har politifolk indimellem været nødt til at bo 

i deres køretøjer eller på her-

berger, når de er blevet flyttet 

rundt mellem landsdele og 

har nærmest måttet tigge sig 

til det mest fundamentale.

I de baltiske lande er løn-

ningerne ofte lavere end den 

danske SU. 

Ikke gearet til det 
ekstraordinære
På den baggrund kan det 

måske være svært at tale 

om en fælles lære omkring 

politiets indsats og arbejde, 

siden coronakrisen satte ind i 

begyndelsen af marts. Der er 

også gradsforskelle mellem 

den totale indespærring af 

befolkningen som på den 

anden side af Den Engelske 

Kanal og i Spanien, Italien 

og Frankrig, til den sociale 

distancering, men 

nogenlunde frie 

bevægelighed, i 

Nordeuropa.

Alligevel er der 

klare fællesnævnere.

Først og fremmest 

en konklusion, som 

følger godt i tråd 

med erfaringerne 

fra årene 2014/2015 med terrorangreb og 

flygtningekrise. 

Politistyrkerne i stort set alle lande er skåret enten 

ned eller indrettet til en verden, hvor der ikke må ske 

noget nyt eller ekstraordinært. Sker der noget ekstraor-

dinært, eller kommer nye typer af kriminalitet surfende 

på globaliseringsbølgen, så vælter vagtplanerne, og 

overarbejdstimer og henlagte sager vokser til skyskrabe-

re i horisonten.

P
Tid til at være nærværende
Coronakrisen har været ekstraordinær – og anderledes. 

For i mange lande har krisen og nedlukningen også 

betydet tomme gader, få sammenstød og fravær af natteliv, 

fodboldhooligans og optøjer. Kort sagt ro til de politipatrul-

jer, som var vant til at hoppe fra udrykning til udrykning.

Som Jørg Radek, der er konstitueret formand for 

Europas største fagforening for politifolk, tyske GDP med 

195.000 medlemmer, siger det:

- Det sværeste bliver at vende tilbage til den gamle 

hverdag, hvor politifolk ikke længere har tid til at tale med 

borgerne eller til at være synlige og nærværende. Så står vi 

igen med stor underbemanding, som det største problem 

for politiet.

Tysk politis arbejde har under coronakrisen i høj grad 

bestået af løftede pegefingre, 

tryghedsskabende patruljer, 

stor synlighed og bødeblokke 

i baglommen. Ingen Bun-

desliga til at lægge beslag på 

millioner af polititimer, ingen 

demonstrationer, events, vilde 

gadefester, festivaler eller 

horder af rullekuffertturister 

at stjæle fra.

Borgerne har oplevet et 

mere nærværende politi 

end de har gjort i mange år. 

Der har naturligvis været et 

massivt træk på politikræfter 

i forhold til grænselukninger, 

og organiserede kriminelle 

er driftige individer, men 

ligesom med volden og mis-

bruget er den blevet flyttet fra 

gadebilledet og hjem i skjul 

til stuer, køkkener og kælder-

lokaler.

Den usikre fremtid
De tyske oplevelser adskiller 

sig ikke synderligt fra politiet 

i de andre europæiske lande, 

ifølge de kilder DANSK POLITI 

har været i kontakt med.

Perioden fra marts og frem til her kort før første som-

mermåned har været speciel, uden langsigtet horisont, 

problemløsning fra dag til dag, fagligheden og indsatser 

klæbet til sundhedsmyndighedernes seneste anbefalin-

ger og politikernes rorgang mellem seneste data og frygt 

for hospitalskollaps.

Det interessante er ikke, hvad der er sket, men hvilke 

konsekvenser det får fremover. Hvor stor er den politi-

mæssige regning, som er blevet skubbet foran?

Hvordan skal politiet igen kunne agere, når samfundet 

atter træder på den store klinge, turisterne vælter ind, 

sportsbegivenhederne skal indhentes, barerne åbner, det 

”
Det sværeste bliver at 
vende tilbage til den 
gamle hverdag, hvor 
politifolk ikke længere 
har tid til at tale 
med borgerne eller 
til at være synlige 
og nærværende. Så 
står vi igen med stor 
underbemanding, 
som det største 
problem for politiet.

Jørg Radek, konstitueret 
formand for det tyske 
politiforbund, GDP.
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mulige sociale efterspil afløser krisebevidstheden? Og 

hvor fællesskabet mod Covid-19 bliver brudt op i politiske 

dagsordener, hadsk tale og kløfter? Ikke mindst, når det 

hele skal ske under nye og smitteforsvarlige retnings-

linjer, overvågning og indgriben. Det hang ikke sammen 

timemæssigt inden. Hvordan skal det gå, når kriminalitet 

og utryghed sparker corona væk fra breaking-news-fla-

den?

Coronakrisen tydeliggjorde mandskabsmangel
I Norge har regeringen for eksempel været nødsaget til 

at styrke politiet med 400 midlertidige stillinger under 

coronakrisen. Norsk politi har længe været underbeman-

det og var slet ikke talstærkt nok til at bære, at op mod 

2.000 politifolk blev sygemeldte eller sendt i karantæne i 

begyndelsen af pandemien, fordi politifolkene ikke havde 

adgang til at blive testet. Derfor blev mange sendt hjem, 

hvis der var mistanke om smitte.

At det overhovedet kan lade sig gøre at opnormere norsk 

politi med 400 politifolk inden for ganske få uger skyldes, 

at man i Norge uddanner politifolk til arbejdsløshed, fordi 

politidistrikterne ikke har økonomi til at ansætte de politi-

folk, der færdiguddannes fra Politihøjskolen.

Håbet hos det norske politiforbund er nu at få de 400 

midlertidige stillinger gjort permanente.

- Coronakrisen har tydeliggjort det, vi længe har sagt: 

At norsk politi har behov for flere ansatte for at have det 

nødvendige beredskab. Det er glædeligt, at vi har fået 

tilført 400 stillinger, men det er også en erkendelse af, 

at beredskabet ikke har været robust nok til at håndtere 

større hændelser, og at der stadig er et stykke igen, inden 

vi når op på den politiske målsætning om to politifolk pr. 

1.000 indbyggere, siger Sigve Bolstad, formand for Politi-

ets Fellesforbund.

Fællesskabet skal bevares
Jørg Radek og tyskerne har også et håb:

- Vi skal være meget bedre til at arbejde sammen, også 

henover grænserne. Fællesskab betyder også, at vi står 

sammen om at lære. Her i Tyskland har politiet blandt an-

det stået med en umulig forklaringsopgave, fordi reglerne 

og fortolkningerne har været forskellige fra delstat til 

delstat, så i nogle forbundslande måtte fem være forsam-

let, i andre ti, og det er politiet, som har stået tilbage med 

forklaringsproblemet, siger han.

Udfordringen er sådan set europæisk, fordi politiind-

sats nu engang hænger sammen. Under coronakrisen 

har alle, ifølge Radek, lært, at de er ét fællesskab, og man 

har forsøgt at lære af hinanden. Det ville være en fejl, 

hvis man glemmer den lære på den anden side af krisen, 

mener han.

Ny dag, nye retningslinjer
Og netop dag-til-dag-bygerne af nye retningslinjer og ha-

stelovgivning har om noget givet grå hår hos politiledel-

serne fra København til Madrid og fra London til Berlin. 

Det politiske system, som ellers arbejder langsommeligt 

BELGIEN: 
Kun én betjent i hver 
patrulje

I Belgien er der under coronakrisen kom-

met centrale retningslinjer for, hvordan 

politiet skal forholde sig til corona- 

relaterede forhold, men alligevel oplever 

politifolkene, at der er mange forskelli-

ge fortolkninger og måder at operere på. 

Emanuel Knapen, chefpolitiinspektør i 

Borgloon i det østlige Belgien, oplever tiden 

som en mærkelig periode, som i høj grad 

påvirker politifolkenes arbejdsvilkår.

Belgien er et af de hårdest ramte lande 

i Europa, hvis man ser på coranadødsfald 

per indbygger. Landet lukkede alt ned 

samtidig med Danmark, og der blev indført 

udgangsforbud. Alligevel har Covid-19 

ramt den belgiske befolkning hårdt. Politiet 

har været massivt tilstede på gaden for at 

opretholde de nye regler og restriktioner. 

- Mange borgere forstår ikke helt år-

sagerne til deres overtrædelser og bliver 

vrede og oprørte, når politiet giver dem en 

bøde for at overtræde forbuddene. Derfor 

bliver politiet nødt til at henvende sig for-

skelligt til borgerne, da det langvarige ud-

gangsforbud har haft en stærk indvirkning 

på folk og har skabt nogle spændinger, 

siger Emanuel Knapen til DANSK POLITI. 

Han fortæller, at belgisk politi har truffet 

nogle forskellige forholdsregler for at 

forhindre spredning af Covid-19 virussen. 

Blandt andet har man besluttet at reducere 

patruljerne, så der kun sidder én betjent 

i hver bil, men under forudsætning af, at 

man kan tilkalde backup, når det er nød-

vendigt.
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og i høringsfaser, har været sande revolvermænd, når det 

handler om at skyde love afsted om overvågning og skær-

pede bødestraffe – og har dermed efterladt politiet alene 

med svære gråzonefortolkninger og ingen tid til at spørge 

skriftkloge eller afprøve det ved domstolene.  

I Storbritannien har formand for The Police Federation 

of England and Wales (PFEW), John Apter, således anmo-

det den britiske befolkning – og medierne – om at have 

lidt tålmodighed med politiet.

- Vi udfører vores arbejde i den mest uforudsigelige 

tid nogensinde. Det er hårdt, og politifolkene gør deres 

bedste. Langt de fleste af kollegerne har korrekt styr på 

retningslinjerne, men bliver alligevel bagvasket i nogle 

af medierne. Det er unfair og skaber spændinger blandt 

befolkningen og politiet, har John Apter udtalt til Sky 

News.

Britisk politi har – ligesom i andre europæiske lande 

– skullet håndhæve regeringens og sundhedsmyndighe-

dernes regler og retningslinjer vedrørende coronasmitte i 

næsten samme åndedrag, som de er blevet besluttet.

Det har betydet stor forskel på, hvordan de forskellige 

regionale styrker, som britisk politi består af, har fortol-

ket og ageret på retningslinjerne. Faktisk er der tilfælde 

af, at nogle styrker er gået længere i håndhævelsen, end 

der rent faktisk har været hjemmel til. For eksempel ved 

at farve en sø sort, så den ikke tiltrak badende og ved at 

filme hundeluftere med droner.

I Frankrig, et land med masser af bureaukrati, har den 

ene attest, som borgerne skulle udfylde og printe ud for 

at gå udenfor, afløst den anden. Til stor frustration og 

forvirring for både befolkning og politi. 

- I begyndelsen var politiets rolle mere vejledende og 

anvisende, men efterhånden blev det til rigtig mange 

bøder. Bødeblokken har været rødglødende, for efter bare 

10 dage med udgangsforbud var der uddelt 30.000 bøder 

af et i forvejen presset fransk politi, fortæller Stephanie 

Surruque, som er DR-korrespondent.  

 

Politisk overstyring?
På den ene side har politifolk ud over Europa fået til 

opgave at skabe ro og tryghed, og gerne dialogbaseret. 

På den anden side er der også kommet klare krav til hård 

håndhævelse af alle brud samt brug af nye overvågnings-

værktøjer.

Samme oplevelse vil en del nok kunne huske, da dan-

skerne strømmede ud i forårssolen, og politikere og medi-

er pludselig krævede hård bødehåndhævelse og skruede 

massivt op for politiets patruljering. 

Styringen af politiet har været særdeles politisk, og det 

har været svært at balancere fagligheden ind i strømmen 

af nye retningslinjer samtidig med, at man var overladt til 

selv at fortolke grænserne. 

Som en tillidsmand fra Nordjyllands Politi påpegede efter, 

at politikerne havde krævet handling:

- Vi har aldrig været så mange patruljer på tomme 

gader og med så lidt at lave. Det skaber ikke god stemning 

i vagtstuen. 

Covid-19 som dødeligt våben

Britisk politi har, som andre europæiske poli-

tikorps, oplevet en del hændelser med folk, der 

har spyttet eller hostet politifolk i ansigtet under 

truslen af, at de var smittet med Covid-19. 

Efterfølgende, når der blev fældet dom over de 

skyldige, har der været stor forskel på strafudmå-

lingen blandt landets domstole. Nogle er blevet 

sendt fire måneder i fængsel. Andre er sluppet 

med en advarsel. En zigzagkurs, som formand 

for Police Federation of England and Wales, John 

Apter, har kritiseret i skarpe vendinger:

- Vi er målløse. Vi taler om en dødelig virus, som 

bruges som et våben mod politiet. Det fortjener 

en fængselsstraf, så folk kan reflektere over deres 

handlinger. Det er skrupelløse folk, som gør sådan 

noget, siger John Apter.

Formanden har taget problematikken op med 

landets indenrigsminister med henblik på, at der 

kommer en mere ensartet konsekvens for dem, 

der bruger Covid-19 som et våben mod politiet.

KILDE: SKY NEWS OG PFEW

”
Vi udfører vores arbejde i 
den mest uforudsigelige tid 
nogensinde. Det er hårdt, 
og politifolkene gør deres 
bedste. Langt de fleste 
af kollegerne har korrekt 
styr på retningslinjerne, 
men bliver alligevel 
bagvasket i nogle af 
medierne. Det er unfair og 
skaber spændinger blandt 
befolkningen og politiet.

John Apter, formand det engelske 
politiforbund, PFEW

¦
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FRANKRIG:  
100.000 betjente sendt på 
gaden i en sundhedskrig
Politiets første, store rolle efter nedlukning og 

indførelse af udgangsforbud var at kontrollere, om 

folk overholdt de nye regler. Den franske præsi-

dent Macron udtalte, at Frankrig var i krig – en 

sundhedskrig – og sendte 100.000 politifolk og 

gendarmer på gaden for at udføre kontrol. I påsken 

toppede det med 160.000 politifolk på gaden for at 

foretage kontroller. 

I begyndelsen var politiets rolle mere pædago-

gisk og anvisende, og det hjalp med at fortolke en 

masse bureaukratiske regler. Men efterhånden 

blev bødeblokken rødglødende. Efter bare 10 dage 

var der uddelt 30.000 bøder af et i forvejen presset 

politi. 

Politiet i Frankrig har gennem flere år haft det 

svært og kæmpet med en enorm overarbejdspuk-

kel, som blandt andet er opstået som følge af de 

mange demonstrationer med protestbevægelsen 

”De Gule Veste”. Derudover har fransk politi været 

ramt af et meget højt antal selvmord. 

Indtil den 23. april havde politiet udskrevet 

915.000 bøder og foretaget 15,5 millioner corona-

kontroller. 

KILDE: STEPHANIE SURRUQUE, DR-KORRESPONDENT I FRANKRIG

Opfattelsen mange steder i politiet var, at det var rent 

overkill, politisk show of force uden faglig begrundelse, 

og resultatet et meningsløst overtræk på kassekreditten 

med timer, som der ellers nok kan blive 

rigeligt brug for senere.

Forbundsformand i Politiforbundet, 

Claus Oxfeldt, måtte gentagne gange 

gøre politikere, medier og medlemmer 

opmærksomme på det svære i at drive 

politi i en situation, hvor man skal as-

faltere og fortolke nye retningslinjer for 

anvendelse af magt, mens man kører. 

Hårdt at være i frontlinjen
Politifolk er som bekendt frontperso-

nale, og i modsætning til store dele 

af samfundet, som har lært, at man 

sagtens kan arbejde videre virtuelt 

under en coroankrise, så er det svært at 

håndhæve loven fra Outlook eller mødefora som Zoom og 

Microsoft Teams. 

Politiet har altså skullet ud på gaden i en periode, hvor 

andre blev rådet til at holde sig indendørs, i nogle lande 

ligefrem beordret, og i det hele taget holde afstand.

Sikkerhedsrisikoen, udsatheden og frygten for smitte 

har derfor været meget reel. Mange har over for DANSK 

POLITI udtrykt, at de ikke selv har været så bange for at 

blive smittet. De har mere været bekymret for at starte 

nye smittekæder uden selv at vide det og for at tage smit-

ten med hjem til sårbare pårørende.

Logistikken på stationerne, med nye afstands- og hygi-

ejnekrav, har været et vanskeligt puslespil.

At være frontpersonale i hårdt ramte lande med høje 

dødstal som Spanien, Italien og England har også medført 

et ekstraordinært stort mentalt pres.

Således fortæller Steve Hartstorn fra PFEW, der organi-

serer omkring 120.000 politifolk i England og Wales, om 

en politiassistent, der på et enkelt døgn rykkede ud til 15 

Covid-19-relaterede dødsfald. 

Det var langtfra et enkeltstående tilfælde, og den 

faglige organisation har derfor måttet forstærke deres 

krisehjælpstilbud til medlemmerne, så de 24-7 kan kom-

me i kontakt med professionelle folk inden for mental 

førstehjælp. 

- Politifolk er mennesker som alle andre, og når du 

gennemgår en særlig stresset periode på dit arbejde, og 

du oveni købet ikke kan se dine nærmeste og kæreste, 

kan det være meget hårdt. For ikke at nævne, hvis man på 

hjemmefronten har mistet en indkomst, fordi partnerens 

arbejdsplads er lukket ned, siger Steve Hartshorn.

Endnu hårdere har det været i Italien, hvor alt i en peri-

ode lignede totalt kaos, og kisterne hobede sig op.

Andre yderligheder kan findes i et land som Sverige. 

Her blev alle politifolk beordret på arbejde, også selvom 

de faktisk kunne arbejde hjemmefra. Arbejdsgiveren 

nægtede at give sig og styrede indsatsen uden om sikker-

hedsorganisation og faglig organisation.

Politiet har skullet på gaden i en 
periode, hvor andre blev rådet 
til at holde sig indendørs, i nogle 
lande ligefrem beordret, og i det 
hele taget holde afstand. De po-
litifolk, som DANSK POLITI har 
talt med, har dog ikke været så 
bange for selv at få Covid-19. De 
har mere været bekymret for at 
starte nye smittekæder uden selv 
at vide det og for at tage smitten 
med hjem til sårbare pårørende.
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- Først nu, sidst i maj, har vi fået lov til at lade de ansatte, 

som kan arbejde hjemmefra, blive hjemme. Derfor har vi 

også været stærkt kritiske over arbejdsgiverens tilgang 

til hele indsatsen, fortæller Patrick Danielsson, der har 

sæde i det svenske politiforbund og er valgt som national 

sikkerhedsrepræsentant.

Mangel på værnemidler
Det er påfaldende, at politiet i alle lande har manglet 

værnemidler og har måttet vente længe på at få dem. Her 

er vi tilbage til det politi, som er blevet indrettet til en 

verden uden ekstraordinære begivenheder. Det er – endnu 

engang – blevet ekstra synligt.

I Sverige fortæller Patrick Danielsson om, hvordan poli-

tifolk i månedsvis har måttet bruge militære masker, som 

ikke er egnede eller brugbare til transport af arrestanter, 

afhøringer eller de fleste øvrige situationer. Men de let-

tere og egnede værnemidler har ladet vente på sig og var 

ikke en del af politiets backup.

Det samme lyder fra Tyskland og flere øvrige lande. 

Nogle steder har gasmasker været i brug, andre steder 

har man syet og strikket hjemmelavede masker, og i det 

hele taget er forberedelsen til den mulige pandemi, som 

forskere har advaret om i årevis ville komme, ikke helt 

blevet taget alvorligt nok til at fylde lagrene på forhånd. 

- Faktisk er vi bekymret for, om vi har værnemidler 

nok i politiet til hele pandemiperioden. Selvom mange 

politidistrikter har udstyret på plads, er det alligevel en 

mangelvare hos nogle. Det er kritisk, specielt for front-

personalet, siger Sigve Boldstad, formand for det norske 

politiforbund.

I flere politistyrker, herunder i Danmark, har man kørt 

med lukkede vagthold for at mindske smittespredningen 

internt. Belgisk politi har dog valgt at køre med enmands- 

patruljer. Det fortæller Emanuel Knapen, der er chefpoli-

tiinspektør i lokalpolitiet i Borgloon. 

- Patruljer i beredskabet er blevet delt op, så man kun 

kører med én betjent i hver bil ligesom i USA. Det har 

været under forudsætning af, at man kan tilkalde backup, 

når det er nødvendigt, siger han.

Sen adgang til at blive testet 
Muligheden for som politiansat at blive testet for Covid-19 

har været efterspurgt længe i alle de europæiske lande, 

som DANSK POLITI har talt med. Ikke før i midten af april 

blev britiske politifolk for eksempel tilbudt tests, og i 

dansk politi var det først i begyndelsen af maj, at det blev 

muligt for alle politiansatte at blive testet for Covid-19. 

Det skal tilmed sættes ind i en kontekst, hvor corona er 

blevet brugt som et våben mod politifolk.

I alle lande har politifolk rapporteret, hvordan der er 

blevet spyttet, hostet og harket på dem i forbindelse med 

politiindsatser af kriminelle og borgere, som har påstået, 

at de var smittede med Covid-19.

Både Sverige og Tyskland og Storbritannien melder om 

overraskende/rystende mange tilfælde. I Sverige har den 

politiansatte i sådan en situation skullet fortsætte med at 

Spanske politifolk  
døde af corona

I Spanien har coronakrisen påvirket 

både politiet og befolkningen hårdt. Lan-

det har været hårdt ramt af Covid-19 med 

mange smittede og døde, og samtidig har 

hele landet ligget øde i mange uger med 

et strengt udgangsforbud. Politiet har 

været massivt tilstede for at sørge for, at 

befolkningen har overholdt udgangsfor-

buddet.  Som i andre europæiske lande 

har spansk politi fulgt fælles retnings-

linjer for at undgå smitten. Desværre 

manglede man dog også de nødvendige 

værnemidler, som først kom senere. 

- I de mest kritiske uger af coronaud-

bruddet er flere politifolk blevet smit-

tede, og nogle er endda døde af syg-

dommen, fortæller Àngels Bosch, der er 

præsident for EuroCop samt formand for 

catalanske politifolk.

Der har været en masse nye regler 

hver uge, som politiet har skullet forhol-

de sig til og håndhæve over for befolk-

ningen, samtidig med at nye rutiner 

skulle indarbejdes, og gamle vaner skulle 

ændres for at undgå smittefaren mellem 

politifolkene. Omkring otte procent af 

politipersonalet er i karantæne, og det 

har også betydet en større arbejdsbyr-

de for de øvrige folk i frontlinjen, ifølge 

Àngels Bosch.

Man forventer yderligere to bølger af 

pandemien i Spanien – én i slutningen af 

efteråret og én til næste vinter, som også 

vil trække veksler på politiets knappe 

ressourcer. Àngels Bosch forventer, at 

det vil det tage omkring halvandet år for 

spansk politi at vende tilbage til normale 

tilstande.

Hun mener, at politifolk i hele Europa 

med succes har været med til at bekæm-

pe pandemien i frontlinjen på trods af, at 

der ikke har været ens sikkerhedsforan-

staltninger. 

- Coronakrisen har endnu en gang 

fremhævet det presserende behov for, at 

politifolk skal beskyttes, når de udfø-

rer deres arbejde. I årevis har EuroCOP 

arbejdet for, at alle europæiske politifolk 

har de samme rettigheder og er beskyt-

tet af EU-regler i forhold til arbejdsmiljø 

– på samme måde som enhver anden 

arbejdstager, fastslår Àngels Bosch.

¦
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arbejde og tage en test. 

Først hvis prøven blev 

fundet positiv, ville det 

betyde karantæne fra 

arbejdet.

Det utrolige i den for-

bindelse er, at antallet af 

smittede og indlagte po-

litifolk, så vidt DANSK 

POLITI er oplyst, har 

været relativt begræn-

set. I Sverige toppede 

det i starten med otte 

procent sygemeldte, 

men er hurtigt faldet til 

normalt sygefraværsleje 

igen. I Danmark har der 

heller kunnet aflæses 

andet end marginale 

udsving i sygefraværet. 

Det samme gælder for 

Tyskland.

Intet minder altså 

om Detroit i USA, hvor 

man kortvarigt frygte-

de helt at skulle lukke politiet på grund af sygefravær og 

smittede.

Hvad venter forude?
Det interessante ved coronakrisen, når man spørger ud i 

det europæiske politilandskab, er ikke selve den krisepe-

riode, der er gennemlevet på bedste beskub og fra dag til 

dag. Det interessante er regningen forude for politiet. Det 

interessante er, at samfundene igen erfarede, at politiet er 

drevet og indrettet efter modeller, som ikke forholder sig 

til, at verden er foranderlig, globaliseret, og at det uvente-

de altid sker?

I Danmark kaldte forbundsformand for Politiforbundet 

det endnu et bevis på, at 

New Public Management 

og konsulenthuse havde 

skadet den offentlige sektor. 

Vil der blive rettet op på det?

Stort set alle politikorps stod i en situation og en poli-

tisk virkelighed, kort før corona blev andet end en øl, hvor 

der blev forhandlet store fremtidige udvidelser af politi-

styrker, debatteret nærvær og faglighed og nye indsatser. 

Der var en generel erkendelse af, at politiet var kørt time-

mæssigt over af et godstog kaldet globalisering, cybercri-

me og terror. Den politiske virkelighed og forståelse blev 

sat på hold, og om den bliver genoptaget på den anden 

”
Norsk politi har oplevet et fald i anmeldelserne 
inden for økonomisk kriminalitet, narkotikasager 
og seksuelle overgreb, men det afspejler ikke 
det reelle kriminalitetsbillede. Der findes et stort 
mørketal. Vi forventer derfor et stort sagsefterslæb, 
når coronakrisen har lagt sig.

Sigve Bolstad, formand for det norske politiforbund, Politiets Fellesforbund

Mangel på værnemiddel og en lang 
ventetid på disse er det generelle bil-
lede i politistyrkerne i Europa. Også 
i Norge, hvor man faktisk er usikker 
på, om der er tilstrækkeligt med 
værnemidler i alle politidistrikter til 
at stå Covid-19-pandemien ud.
Foto: Svend Bjellan/norsk politi
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side, er uvist. Ikke mindst i betragtning af astronomiske 

gældoptagelser og mulige økonomiske tømmermænd, 

som venter forude. 

I hvilken form åbner verden i det hele taget, og hvor 

stor bliver påvirkningen af politiet? Kommer der et brag, 

fordi meget har stået stille? Ting har det med at gentage 

sig over grænser. Såvel i Danmark som i vores nabolande 

har man undret sig over, at en af de store og stigende be-

lastninger af politiets timeforbrug, udrykning til psykisk 

syge og nødlidende, er faldet voldsomt under coronakri-

sen. I større engelske byer udgjorde denne slags opgaver 

hvert fjerde tilkald. I Danmark omkring hvert ottende. 

Lægerne forstår det heller ikke, ej heller hospitalerne. For 

de psykisk syge er heller ikke dukket op hos dem. Hvad 

sker der, når verden åbner igen? 

Sigve Bolstad, formand for det norske politiforbund, 

beskriver det således:

- Norsk politi har oplevet et fald i anmeldelserne inden 

for økonomisk kriminalitet, narkotikasager og seksuelle 

overgreb, men det afspejler ikke det reelle kriminalitets-

HOLLAND: 
Politiet har altid et coronakit  
med i bilen
I et lille land som Holland, der på mange måder ligner Dan-

mark, er man meget hårdere ramt af Covid-19 end i Danmark. 

En af forklaringerne kan være, at folk bor tæt og dermed kan 

smitten lettere sprede sig. Holland har som i Danmark tidligt 

haft en nedlukningsplan for landet. Forsamlingsforbuddet på 

mere end tre personer gælder indtil videre til den 1. juni. Po-

litiet har fået beføjelser til at udstede bøder til dem, der ikke 

kan overholde forbuddene. 

Gerben Tensen, som er politiinspektør i færdselspolitiet i 

det østlige Holland, fortæller, at de udsteder bøder til folk på 

390 euro – knap 3.000 danske kroner, hvis en borger ikke kan 

overholde forsamlings- eller afstandsforbuddet. Selv i person-

biler skal hollænderne holde 1,5 meters afstand til hinanden. 

- Som færdselsbetjent bliver vi kun sendt ud til alvorlige 

trafikulykker, hvis det er nødvendigt. Men vi har altid et coro-

nakit med i bilen, som består af beskyttelsesdragt, handsker, 

ansigtsmasker og sikkerhedsbriller. Det skal bruges, hvis man 

er ude ved en hændelse, hvor der muligvis er en coronasmit-

tet involveret. Det har heldigvis ikke været nødvendigt at 

bruge endnu. Jeg tror, det er meget sværere for de kolleger, 

der arbejder i beredskabet, at holde den anbefalede afstand 

til borgerne, og dermed er de også i en højere risiko end os i 

færdselspolitiet, siger Gerben Tensen til DANSK POLITI.

billede. Der findes et stort mørketal. Vi forventer derfor et 

stort sagsefterslæb, når coronakrisen har lagt sig.

Tik-Tok-politi
Sådan er der mange ubekendte, også når det gælder afvik-

ling af alle de arrangementer og events, som er udskudt, 

og pludselig linet op som perler på en snor, eller de paral-

lelsamfund som har vist sig ekstra parallelle og udsatte 

under coronakrisen.

Den gode del er, at tilliden til politiet generelt er vokset 

under krisen, selv i lande som Italien og Spanien, hvor 

synet på regler og ordensmagt er noget anderledes end 

i Skandinavien. Her har tilliden fået et boost opad, som 

måske kan gøre en forskel. Bizart og ironisk nok er en af 

de største succeser under coronakrisen den kinesiske 

SoMe-platform Tik-Tok, hvor folk kan dele korte dansevi-

deoer til hele verden. Optagelser af spanske politifolk, der 

kommunikerer dansende på tomme gader og underholder 

indespærrede borgere, er blevet kæmpe virale hits, som 

har givet politiet en helt ny og folkelig status i landet. 

¦
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De fleste af os vil gerne være med til at løse 
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en 
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør 
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in 
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er  
markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Politiforbundet.  
Er du medlem, ejer du os. Derfor får du  
billigere finansiering, bedre vilkår og en  
ejerkreds, der forlanger, at vi er med til  
at tage ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1966 og  
fortæl, hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån  
på fornuftige betingelser til traditionel 
brændstofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit- 
godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter 
til forsikring er ikke medregnet. Renten gælder 
ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel af 
billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.025 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr. /udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 371.910 kr. ÅOP 1,90%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.357 kr.
Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en  
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1966  
– eller se mere på  
lsb.dk/groen-bil

RENTE 0,95%
til medlemmer af Politiforbundet

NYHED: 
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TEKST

FOTO

NICOLAI SCHARLING

ÅSA-HELENE BEGWALL, FLICKR

Smittetrykket har ikke været ekstraordinært i svensk politi, til trods for at 

alle er mødt ind på arbejde. Manglen på masker og tests samt borgere, 

der har spyttet og hostet på politifolkene, har i særlig grad præget debatten. 

Svensk politi  
har ikke arbejdet 

hjemmefra

TEMA
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or svensk politi var corona-restriktioner 

i en lang periode noget, som omfattede 

politifolk i andre lande.

Der skulle således gå to måneder, før 

arbejdsgiveren gav sig og lod de politi-

ansatte, som havde muligheden, arbejde 

hjemmefra.

- Vi har været stærkt kritiske over for 

arbejdsgiverens tilgang til det hér, og 

vi har haft mange lange og hårde diskussioner, fortæller 

Patrik Danielsson, som er en valgt til national sikkerheds-

repræsentant med base i det svenske politiforbund.

Han og det svenske politiforbund var fra starten af 

indsatsen sat uden for døren og måtte kæmpe sig vej 

ind i staben, som havde til opgave at udstikke politiets 

arbejdsforhold under coronakrisen.

Ifølge Patrik Danielsson har det resulteret i stor usik-

kerhed omkring regler, indsats og rettigheder blandt de 

svenske politifolk.

Reglerne er blevet fortolket forskelligt, og enkelte politi- 

ledere har på eget ansvar givet ansatte lov til at arbejde 

hjemmefra. Flertallet har dog kaldt alle ind på stationen.

- Først nu har vi fået lavet en række ting om, blandt 

andet omkring muligheden for hjemmearbejde. Vi kunne 

F
have haft et langt bedre forløb, hvis vi fra begyndelsen 

havde været med til at løse udfordringerne. Det, tror jeg, 

arbejdsgiveren har indset, og derfor skal vi også bagefter 

have en evaluering af forløbet, så vi ikke begår de samme 

fejl igen, fortæller han.

Militærmasker og fravær af test
Sverige har som bekendt haft en noget anderledes tilgang 

til coronakrisen end sine nabolande. Store dele af sam-

fundet har fortsat været åbent, herunder skoler og restau-

ranter. Ansvaret har i høj grad været lagt på den enkelte 

borger til at vise afstand og tage hensyn. Fokus har også 

i højere grad været at skabe flokimmunitet, og hvis man 

ser på de skandinaviske lande, så har Sverige også ople-

vet massivt flere smittede og døde, selv hvis man tager 

den større befolkning i betragtning. Særligt Stockholm 

og de særligt udsatte boligområder uden for hovedstaden 

har været hårdt ramte.

De løsere restriktioner har også betydet, at politiet i 

højere grad har haft en hverdag, som lignede tiden før 

corona.

- Ude i felten har politifolkene været særligt udsatte 

for smitte, og vi har fået omkring 500 rapporter om ar-

bejdsskader i den forbindelse. Men fra at starte med otte 

procent sygemeldte i politiet, er vi nede på de normale 

antal sygemeldinger, så påvirkningen har ikke været stor, 

fortæller Patrik Danielsson.

Han hæfter sig ved, at flertallet af svenskerne har efter-

levet myndighedernes anvisninger, så trykket på politiet 

i forhold vold i nattelivet, narkohandel og store forsam-

linger har været mindre.

- Til gengæld har vi måttet kæmpe hårdt, og har været 

stærkt kritiske, i forhold til de værnemidler, vi har haft 

adgang til i politiet. Vi har haft militærmasker, og ikke de 

masker som bruges på sygehusene. Det har selvfølgelig 

været helt uforeneligt med blandt andet transport af arre-

stanter, afhøringer og en lang række almindelige opgaver 

med borgerkontakt. Også hér har arbejdsgiveren været 

langsommelig. Det samme gælder i forhold til at få testet 

politifolk for virus, siger Patrik Danielsson.

Corvid-19 som spyttevåben
Ifølge sikkerhedsrepræsentanten har et af de største 

temaer omkring coronaindsatsen for politiet været de 

hyppige oplevelser af, hvordan politifolk er blevet spyttet 

og hostet på af kriminelle, som påstod, at de var smittede 

med Covid-19. 

- Smitten er blevet brugt som et våben, og det har været 

meget ubehageligt at opleve, siger han.

Ifølge Patrik Danielsson kommer den store udfordring 

for politiet for alvor nu, hvor der åbnes endnu mere op. 

Når nattelivet vender retur sammen med events og store 

forsamlinger.

- Vi går nok fra, at der er tale om en national indsats til 

en regional indsats, og det kan give sund fornuft. Men vi 

kan også få travlt, og det kan påvirke politifolkenes som-

merferie, forudser han. 

De løsere restriktioner 
i Sverige har betydet, 
at politiet i højere 
grad har haft en 
hverdag, som lignede 
tiden før corona.

02/MAJ 2020 DANSK POLITI     25

¦



vis resten af Europas statsledere 

vaklede kortvarigt, så gjorde de det 

ikke efter, at optagelser af militær-

køretøjer, som transporterede lig 

gennem norditalienske gader, blev 

virale hit. 

Italien blev skræmmebilledet, 

der brændte angst for corona ind i 

resten af den europæiske befolk-

ning, og ikke mindst for sundhedsvæsnets kollaps og 

manglen på kremeringsovne til afdøde. 

Landet var Ground Zero, hvor ingen andre ønskede at 

komme hen.

Det var hér, frontpersonalet tog den hårdeste tørn, 

siden flankeret af deres spanske og britiske kolleger og 

sundhedspersonalet på Manhattan.

En del af frontpersonalet var de italienske politifolk, 

som – fordelt på adskillige korps – hurtigt blev stødpude, 

kontrollører og folkelig informationskilde for de borgere, 

som blev spærret inde fra begyndelsen af marts.

To politifolk er døde, tusindvis har været smittede eller 

i karantæne. Da bølgerne gik højest i april, foretog politiet 

omkring 250.000 kontroller dagligt af borgere og skrev 

tusindvis af bøder ud til folk, som brød reglerne.

H
TEKST
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Elastik i forhold til bødeudskrivning, stor synlighed og lokal 

hjælp, hvis der var spørgsmål. Sådan har italienske politifolk 

klaret nedlukningen af samfundet iklædt masker og handsker. Det 

kan give en positiv medvind for politiet, når Europas hårdt ramte 

Ground Zero åbner helt igen den 3. juni.

Politiet i Italien  
har hjulpet borgerne 

med viden

En Carabinieri-politibil kører 
ind på kirkegården i Bergamo i 
Norditalien den 26. marts 2020. 
De militære køretøjer i baggrunden 
venter på at hente kister med ofre 
for Covid-19. Kisterne skal bringes 
til krematorier i andre regioner, 
som har lovet at hjælpe, da der 
mangler kapacitet i Bergamo.

TEMA
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Bøder, som ifølge epidemiloven fremover vil være at finde 

på den enkeltes straffeattest.

Alligevel tyder noget på, at politiet er kommet ud af 

coronakrisen i medvind.

Det fortæller Charlotte Sylvestersen, som er freelance-

journalist og i 30 år har boet i Milano.

- Politiet er generelt meget synlige hernede. Vi er vant 

til lokale politifolk, som cykler rundt, stopper folk, og som 

udskriver parkeringsbøder. Men de har været ekstra syn-

lige i de seneste måneder. Det er den lokale betjent, som 

har stoppet folk, tjekket papirer og vurderet, om de skulle 

have bøder. Det er de lokale politifolk, man har spurgt til 

råds om karantæneregler, og man har opsøgt med spørgs-

mål. Mit indtryk er, at det har de gjort godt, fortæller hun. 

Hensyn og løs fortolkning
Charlotte Sylvestersen henviser også til, at politifolkene 

har taget hensyn til folks manglende viden og har været 

gode til at hjælpe med information. Der er ikke blevet 

skrevet bøder ud for alt, men der er i stedet blevet taget 

hensyn til og fortolket regler med elastik. Eksempelvis 

sad hun selv på en bænk i en park i forårssolen i flere 

timer, hvilket var et lovbrud, men uden at politifolkene, 

som så det, skrev en bøde ud, da hun ikke som sådan 

udgjorde en smitterisiko.   

-  Jeg har selv flere gange opsøgt betjente med tvivls-

spørgsmål. Jeg kender flere af lokalbetjentene i mit 

kvarter, og min egen opfattelse af den meget mere synlige 

ordensmagt i det italienske gadebillede er grundlæggende 

positiv. Det, at man ser og også taler med politiet i ny og 

næ, giver faktisk en lidt tryggere fornemmelse i hverda-

gen.

Der findes ingen tillidsundersø-

gelse af politiet, efter coronakrisen 

satte ind. Men ifølge seneste un-

dersøgelse fra januar 2020 havde 

små 50 procent af italienerne tillid 

til retsvæsenet, og generelt lå tilli-

den mellem 60-70 procent i forhold 

til de forskellige politikorps. En til-

lid, som meget vel kan være steget 

efter indsatsen. 

Total nedlukning
I næsten to måneder var Italien 

lukket helt ned, og borgere skulle 

dokumentere, at de havde ret til 

at færdes udenfor. For eksempel 

ved indkøb i den lokale butik eller 

for at lufte deres kæledyr op til 

200 meter fra deres bolig. Også her 

har der været elastik fra politiet, 

kombineret med forståelse fra de 

borgere, som alligevel fik bøder, 

fordi de godt vidste, at de havde 

brudt reglerne.

Den 4. maj blev restriktionerne 

løsnet, men først den 3. juni åbner det italienske samfund 

reelt.

3. juni er således en slags frihedsdag i Italien.

- Politiet har været udstyret med værnemidler som 

masker og handsker. Mit indtryk er, at italiensk politi 

er meget bevidst om den personlige sikkerhed for deres 

ansatte. Derfor har de også været gode til at passe på den 

enkelte medarbejder under coronakrisen.

I begyndelsen af maj klagede Polizia di Statos fagfor-

ening i regionen Liguria over, at deres betjente, i modsæt-

ning til Carabinieri, ikke blev kontrolleret for antistoffer 

efter at have været i hjemmekarantæne på grund af mis-

tanke om eller som Coronasmittede. Testsituationen æn-

drer sig dog fra dag til dag, og netop udsatte faggrupper 

som sundhedspersonale og politi står først i køen for at 

blive testet. I det hele taget har et gennemgående problem 

været at blive testet, både ved mistanke om smitte og 

bagefter for antistoffer, fortæller Charlotte Sylvestersen.

Lært af bruge droner
Med åbningen vender det ”normale” kriminalitetsbillede 

også tilbage og ind i hverdagen:

- Under karantænen er antallet af mikrokriminalitet – 

indbrud, overfald, butikstyverier og trafikulykker faldet 

drastisk. Til gengæld er antallet af online forbrydelser 

og svindel steget, og mafiaen har været hurtigt ude med 

deres garn for at låne privatpersoner og forretningsdri-

vende penge til ågerrenter, der siden kan blive til regulær 

afpresning. Min fornemmelse er, at politiet glæder sig 

til ikke at skulle koncentrere sig om kontroller, selvom 

de fortsætter med det i forbindelse med overholdelse af 

reglerne om afstand i butikker, barer, strande og restau-

ranter. Der bliver dog advaret om netop at holde øje med 

mafiakriminalitet, siger Charlotte Sylvestersen.

Hun har talt med en politibetjent i sin venskabskreds, 

som tror, at den lære, myndighederne har gjort under 

krisen, også vil smitte af i fremtiden på politiet, herunder 

brugen af droner til overvågning og det tættere forhold til 

borgerne. 

”
Det er de lokale politifolk, 
man har spurgt til råds 
om karantæneregler, og 
man har opsøgt med 
spørgsmål. Mit indtryk er, 
at det har de gjort godt”.

Charlotte Sylvestersen,  
journalist, Milano
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– det svære bliver, når corona-
virkeligheden rammer politiet 

10 UGERS 
CORONA-
UVIRKELIGHED
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istorien om dansk politi og coro-

nakrisen er ikke nødvendigvis let at 

samle op på her midt i maj.

Eller som forbundsformand Claus 

Oxfeldt formulerer det:

- Det er de mærkeligste to måneder 

i den tid, jeg har været forbunds-

mand i Politiforbundet.

Bagklogskabens lys kan let skære 

smertefuldt i øjnene, hvis ikke man har de rette briller på. 

Og ifølge Claus Oxfeldt er de rette briller en forståelse 

af, at verden efter 11. marts bestod af en reel følelse af at 

være i krig med en usynlig, lumsk og potentielt altøde-

læggende fjende.

- Vi stod i begyndelsen med dag-til-dag-scenarier, ja, 

nærmest fra time til time, vi havde set fotos med rækker 

af ligvogne i Norditalien komme rullende ned ad tomme 

gader, og vi forestillede os København udsat for samme 

situation. Det var dér, vi var. Det var de skrækbilleder, 

som kørte over den indre fremviser. Og vi vidste, at 

politiet som frontpersonale skulle ud i den virkelighed 

og sikre tryghed, orden og retssikkerhed. Vi vidste, at 

politifolkenes familier og nærmeste pårørende ville 

være forståeligt ængstelige. Tænk, hvis 500 eller 1.000 

politifolk pludselig skulle kæmpe med resten af befolk-

ningen om de alt for få respiratorer. I dag har de fleste 

nok glemt, hvor voldsomt det var og føltes. Men husk på, 

H

TEKST NICOLAI SCHARLING

Der var uvant stille mange steder i 

politiet under coronakrisens første 

uger. De tomme gader og aflyste 
fester betød uvant ro. Til gengæld 

bliver den nye, genåbnede hverdag 

en stor mundfuld for politiet – med 

ekstra træk på politiets ressourcer. 

Ifølge Politiforbundets forbundsmand, 

Claus Oxfeldt, er flerårsaftalen, som 

netop nu forhandles i krisens skygge, 

afgørende for politiets mulighed for 

at klare den nye virkelighed.  

På trods af at værnemid-
ler som masker og hånd-
sprit i de første uger ikke 
var lige let at få fat på 
for politifolkene, har der 
været overraskende få 
coronasmittede i dansk 
politi. 
- Samfundet, borgerne 
og ikke mindst politifol-
kene viste sig at være 
imponerende omstillings-
parate i forhold til den 
nye virkelighed, lyder det 
rosende fra forbundsfor-
mand Claus Oxfeldt.
Arkivfoto: Jakob Boserup
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at om aftenen den 11. marts gik selv normalt fornuftige 

borgere i overlevelsesmodus og ryddede butikshylder for 

toiletpapir og gær i en grotesk hamstringsbølge, fortæl-

ler han.

Hurtig med krisestab
Danmark skulle lukkes ned, og politiet skulle håndhæve 

nedlukningen. Borgernes første stormløb på Netto og 

Føtex lovede ikke godt.

Da Politiforbundet i dagene efter nedlukningen fik 

samlet sin krisestab til møde, var det derfor med forvent-

ningen om, at politiet stod foran en af de mest pressede 

og kaotiske perioder.

- Vi forventede, at der ville komme et voldsomt pres, 

og at vi virkelig skulle op på den store klinge og gennem 

voldsomme forhandlinger for at sikre politifolk forsvar-

lige arbejdsforhold, at der blev taget hensyn til private 

forhold, og i det hele taget passet på politiet i en kaotisk 

situation, husker Claus Oxfeldt.

Krisestaben, som blev styret af forbundsformanden 

og næstformand Claus Hartmann, blev samlet virtuelt 

og mødtes tidligt hver morgen og i løbet af dagen efter 

behov. Også Politilederforeningen blev en del af staben for 

at sikre vidensdeling og løsninger på alle niveauer. 

Samtidig sørgede Politiforbundet for at få to af sine 

forbundssekretærer med ekspertise i arbejdsmiljø, sik-

kerhed og personaleforhold med i Rigspolitiets logistiske 

stab og i Rigspolitiets strategiske stab samt i den Natio-

nale Operative Stab, NOST, som hver dag samledes i Ejby 

for at gennemgå hele den politioperative indsats under 

krisen. I starten sad mere end 100 ansatte og eksperter 

fra beredskabsområdet således dagligt og var alene be-

skæftiget med coronaindsatsen.

- Det viste sig at være uvurderligt i forhold til at få løst 

en række problemer og uhensigtsmæssigheder, næsten 

inden de opstod. Særligt, når det handlede om politifol-

kenes sikkerhed og at få klare retningslinjer og svar på de 

mange spørgsmål, kollegerne helt naturligt havde, siger 

Claus Oxfeldt.

Skaffede overblik og videndeling
Selve forbundshuset lukkede ned for alle personlige hen-

vendelser og kun tre-fire fra krisestaben samledes dagligt 

i lokalerne, mens alle andre arbejdede hjemmefra.

Politiforbundet åbnede også en særlig coronapostkasse, 

hvor alle landets politiforeninger sendte oplysninger ind 

om lokale forhold, tvivlsspørgsmål, indsatser, udfordrin-

ger med mere. 

Oplysningerne blev samlet i en daglig coronalog af 

forbundssekretær Jan Hempel, og delt til alle foreninger 

samt behandlet i krisestaben.

- Vi sikrede, at der løbende var det fulde overblik og 

fik klædt de enkelte foreninger på med viden og læring, 

så vi var helt opdaterede, når vi mødtes med arbejds-

giveren eller havde møder i NOST. Indimellem betød 

det faktisk, at vi var mere vidende end arbejdsgiveren 

om forholdene ude i landet, og ikke mindst den meget 

forskellige fortolkning af retningslinjer og tjeneste-

planlægning, som foregik fra kreds til kreds, fortæller 

forbundsformanden.

Loggen blev suppleret af to ugentlige briefinger i regi af 

hovedbestyrelsen. Der blev samlet op med nyhedsbreve 

til alle medlemmer, FAQ på forbundets hjemmeside og 

spørgetime på Facebook. 

Normalt sygefravær
I de første dage handlede det om at få et samlet overblik 

og klare retningslinjer. Sygdomsudviklingen i politiet 

blev fulgt tæt, og til stor undren og lettelse afveg den 

kun marginalt fra det normale niveau. Den store og fryg-

tede smittespredning udeblev til trods for, at værnemid-

ler som masker og håndsprit i de første uger ikke var lige 

let få fat på.

- I de første 14 dage gik vi stadig og ventede, samt fryg-

tede katastrofen og et muligt nedbrud i sundhedsvæse-

net. Meldinger, prognoser og retningslinjer skiftede ofte, 

og det var heller ikke til at sige præcist, hvordan borgerne 

og samfundet ville agere i forhold til den første åbning, 

som var varslet efter påske. Det blev dog mere og mere 

hverdag, og samfundet, borgerne og ikke mindst politi-

folkene viste sig at være imponerende omstillingsparate i 

forhold til den nye virkelighed, siger Claus Oxfeldt.

Karantæne og hjemtransport
I forbundets coronalog kunne man følge udviklingen i 

spørgsmål, tvister, uklarheder og problemer fra dag til 

dag. Med andre ord, hvad der i særlig grad optog politifolk 

eller krævede Politiforbundets indgriben i forbindelse 

med indsatsen.

I de første to-tre uger handlede det især om:

•  Karantæneregler og smittefare for ansatte.

•  Tjenesteplanlægning, arbejdstid og ferie.

•  Corona som arbejdsskade.

•  Smittefare ved politiforretninger.

•  Manglende lokal inddragelse af enkelte foreninger i 

stabene.

•  Retningslinjer for hjemmearbejde. 

Sideløbende brugte forbundets forhandlingsudvalg og for-

bundssekretær Flemming Olsen og Poul-Erik Olsen meget 

tid på at få arbejdsgiveren til at udarbejde et actioncard 

for alt frontpersonale i politiet. Formålet var at få samlet 

de væsentligste retningslinjer fra de mange vejledninger, 

der hele tiden ændrede sig og lå spredt ud over forskellige 

sider. Ligeså fyldte sikkerheden og logistikken en del i 

forbindelse med transporten af danske statsborgere, som 

skulle nå at hentes hjem fra blandt andet Marokko med 

særfly, inden lufthavnene lukkede for udenlandske fly.

Hvor blev de af?
Efter de første to uger med moderat kaos og frygt for det 

værste ændrede indsatsen dog karakter.

 Manglen på natteliv, barer, butiksliv, forsamlinger, 
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events, fodboldkampe, trafik med meget mere betød slet 

og ret tomme gader og meget lidt kriminel action. 

- Der var en sjælden ro og orden. Jeg kan huske, at 

vi sad på møde efter møde og undrede os over faldet i 

hændelser med psykisk syge og udsatte personer, fordi vi 

samtidig hørte fra læger i privatpraksis og psykiatri, at de 

heller ikke så særligt meget til dem. Hvor var de henne? 

Der foregik bare meget i ly af private vægge, som politiet 

ikke blev kaldt ud til, men som sikkert dækker over et 

kolossalt mørketal. Når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt 

se, at danskerne simpelthen generelt gjorde enhver frygt 

til skamme, og generelt var rigtigt gode til at efterleve 

regler og passe på sig selv og hinanden. Det gav politiet en 

relativ ro, sammenlignet med den normale verden, hvor 

vi konstant skubber overarbejde foran os, fordi ressourcer 

og opgaver ikke hænger sammen, siger Claus Oxfeldt.

Timer til afspadsering
En afledt effekt af roen var dog, at enkelte ledelser fik et 

godt øje til de mere end en million timers overarbejde, 

som politifolk har skubbet foran sig. Nogle mente, at over-

arbejdet kunne nedbringes voldsomt og med tilbagevir-

kende kraft, når nu folk alligevel skulle hjemsendes eller 

arbejde hjemmefra.

- Vi havde allerede som en del af FH, altså den samlede 

fagbevægelse, valgt at tage ansvar for krisen og var gået 

med til at betale med op til fem feriedage for hjemsen-

delse. På den baggrund var armlægningen med enkelte 

ledelser en form for rovdrift, vi dog hurtigt fik stoppet, 

fortæller forbundsformanden.

Spyt og afhøringer
Et kig i coronaloggen for påsken og ugerne efter viser 

nogenlunde, hvilke spørgsmål som særligt rørte sig ude 

på stationerne:

•  Rengøring af køretøjer i forhold til smitteforebyggelse.

•  Test af ansatte.

•  Udsatte afhøringer i Den Uafhængige Politiklagemyn-

dighed.

•  Corona som paragraf 119, altså som vold mod tjeneste-

mand, når der blev spyttet på politifolk. Den blev dog 

ved dom modsagt. Det er ikke vold mod tjenestemand.

•  Kredsenes forskellighed, ressourceforbruget i forbin-

delse med indsats og planlægning blev administreret 

forskelligt fra kreds til kreds, hvilket skabte stor usik-

kerhed og tvivl. Politiforbundet måtte i den forbindelse 

sætte ind for at sikre ensretning.

•  Genåbning af politiet i forbindelse med samfundets 

taktvise genåbning. 

Da solen skinnede på Bryggen
Mange ting har dog en ende, og da solen skinnede eks-

traordinært sommeragtigt i slutningen af april, trak det 

adskillige borgere ud på gader og i parker, og med en 

tæthed som oversteg forsamlinger på maksimalt 10 per-

soner og afstanden på to meter. Nogle steder var bruddet 

så massivt, at politikerne ikke længere kunne sidde det 

”
Man kan sige, at 
vi går fra corona-
uvirkeligheden til 
corona-virkeligheden. 
Det interessante, og 
det er nok det, jeg 
frygter mest, ligger 
i de kommende 
måneder. Nemlig alt 
det, der er skubbet 
foran os, alt det, som 
skal indhentes, den 
ny tilgang til et åbent 
samfund, angsten 
og usikkerheden, 
og så alle de mulige 
konsekvenser socialt, 
politisk og økonomisk, 
som vi først kender 
rigtigt til om et år 
eller to. Alt sammen 
kommer direkte eller 
indirekte til at have 
en stor afledt effekt på 
politiet.

Forbundsformand Claus Oxfeldt
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overhørig, fordi det var en reel trussel mod den strategi, 

som hidtil var lagt.

- Det var chokerende at se, at så få kunne risikere 

at ødelægge så meget for så mange. Det var sikkert 

tankeløshed, men at gamble med sundheden for hele 

samfundet, risikerede at forlænge de dyreste syv-otte 

uger i moderne tid. Det var brandærgerligt. Indtil da var 

næsten alt blevet løst i mindelighed og ved henstilling, 

nu var stregen i den grad passeret, så kravet om bøder 

og show of force var uundgåeligt. Fra at have nogenlun-

de ro fik politiet et politisk diktat om at sende alt, hvad 

der var muligt, på gaden til patruljering, siger forbunds-

formanden.

Han oplevede selv, hvordan folk stimlede sammen på 

Islands Brygge samt modtog beskeder fra bekymrede 

lokale over de flokke, som samledes i større grupper foran 

deres vinduer.

-  Jeg var rystet, som borger og som politier. Jeg vidste, 

at det her kunne få en stor, negativ pris. Nu kom det så 

til at gå ud over politiet, i en afgrænset periode, men det 

er billigt sluppet i forhold til et muligt perspektiv af, at vi 

skulle starte nedlukningen helt forfra. Det ændrer ikke 

ved, at vi ærgrede os dybt over, at politifolk skulle patrul-

jere på tomme gader og i tomme parker i et massivt og 

ikke fagligt forsvarligt omfang, og at det kostede mange 

timer i ugerne efter, fastslår han. 

Fremtiden er det interessante
Det er i store træk historien – så vidt - om, da coro-

nakrisen ramte politiet. Nogle uger med uvant ro, et par 

uger på den helt store patruljeklinge med løstsiddende 

bødeblokke, og så en forberedelse på dét, der venter, når 

samfundet rammer fase to og tre.

Der er naturligvis alle de mange små hændelser. 

Herunder kriminelle der så deres snit til at bruge Covid 

-19-truslen som et spytte- og hostevåben mod politiet. 

Det går igen i alle vores nabolande og har særligt været et 

problem i Sverige, lyder det.

- Man kan sige, at vi går fra corona-uvirkeligheden til 

corona-virkeligheden. Det interessante, og det er nok det, 

jeg frygter mest, ligger i de kommende måneder. Nemlig 

alt det, der er skubbet foran os, alt det, som skal ind-

hentes, den ny tilgang til et åbent samfund, angsten og 

usikkerheden, og så alle de mulige konsekvenser socialt, 

politisk og økonomisk, som vi først kender rigtigt til om 

et år eller to. Alt sammen kommer direkte eller indirekte 

til at have en stor afledt effekt på politiet, fortæller Claus 

Oxfeldt. 

Særlig hæfter han sig ved, at regeringen så vidt insiste-

rer på at få forhandlet flerårsaftalen, altså den kommende 

politiske aftale for politiet, på plads – måske endda inden 

sommerferien.

- Igen skal vi huske, hvor vi stod før marts. Vi stod i et 

politisk klima og en bred politisk forståelse af, at politiet 

var blevet nedprioriteret i alt for mange år, og havde et 

efterslæb af timer i forhold til virkeligheden. Vi stod med 

forståelsen af, at kun en lang og løbende udvidelse af 

”
Den helt nødvendige 
genopretning kan 
blive forsinket eller 
gå i stå. Det må ikke 
ske. Det vil være 
katastrofalt, og det 
er helt klart en af de 
højeste prioriteter 
i Politiforbundet, 
at bruge al vores 
indflydelse og alle 
muligheder for, at det 
heller ikke sker. Vi 
mangler fortsat 3.000 
politifolk, og tallet 
er endnu højere nu – 
med corona in mente.

Forbundsformand Claus Oxfeldt

¦
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politistyrken var eneste mulighed for at tackle udfordrin-

gerne nu og fremover. Det behov er ikke blevet i mindre i 

forlængelse af coronakrisen og den verden, der venter på 

den anden side. Vi stod også med en forståelse af, at den 

politiske og ministerielle detailstyring af politiet havde 

taget voldsom overhånd på bekostning af fagligheden, 

siger Claus Oxfeldt.

Ikke et godt forhandlingstidspunkt
Ifølge forbundsformanden er situationen i Danmark og de 

mulige økonomiske tømmermænd ikke det mest oplagte 

klima at forhandle et politiforlig i. 

- Vi har netop brug for visioner, evnen til at tænke lang-

sigtet og politifagligt samt med den politiske erkendelse 

af, at fagligheden skal sættes fri, at nærvær, forebyggelse 

og tryghed skal tilbage, at efteruddannelsen skal på spo-

ret, og at politiet i det hele taget skal fremtidssikres. Det 

er en stor mundfuld, når vi samtidig er i en periode, hvor 

politikerne har kortsigtet fokus på en ekstremt dyr krise 

og på at holde styringen meget tæt til Christiansborg. Tør 

de investere det nødvendige og tænke langsigtet? Jeg kan 

godt blive bekymret på den front, siger han. 

Corona og Covid-19 kan dermed risikere at få langva-

rige og store afledte konsekvenser for politiet i det hele 

taget. 

- Den helt nødvendige genopretning kan blive forsinket 

eller gå i stå. Det må ikke ske. Det vil være katastrofalt, og 

det er helt klart en af de højeste prioriteter i Politiforbun-

det, at bruge al vores indflydelse og alle muligheder for, at 

det heller ikke sker. Vi mangler fortsat 3.000 politifolk, og 

tallet er endnu højere nu – med corona in mente, fastslår 

han. 

- Det er de mærkeligste 
to måneder i den tid, 
jeg har været forbunds-
mand, konstaterer 
forbundsformand Claus 
Oxfeldt. 
 Han er bekymret for, 
hvad der venter politiet 
på den anden side af 
coronakrisen, fordi de 
mange udfordringer, 
der ligger forude for 
dansk økonomi, ikke er 
et optimalt afsæt for for-
handlingerne om en ny 
flerårsaftale for politiet.
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En anderledes hverdag  
– på godt og ondt

Lukkede vagthold, hjemmearbejdspladser, værnemidler, afspritning og 
afstand. Coronakrisen har betydet nye opgaver og ændrede rutiner for 

de ansatte i politiet. Det har flere af dem fortalt om til fagbladet DANSK 

POLITI – over telefonen naturligvis. 

Her kommer et uddrag af nogle af de artikler, som har været bragt på 

hjemmesiden i løbet af coronakrisen.

Påpasselighed ved grænserne 
– men også lidt kedeligt

Politikadet Maria Brædder 

fra UKA i Sydsjællands- og 

Lolland-Falsters Politi og 

politibetjent Mia Madsen 

fra UKA i Syd- og Sønderjyl-

lands Politi fortæller om de 

nye rutiner ved den ”blå” og 

”grønne” grænse.

- Forskellen på før og efter 

corona er, at vi nu afviser 

folk fra andre lande, selvom 

de har deres rejsedoku-

menter i orden. Hvis de 

ikke har et såkaldt aner-

kendelsesværdigt formål 

for deres indrejse, kan de 

ikke komme ind i Danmark 

på grund af smittefaren. 

Presset på grænsen er ikke 

så stort, som det plejer. Flere 

færgeankomster aflyses, og 

der er færre køretøjer i et 

færgetræk. Passagerbusser 

er for eksempel ikke længere 

tilladt, siger Maria Brædder.

Hun fortæller endvidere, 

at reaktionerne har været 

lidt blandede hos de afviste 

ved grænsen. 

- De fleste folk har været 

indforstået med det, men 

nogle er blevet sure, og 

andre er blevet kede af det, 

hvis de har skullet besøge 

et sygt familiemedlem, 

men er blevet afvist, fordi 

de ikke kunne bevise, at 

der var tale om et alvorligt 

sygdomstilfælde.

Nye vaner
Politibetjent Mia Madsen 

fra UKA i Syd- og Sønder-

jyllands Politi fortæller, at 

hun er meget bevidst om 

ikke at komme for tæt på 

borgerne. 

- Vi skal ikke hænge ind 

ad den åbne bilrude i tæt 

kontakt med borgeren. Hvis 

vi kan undgå det, tager vi 

heller ikke indrejsedoku-

menterne i hånden. Vi lader 

borgeren selv holde det og 

scanner det på afstand med 

appen på vores mobil. For 

selvom vi bærer handsker, 

kan man nemt komme til at 

røre ved først ét 

dokument og dernæst et nyt 

med de samme handsker, 

uden lige at tænke over det, 

fordi det er en vane. Ligesom 

vi heller ikke skal stikke 

næsen tæt på dokumenter-

ne og nærstudere dem, som 

vi plejer. I det hele taget er 

det jo svært at ændre vaner. 

Heldigvis har jeg altid sprit-

tet dele-tastaturer af inden 

brug, og jeg spritter nu også 

rat med videre af, inden jeg 

sætter mig ind i en patrulje-

vogn, siger hun.

26.3.2020

Politikadet Maria Brædder.

Politibetjent Mia Madsen.

TEMA
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Ikke tid til 
at ærgre 
sig – i hvert 
fald ikke 
lige nu
Ledende politiinspektør 
i Københavns Politi, Peter 

Dahl, har brugt over tre år 

på at planlægge politikred-

sens indsats, når Danmark 

til sommer skulle have 

været vært for fire EM-kam-

pe i Parken. Men EM er som 

bekendt blevet udskudt til 

2021. Mange andre planlagte 

begivenheder i hovedstaden 

er også blevet aflyst som 

følge af coronakrisen. Her-

under dronningens 80-års 

fødselsdag, 1. maj i Fælled-

parken og musikfestivalen 

Distortion.

 - Men jeg har slet ikke 

haft tid til at ærgre mig over 

aflysningen af EM endnu, 

for vi er jo gået direkte over i 

krisen med Covid-19, fortæl-

ler Peter Dahl.

 Han forudser et usæd-

vanligt stort ressourcetræk 

på det københavnske politi 

til næste sommer, nu hvor 

EM og Tour de France skal 

afholdes lige efter hinan-

den, og i begyndelsen af 

august kommer desuden 

Word Pride og Euro Games 

til hovedstaden.

De cyber-
kriminelle  
holder ikke 
corona-fri

Nationalt Cyber Crime Center (NC3) 

kører med toholdsskift for at klare sig 

gennem coronakrisen. De cyberkri-

minelle er klar til at udnytte krise-

stemningen, og der er mere travlt end 

nogensinde i centeret, som er skåret 

ned til kun 77 ansatte. Centret er gået 

fra at være frontløber til at halse efter 

nabolandene, som i modsætning til 

Danmark løbende udvider. NC3 har 

derimod været ramt af de samme 

besparelser som det øvrige rigspoliti. 

Inden da lå NC3 allerede væsentligt 

under normeringen.

Og selvom politiinspektør Claus Bir-

kelyng ikke vil sige det direkte, så er 77 

politifolk, dataingeniører og admini-

Nye opgaver og 
flere spørgsmål

Operatør Andreas Pedersen giver et 

indblik i, hvordan arbejdet i vagtcen-

tralen i Østjyllands Politi ser ud under 

coronakrisen.

- I princippet er min funktion jo den 

samme, og jeg arbejder i de it-systemer 

og med de værktøjer, jeg plejer. Kontak-

ten til og sparringen med patruljerne 

foregår stadig over radiosystemet, men 

også en del mere over telefonen, da vi 

jo ikke kan mødes fysisk. Vi får flere 

spørgsmål fra patruljerne end normalt. 

Det er klart, for vi har fået mange nye 

opgaver, og de regler, der gælder i dag, 

gælder ikke nødvendigvis i morgen. Vi 

får hele tiden nye bekendtgørelser og 

love ind i vagtcentralen. Vi operatører 

sparrer meget med vagtcheferne, og vi 

sparrer så med patruljerne. Der er jo 

tale om ny lovgivning, som ikke er for-

tolket endnu, så her i opstartsperioden 

skal vi lige have testet tingene af – for 

eksempel i forbindelse med forbuddet 

om at forsamles for mange og for tæt på 

grund af smittefaren.

- Hvordan mærker I coronakrisens indvirk-

ning på patruljernes opgaver?

- Opgaverne har ændret sig. Uden at 

have gransket statistikkerne nøje, ople-

ver jeg helt klart, at patruljerne i langt 

mindre grad rykker ud til færdselsuheld 

og indbrud i privat beboelse. Til gen-

gæld har vi så fået flere corona-relatere-

de opgaver. Vi ser en stigning i husspek-

takler, og at patruljerne skal bortvise 

uønskede personer fra privatadresser. 

Vi kører også mange faste tilsyn blandt 

andet i parker, ved storcentre, caféer, 

sygehuse og producenter af håndsprit.

strative ikke et særligt stort bolværk 

mod en verden af vishing, smis-

hing, pfishing, falske hjemmesider, 

hacking, Ddos-angreb, kryptovalu-

ta, CEO-fraud, seksuelle krænkelser 

i cyberspace, seksuelle krænkelser 

af børn og meget andet. Dertil 

kommer forebyggelse, opdragelse, 

uddannelse og dannelse i sikker ad-

færd på nettet og undervisning via  

NC3 og Trygfondens site sikreside.

dk.

Og der er ikke blevet mindre travlt 

under coronakrisen. Tværtimod.

- De cyberkriminelle har ikke sat 

aktiviteten ned. Vi har travlt, siger 

politiinspektøren.

¦

20.3.2020

31.3.2020

30.3.2020
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FIK DU LÆST

Bruger flittigt 
sin Facebook-
profil til at nå 
ud med corona-
budskaberne
Politiassistent Niels Gøttler har under 

coronakrisen høstet gode erfaringer 

med at bruge sin arbejdsrelaterede 

Facebookprofil til at nå de unge i om-

rådet med vigtige oplysninger og ret-

ningslinjer i forbindelse med corona. 

- Jeg kan se, at de liker og deler 

opslagene i deres egne netværk, for-

tæller han til DANSK POLITI.

Niels Gøttler arbejder i afdelingen 

for Forebyggelse, Nærhed og Tryghed i 

Silkeborg Lokalpoliti.

Niels Gøttler har over 500 ”venner”, 

der kan se hans opslag på Facebook, 

og det er helt bevidst, at politiassi-

stenten har intensiveret sin brug af 

Facebook under coronakrisen.

- Det er en god måde at nå ud til de 

unge på – også dem med anden etnisk 

baggrund end dansk. Mange af mine 

Facebookvenner er unge, som jeg har 

lært at kende gennem mit forebyggen-

de arbejde, siger han.

En anden fordel, som Niels Gøttler 

påpeger ved at benytte sin Facebook-

profil i en krisetid, er, at han hurtigt 

kan komme ud med budskaberne i 

forhold til eksempelvis kommunens 

hjemmeside.

-  Meget er jo her-og-nu oplysninger, 

der skal ud og virke, og jeg kan se, at 

folk er ret interesseret i, hvad ”ham 

politimanden” nu skriver på Facebook.

En mulighed for at høvle 
af sagsbunkerne

Faglig leder Lars Grønfeldt i Bevilling- og tilladelsessek- 

tionen i Østjyllands Politi kan fra sin hjemmearbejdsplads 

berette om en ret rolig – men også anderledes – periode i 

afdelingen. 

- Bevillings- og tilladelsessektionen behandler jo 

ansøgninger om alt fra opstilling af hoppepuder til store 

koncerter i Østjyllands politikreds. Men i øjeblikket laver 

min sektion sådan set det modsatte af, hvad vi plejer. For-

stået på den måde, at vi normalt fylder kalenderen op med 

diverse arrangementer og på den måde er med til at sikre 

det operative overblik i kredsen, men lige nu streger vi det 

ene arrangement efter det andet, fordi arrangørerne ser sig 

nødsaget til at aflyse eller udskyde dem på grund af smit-

tefaren og forbuddet mod at samles mere end 10 personer. 

Eksempler på aflysninger, der er løbet ind, er Classic Cars 

og VM i badminton for herre- og damehold, fortæller Lars 

Grønfeldt.

Hvad får I så tiden til at gå med,  

når arrangementerne falder på stribe?

- Vi arbejder hjemmefra, hvor vi har god mulighed for at 

behandle de mange ansøgninger om alkoholbevillinger, 

vi modtager. Vi administrerer omkring 1.200 alkoholbe-

villinger i kredsen, så der er altid nogle, der skal fornyes 

eller nye steder, der åbner. Faktisk får vi ryddet op i vores 

sagsbunker, så der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke 

er godt for noget.

¦

31.3.2020

1.4.2020
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Sigtelser  
og afhøringer 
foregår fra stuen

Efterforskerne Anne-Marie Madsen og Flem-

ming Hansen fra Nordsjællands Politi arbejder 

primært hjemmefra.

-  Jeg efterforsker i øjeblikket sædeligheds-

sager og §119-sager, og jeg kommer faktisk 

godt ned i bunkerne, fordi der er god arbejdsro 

herhjemme. Jeg savner dog kollegerne og den 

faglige sparring. Men hver tredje uge er jeg 

en del af et lukket efterforskningshold, som 

skiftes til at have vagten – både formiddag og 

eftermiddag – en uge ad gangen på stationen i 

Helsingør, siger Anne-Marie Madsen.

Hvilke begrænsninger oplever du i dit arbejde, når 

du arbejder hjemmefra?

- Jeg plejer at kalde folk ind på stationen, når 

jeg skal sigte dem for noget. Det kan jeg jo af 

gode grunde ikke nu, så sigtelserne foregår 

over telefonen. Det samme gælder alle afhø-

ringer. Under normale omstændigheder fore-

trækker jeg at foretage visse afhøringer ansigt 

til ansigt. Det kan være afhøringer, hvor folk 

sandsynligvis vil blive kede af det undervejs, 

og så er det rart at kunne trøste.

Efterforsker Flemming Hansen beretter om, 

at de fleste tager det pænt, når de skal afhøres 

eller sigtes over telefonen:

- Nogle har dog været lidt skeptiske i forhold 

til, hvordan de nu kunne være sikre på, at det 

var en ”rigtig politimand” i den anden ende i 

røret, og det, synes jeg, er godt. For der er jo 

nogle, der udnytter corona-situationen. Men 

så har jeg bedt de pågældende om at ringe til 

Nordsjællands Politi og at blive omstillet til 

mig, og det har de så gjort. Der skal være rene 

linjer. Jeg sikrer mig også altid, at vi er alene 

på linjen, for det kan godt være ømtålelige 

ting, jeg spørger ind til, siger han.

- Vejret har lidt bestemt, 
hvor travlt vi har haft
Lukkede vagthold og syv dage med vagter, efterfulgt af 

syv dages fri. Sådan har rumlen været i beredskabet i 

Københavns Politi under coronakrisen, hvor et vist an-

tal vogne er taget ud til alene at køre Covid-19-patrulje 

under KSN. 

- Det sker også, at vi får inddraget nogle af vores 

fridage, fordi der bliver travlt, og så er det altså rigtigt 

hårdt. Især hvis man har haft syv nattevagter i streg. 

Lidt sat på spidsen kan man sige, at vejret, alt efter om 

det har været godt eller dårligt, har bestemt, hvor travlt 

vi har haft, siger Kasper Knudsen, der er gruppefører i 

beredskabet på Station City. Han hentyder til, at mange 

københavnere søger udenfor på offentlige pladser og i 

parker, når solen skinner. Såvel den vejledende dialog 

som bødeblokken har da også været i brug.

Hvordan er I blevet modtaget af borgerne?

- Det har været lidt blandet. Størstedelen er glade for 

at se os og vil gerne i dialog om, hvad de må og ikke 

må. I begyndelsen var det jo nyt for dem. Så vi har haft 

en stor vejledende rolle, og det har været rigtigt fint. 

Men længere henne i forløbet har vi mødt nogle, der 

enten har valgt ikke at følge med i myndighedernes 

anbefalinger eller bare ikke lytter til dem. Generelt er 

folk gode til at holde afstand, men når vejret er godt, 

begynder mange at tænke i alternativer og følge deres 

egen logik. Ikke af ond vilje, men de tænker ikke deres 

handlinger ind i et samfundsperspektiv. For eksempel 

hvis de selv sidder i en gruppe på tre på Islands Brygge, 

og der rundt omkring dem sidder 40 andre tremands-

grupper. Så er der jo pludselig mange på samme om-

råde, men det har de ikke lige overvejet, siger 29-årige 

Kasper Knudsen.

3.4.2020

11.5.2020
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år Danmark rammes af større 

kriser eller hændelser, nedsættes 

den Nationale Operative Stab 

(NOST) med base hos Rigspolitiet 

i Ejby. Det statslige krisestyrings-

organ koordineres af Rigspolitiet, 

og opgaven er at sætte retning 

og den overordnede ramme samt 

koordinere den operative indsats 

på tværs af myndighederne. Det 

kan være ved en stor togulykke eller ved oversvømmelser. 

Men også når landet rammes af en livstruende pandemi 

som Covid-19. 

- Men Covid-19 har været en meget anderledes opgave, 

fortæller politiinspektør Uffe Stormly, der er stabschef i 

NOST. Han uddyber:

- De fleste hændelser kan typisk håndteres over et par 

dage og drejer sig om en specifik ting eller sted. Men med 

TEKST KARINA BJØRNHOLDT

En meget anderledes og 
atypisk opgave. Sådan 

betegner politiinspektør 

Uffe Stormly arbejdet 

med coronakrisen i den 

Nationale Operative Stab 

(NOST). Staben blev nedsat 

den 1. marts, og aldrig før 

har der været så mange 

forskellige myndigheder 

og aktører involveret. Den 

verdensomspændende 

pandemi har krævet et helt 

usædvanligt setup. 

- Det har været en stejl 
læringskurve for alle, 
inklusiv mig selv, siger 
Uffe Stormly, stabschef i 
NOST, om krisestyringen 
af Covid-19. 

Pandemien har nemlig 
krævet et helt anderledes 
setup i forhold til andre 
kriser, da den hurtigt 
udviklede sig til en 
omfattende samfundskrise 
med store menneskelige og 
økonomiske konsekvenser.
Foto: Rigspolitiet.

N
02/MAJ 2020 DANSK POLITI     39

¦



Om NOST
I tilfælde hvor Danmark rammes eller 

påvirkes af større kriser og hændelser, som 

for eksempel ekstremt vejr, brand, eks-

plosioner, strømafbrydelser, ulykker eller 

angreb, træder den Nationale Operative 

Stab – i daglig tale NOST – sammen for at 

styre og koordinere den operative indsats 

på tværs af myndighederne.

Staben ledes af Rigspolitiet og be-

står ud over Rigspolitiet fast af Politiets 

Efterretningstjeneste, Forsvarets Efter-

retningstjeneste, Forsvarskommandoen, 

Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, 

Sundhedsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen. Andre myndigheder kan 

indkaldes efter behov i forhold til hændel-

sens karakter.

NOST-medlemmerne mødes efter behov 

i forhold til den enkelte hændelse, og der 

kan være tale om at mødes fysisk flere 

gange i døgnet både før, under og efter en 

hændelse for at forberede og koordinere 

den operative indsats på nationalt niveau, 

indtil beredskabet kan reduceres og vende 

tilbage til normale tilstande.

KILDE: POLITI.DK

Covid-19 har vi at gøre med en intensitet, et omfang og en 

udvikling, som vi aldrig har oplevet før. Det blev hurtigt 

til en samfundskrise – ja en verdensomspændende krise 

– med store menneskelige tab og økonomiske konsekven-

ser.

Forstærket kriseberedskab
I scenarietænkningen stod det meget hurtigt klart, at 

der var tale om en meget omsiggribende udfordring for 

NOST. Derfor blev den normale stabsorganisering under 

NOST styrket markant. Det skete for at sikre, at krisesty-

ringsorganisationen hele tiden havde den nødvendige 

robusthed til at håndtere den meget omfattende opgave, 

som Covid-19 pandemien udviklede sig til for samfundet 

og myndighederne. 

Alle myndigheder har haft deres daglige gang i stabe og 

er blevet understøttet med stabspersonale.

Uffe Stormly forklarer, at politiet som sektormyndig-

hed både skal sikre ro og orden, koordinere den samlede 

indsats og understøtte sundhedssektoren. Det tvær-

myndighedsmæssige arbejde er sket nationalt i NOST, og 

regionalt og lokalt gennem de lokale beredskabsstabe i 

politikredsene.

- I erkendelse af, at Covid-19-pandemien var en meget 

anderledes krisesituation, var det således med et forstær-

ket kriseberedskab, at NOST blev sat den 1. marts. Det 

er ikke set før i NOST’s historie, men vi vurderede, at det 

var nødvendigt at oprette understøttende stabe til den 

operationelle stab med en 24-timers drift. Stabene har 

blandt andet ydet støtte i forbindelse med, at der skulle 

oprettes luftbroer til strandede danskere i udlandet og på 

krydstogtsskibe og med at få opdrevet værnemidler til 

frontpersonale, fortæller stabschefen.

Kreativ tænkning
Ud over at andre myndigheder har bidraget med stabs-

støtte til NOST, er politiets rolle i NOST blevet understøt-

tet af politikredsene og andre dele af Rigspolitiet under 

coronakrisen. Desuden blev politidirektør i Midt- og 

Vestsjællands Politi, Svend Larsen, hidkaldt for at være 

”
Normalt samarbejder 
vi ikke med private 
aktører i regi af NOST, 
men det har vi gjort 
under Covid-19, fordi 
det var nødvendigt at 
tænke kreativt som for 
eksempel i forbindelse 
med fremstilling af 
håndsprit og levering 
af værnemidler, og 
her har samarbejdet 
med de private 
virksomheder været af 
afgørende betydning 
og særdeles positivt.

¦

40 DANSK POLITI 02/MAJ 2020



Om DCOK
Sideløbende med at myndighedernes 

operative beredskab træder sammen i 

NOST, træder de samme myndighedernes 

kommunikationsberedskab sammen i Det 

Centrale Operative Kommunikationsbered-

skab (DCOK).

DCOK understøtter NOST kommunika-

tivt ved at koordinere kommunikations-

indsatsen på tværs af myndighederne. 

Formålet er at sikre, at relevante, præcise 

og koordinerede handlingsanvisende 

informationer om hændelsen hurtigst 

muligt bliver videregivet til befolkningen 

og medierne.

KILDE: POLITI.DK

”
De fleste hændelser kan 
typisk håndteres over 
et par dage og drejer sig 
om en specifik ting eller 
sted. Men med Covid-19 
har vi at gøre med en 
intensitet, et omfang 
og en udvikling, som vi 
aldrig har oplevet før. 
Det blev hurtigt til en 
samfunds-krise – ja en 
verdensomspændende 
krise – med store 
menneskelige tab 
og økonomiske 
konsekvenser.

bindeleddet mellem NOST og det ministerielle niveau. 

Når NOST nedsættes, sker der nemlig en afrapportering 

til det ministerielle niveau. 

- Ved den her operation har behovet for afrapportering 

været ekstraordinært i intensitet og omfang. Det skal ses 

i lyset af krisens karakter, hvor stort set alle sektorer i 

samfundet har været berørt på en eller anden måde. Der 

har for eksempel været behov for hastelovgivning på 

sundheds-, økonomi- og justitsområdet, fortæller Uffe 

Stormly.

Krisens karakter har også betydet, at de traditionelle 

beredskabsaktører i NOST er blevet suppleret med nye 

relevante myndigheder. 

- Som eksempel kan nævnes, at vi normalt ikke sam-

arbejder med private aktører i regi af NOST, men det har 

vi gjort under Covid-19, fordi det var nødvendigt at tænke 

kreativt som for eksempel i forbindelse med fremstilling 

af håndsprit og levering af værnemidler, og her har sam-

arbejdet med de private virksomheder været af afgørende 

betydning og særdeles positivt, siger Uffe Stormly.

Stejl læringskurve
Al krisehåndtering handler om hurtigt at danne sig et  

situationsbillede, herunder hvilke trusler man står over 

for og herudfra sætte retning og ramme for indsatsen 

ud fra en prioritering på kort og lang sigt, beskriver 

stabschefen. Derfor er den vigtigste opgave for NOST at 

opretholde og bevare et overblik over den samlede situati-

on, hvis krisestyringen skal lykkes. Men det kan være en 

særlig svær opgave, når man står over for en ukendt mod-

stander i form af helt ny virus, der hærger i hele verden 

på samme tid.

- I dag er vi jo meget klogere, end da virussen brød ud. 

Vores opgave har hele vejen været at skabe et situations-

billede og forudse de mulige fremtidsscenarier, sam-

fundet kunne komme til at stå i, og hvad det ville kræve 

af forskellige indsatser på tværs af myndighederne. I 

forhold til tidligere situationer adskiller coronakrisen 

sig også ved ikke kun at bevæge sig på et operationelt og 

strategisk niveau, men også på et politisk og økonomisk 

niveau, fordi pandemien påvirker alle og kan have store 

konsekvenser for det danske samfund. Det har været en 

stejl læringskurve for alle, inklusiv mig selv, konkluderer 

Uffe Stormly.

Er ved at geare ned
I skrivende stund er Danmark så småt ved at åbne op 

igen. Fase to er igangsat, og smittetrykket er faldet til 0,9. 

Det vil sige, at smittespredningen er på retræte. Aktivite-

ten i NOST er også så småt ved at finde et mere forudsige-

ligt driftsniveauleje i takt med, at smittetrykket reduce-

res, og samfundet åbnes op. 

Men hvornår NOST går ned i beredskabsniveau, vil Uffe 

Stormly ikke udtale sig om.

- Men styrken er, at vi, alt efter behovet, hurtigt kan 

skrue op og ned for indsatsen i NOST. Det er styrken ved 

hele vores krisestyringsmodel, fastslår han. 
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HVEM 
DRÆBTE 
STINE 
GEISLER?
I denne måned er det 30 år siden, at det tragiske drab på Stine 
Geisler fandt sted. Geisler blev fundet myrdet i en kælder bundet 
og overhældt med bonevoks. Efterfølgende vakte drabet betydelig 
debat – for hvem myrdede den unge pige? Og hvorfor blev sagen 
aldrig opklaret? Stine Geisler-sagen står stadig den dag i dag som 
en af det 20. århundredes mest omtalte drabssager.

TEKST

FOTO

FREDERIK STRAND,  
MUSEUMSLEDER PÅ POLITIMUSEET
SØREN WEISS
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en 5. juni 1990, klokken 

cirka 18, lukkede en kok 

fra Teglkroen sig ind i 

kælderen under Teglkroen 

i København. Hun skulle 

klæde om inden arbejde. 

Teglkroen brugte rummet som depot 

og omklædningsrum. I kælderrummets 

grålige skær så hun skikkelsen af en 

pige. Pigens hænder var bundet med 

en sort ledning, der også var snøret 

omkring hendes hals. Morderen havde 

stoppet to karklude ind i hendes mund. 

På halsen havde pigen flere snitsår, og 

på den ene arm var der snittet en form 

for tegn eller måske nogle bogstaver. 

Over liget var der hældt bonevoks. Un-

der pigen lå en pakke kondomer, men 

ellers var den døde fuldstændig renset 

for tekniske spor. 

Døden var, konkluderede retsmedici-

nerne efterfølgende, indtruffet ved, at 

karkludene havde presset tungen ned 

i halsen og dækket over lufttilførslen. 

Hvorfor havde gerningsmanden ridset 

i pigens arm efter hendes død? Var 

det noget symbolsk eller måske blot 

et tilfældigt mærke? Et presserende 

spørgsmål var også, hvorfor gernings-

manden havde overhældt den unge 

pige med bonevoks – lå der også heri 

POLITIHISTORIE

D

#

noget rituelt, eller var det forsøg på at 

skjule tekniske spor som for eksempel 

sæd eller lignende? Det eneste, man 

kunne slå fast, var, at alt, hvad der var 

brugt i forbindelse med effektueringen 

af drabet, var taget fra gerningsstedet. 

Vellidt og dygtig
Pigen, der blev fundet i kælderrummet 

under Teglgårdsstræde 15, hed Anne 

Stine Geisler. Stine Geislers forældre 

havde allerede sidst på morgenen 

undret sig over, at hendes cykel stod 

låst nede i ejendommens gård, mens 

Stine ikke var på sit værelse. Forældre-

ne boede i samme ejendom som Stine. 

Da forældrene var blevet urolige for 

deres datter, havde de allerede tidligere 

på dagen ringet rundt til familie og 

bekendte for at høre, om de havde set 

Stine, hvilket ingen havde siden den 

foregående dag. Det første, politiet 

gjorde, var derfor at bringe familien – 

far og mor samt Stine Geislers lillebror 

– ind på Politigården og forklare dem 

sagens tragiske sammenhæng. Stine 

Geisler var vellidt i snart sagt alle 

kredse. Hun var glad, venlig og meget 

betænksom. Det gjaldt både i forhold 

til forældrene, som hun havde et tæt 

forhold til – blandt andet fortalte hun 

altid, hvis hun skulle et sted hen – men 

også i forhold til skolekammerater og 

venner, hvor hun stod klar til at hjælpe, 

hvis der opstod problemer. Hertil kom, 

at hun var en dygtig gymnasieelev, 

der flittigt passede sin skole. Politiet 

kunne dog også hurtigt konstatere, at 

Geisler havde et privatliv, hvis detaljer 

forældrene ikke kendte noget til. Hun 

slog således sine folder på forskellige 

intellektuelle insteder – blandt andre 

Sabines Cafeteria – hvor hun også traf 

forskellige mænd, som hun i enkelte 

tilfælde indledte forhold til. 

Mændene
En af de væsentligste kroge i politi-

ets efterforskning var derfor hendes 

mandlige bekendtskaber, som mor-

deren måske skulle findes iblandt. En 

indgang til de mandlige bekendtskaber 

var Stine Geislers dagbog, som hun 

havde ført ganske minutiøst igennem 

sine ungdomsår. I dagbogen havde hun 

nævnt forskellige mænd, men særligt 

én var fremhævet, nemlig en 40-årig 

journalist, som Stine havde haft et 

forhold til, og som arbejdede på en af 

de store københavnske morgenaviser. 

Journalisten blev taget ind til afhøring 

og foreholdt informationerne i Stine 

Drabschef Wolmer Petersen ankommer til gerningsstedet, en kælder under Teglgårdsstræde i København, hvor Stine Geisler blev dræbt og efterfølgende overhældt med bonevoks.
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� Geisler dagbog. Han benægtede ikke 

forholdet men kunne samtidig fremvi-

se et sikkert alibi for natten. Forskel-

lige vidner fremhævede dog, at Stine 

Geisler havde talt med en anden mand 

end journalisten på Sabines Cafeteria, 

natten før hun blev myrdet. Endvidere 

havde hun spist frokost med en mand 

på sin arbejdsplads, Café Wilder. Man-

den blev beskrevet som forholdsvis ung 

– formentlig i 20’erne – almindelig af 

bygning, kortklippet og med skægstub-

be. Det interessante var, at en vægter 

angav, at han havde set en kortklippet 

mand med skægstubbe og læderbukser 

stå foran Stine Geislers bopæl den 4. 

juni omkring klokken 02.55. Et andet 

vidne fortalte, at han havde set en kort-

klippet mand i læderbukser i snak med 

Stine foran Christianshavns Gymna-

sium få dage før drabet. Manden, som 

Stine Geisler havde mødt på Sabines 

Cafeteria natten før, fik man imidlertid 

hurtigt identificeret. Han kunne dog 

fremvise et sikkert alibi, og ingen spor 

bandt ham til gerningsstedet. 

Fjerndrab eller nærdrab?
Det var de mistænkte mænd, som 

havde en personlig relation til Stine 

Geisler, men hvad med eventuelle 

mistænkte, som ikke havde et forhold 

til pigen? Altså ikke et nærdrab men 

et fjerndrab. Én person sprang særligt 

i øjnene. Det drejede sig om en 28-årig 

mand, der boede i et kollektiv i Lars-

bjørnsstræde nær Stine Geislers bopæl. 

Manden, der gik under tilnavnet ”Mr. 

Smiley”, var kendt af politiet for grov 

vold og mishandling og havde dertil 

udført forskellige former for berigelses-

kriminalitet. Han blev afhørt gentagne 

gange, ligesom hans færden den 4. juni 

blev fastlagt. I den forbindelse kunne 

man slå fast, at han ikke havde noget 

alibi efter klokken 01.00. Han kunne 

altså godt være gerningsmanden. Pro-

blemet var imidlertid, at manden intet 

motiv havde for at slå Geisler ihjel, 

ligesom ingen tekniske spor knyttede 

ham til gerningsstedet. Endelig var der 

i perioden fra 1989 til 1991 fem andre 

uopklarede kvindemord i Københavns-

området. Var der mon tale om én og 

samme drabsmand?  Det gisnede man-

ge om. Gerningsmanden bag ét af disse 

drab, den såkaldte Amagermand, har 

i øvrigt senere været fremdraget som 

mistænkt i Geisler-sagen, men ingen 

tekniske spor har dog kunnet binde 

ham til gernings-

stedet.  

Intens 
mediedækning
Medierne dækkede 

Stine Geisler-dra-

bet intenst, ja, det 

er måske en af de 

mest dækkede 

drabssager! Den 

15. oktober 1990 – 

altså godt tre må-

neder efter drabet 

– medvirkede Ge-

islers forældre i et 

program på TV3, 

hvor de appelle-

rede direkte til 

den københavn-

ske befolkning. 

Tv-indslaget var 

indtalt, og foræl-

drene var ikke 

filmet. Andre 

medier havde 

også prøvet 

utraditionelle 

metoder for at 

medvirke til sa-

gens opklaring. 

Ekstra Bladets 

var i den for-

bindelse den 

mest utradi-

tionelle, idet 

avisen søgte 

at rekonstrue-

re drabets begivenhedsforløb igennem 

manipulerede fotos fra sagen. Mange 

mente, at dette var en uetisk presse-

mæssig håndtering af drabet, og der 

opstod efterfølgende en meget ophedet 

debat om, hvordan medierne måtte 

dække drabssager. Hverken tv-indslag, 

rekonstruktioner eller den intense 

pressedækning i al almindelighed gav 

dog nogen resultater. Drabsafdelin-

gen i Københavns Politi fik på trods af 

knap 3.000 afhøringer ingen brugbare 

vidneudsagn, der kunne føre afdelin-

gens efterforskere i retning af en mulig 

drabsmand. 

Stadig interesse for drabet
I forlængelse af den meget intense 

mediedækning af Stine Geisler-sagen 

kan man diskutere, om sagen måske 

blev dækket for indgående i medierne, 

således at man til sidst ikke kunne se 

sagen for selve dækningen af sagen. 

I de forgangne år er interessen for 

Stine Geisler-sagen ikke aftaget. Alene 

det seneste år er der udkommet en 

hel radioserie og to dokumentariske 

bøger om sagen, der ikke desto mindre 

fortsat er uopklaret. Man kan kun håbe, 

at den tragiske sag en dag finder sin 

afslutning. 

Det lykkedes aldrig politiet at tilknytte nogle af de mistænkte mænd, de havde i kikkerten, til gerningsstedet. I dag, 30 år efter, er drabet stadig uopklaret.
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”
Jeg vil vælge 

ja-hatten. For
det er svært 
at modsige 

undersøgelsen,
så det er et 

virkeligt
godt resultat.

Heino Kegel,  
Politiforbundets ansvarlige 

for personalepolitik
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Svensk politiforbund  
holder digital kongres
Til efteråret skulle det svenske politiforbund, 

Polisförbundet, have afholdt sin kongres på 

helt traditionel vis – nemlig i et kongrescen-

ter og med massevis af delegerede til stede. 

Men nu har forbundet meldt ud, at efter-

årets kongres i stedet afholdes digitalt som 

konsekvens af coronapandemien.

- Polisförbundet har som faglig organi-

sation et samfundsansvar og vil naturlig-

vis forsøge at undgå smitte på alle mulige 

måder. Derfor fortsætter vi med nøje at følge 

Sundhedstyrelsens anbefalinger. Beslut-

ningen kan dog ske at blive ændret alt efter, 

hvordan udviklingen bliver, siger Lena Nitz, 

der er ordførende i Polisförbundet. 

Intern uro i EuroCop: 
Nordisk Politiforbund maner  
til besindighed
Der er intern uenig-

hed i EuroCop, som er 

paraplyorganisation 

for 35 politiforbund 

og medlemsorgani-

sationer i Europa. 

Senest har 1. vice-

præsidenten, Roger 

Mercatoris fra Bel-

gien, trukket sig med 

øjeblikkelig virkning, 

da han er uenig i 

nogle beslutninger og 

dispositioner, der er 

truffet af EuroCops 

ExCom - svarende til 

forretningsudvalget. 

Nordisk Politifor-

bund udsendte først 

i maj et støttebrev til 

ExCom, hvori man 

maner til besindig-

hed indtil EuroCops 

kongres i november. 

Her er der valg til 

ExCom, og alle med-

lemslande har mu-

lighed for at komme 

til orde og være med 

til at påvirke den 

fremtidige retning for 

EuroCop.

”Vores mål er at 

bevare og styrke 

samarbejdet mellem 

forbund og organi-

sationer, der repræ-

senterer politifolk i 

Europa, og herigen-

nem varetager vores 

medlemmers faglige, 

sociale og økonomi-

ske interesser. Det 

vil vi gerne kunne 

gøre i en ånd af 

samarbejde og med 

en global vision for et 

forenet og geografisk 

afbalanceret EuroCop 

i disse svære tider, 

især i forbindelse 

med coronapandemi-

en”, lyder det blandt 

andet i støttebrevet 

fra Nordisk Politifor-

bund, der netop på 

EuroCOP´s forårs-

møde i Porto i marts 

fik valgt den norske 

næstformand, Unn 

Alma Skatvold, ind i 

ExCom.

Det sker  
hos naboerne
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ANTALLET AF POLITIFOLK I 2019/2020
Kilde: Rigspolitiet, Koncern HR

Polititjenestemænd i alt, inklusiv Grønland og Færøerne.

Så mange stemte ja ved urafstemningen om overenskomsterne for over 600.000 løn-

modtagere, ansat i virksomheder på det private arbejdsmarked. 20,2 procent stemte nej, 

og stemmeprocenten blev på 57,6 procent, hvilket er historisk højt.

 - Vi har i fagbevægelsen grund til at være tilfredse med resultatet. OK20 giver et 

velfortjent løft til alle. Om du er ung lærling eller ældre, om du er syg eller rask, er der 

forbedringer de kommende tre år, siger formand for FH, Lizette Risgaard. 79,9%
NYT 
FRA
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PTSD-ramt politiassistent

Efter flere års juridisk tovtrækkeri er det lykkes Politiforbundet at få 
sat punktum i et medlems arbejdsskadesag. Den 57-årige PTSD-ramte 

politiassistent er blevet tilkendt en tilskadekomstpension og har 
samlet modtaget et stort beløb i erstatning – blandt andet fra FN.

TEKST KARINA BJØRNHOLDT

ærdødsop-

levelser på 

Balkan og på 

Christiania, 

vidne til 

voldsom-

me selvmord og opløste lig. 

Trusler på livet fra hårdkogte 

kriminelle og deltagelse i 18. 

maj urolighederne, hvor han fik 

så hård en medfart, at han var 

sengeliggende i 14 dage. Oveni 

en blodprop i hjertet med en 

efterfølgende depression.

Det er blot nogle af de barske 

oplevelser, som den 57-årige 

CJ, der ønsker at være anonym, 

har været igennem i de over 25 

år, han nåede at være ansat i 

dansk politi. 

Han har elsket sit job og al 

den action, det indebar, og 

han skænkede det slet ikke en 

tanke, at det en dag kunne blive 

for meget – rent mentalt. Men 

det blev det. Det berømte bæger 

flød over. 

Han blev aldrig den samme 

efter sin FN-udsendelse på 

Balkan, og efter sin blodprop fik 

han tiltagende psykiske proble-

mer, havde svært ved at huske 

og koncentrere sig og tålte in-

gen krav eller stressbelastning 

i sit arbejde. I 2013 blev han 

sygemeldt, da hans psykiske 

problemer blev for voldsomme, 

og han indgav en anmeldelse af 

sin arbejdsskade. 

Politiforbundet gik ind i hans 

N
arbejdsskadesag i 2015, og først 

nu er der blevet sat punktum i 

sagen.

- Det sværeste har været 

at miste min politiidentitet. 

Dernæst har det været ikke at 

vide, om jeg kunne få en tilska-

dekomstpensionering. Det har 

jeg været usikker på, fordi jeg jo 

også har haft hjerteproblemer. 

Men en tilskadekomstpension 

betyder økonomisk rigtigt 

meget i forhold til blot at blive 

afskediget med almindelig sva-

gelighedspension, fortæller CJ.

Det har da også krævet en 

god kamp fra forbundssekretær 

Flemming Olsen og advokat Bir-

gitte Filtenborg fra Elmer Advo-

kater, som er Politiforbundets 

tilkendt 
tilskadekomst-

pension og stort 
erstatningsbeløb
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samarbejdspartner i arbejds-

skadesager, at få tilkæmpet en 

tilskadekomstpensionering 

til CJ. I første omgang afviste 

Moderniseringsstyrelsen det. 

Men det lykkedes til slut, og en 

sten faldt fra CJ’s og hans kones 

hjerter, fortæller de. 

- Nu er det basale på plads, så 

kan vi tage den herfra, siger de.

En overraskelse
CJ har et 20 procents mén af 

PTSD og et erhvervsevnetab på 

40 procent. Sidstnævnte har 

udløst en pæn erstatning fra 

Arbejdsmarkedets Erhvervs-

sikring. Men da CJ’s udsendelse 

til en FN-mission på Balkan 

også har været medvirkende 

kan holde til. Hans store støtte 

gennem hele hans arbejdsska-

desag har været hans kone. Selv 

har han ikke haft overskud til at 

læse alle de dokumenter og skri-

velser, der er blevet sendt frem 

og tilbage mellem instanserne 

gennem snart syv år. CJ’s kone 

har også været hans ører til 

de mange møder, de har været 

indkaldt til.

- Politiforbundet kom ind i 

sagen i 2015, for da begyndte 

det at blive for kompliceret og 

uoverskueligt for mig med alle 

de papirer og skemaer, der skul-

le udfyldes. Det kører jo i tre 

søjler sideløbende; pensione-

ringen fra politiet, jobprøvning 

i kommunalt regi og så selve 

arbejdsskadesagen. Politifor-

bundet satte os heldigvis straks 

i kontakt med en socialrådgiver 

i FTF, som kunne forklare tinge-

ne, så det blev forståeligt for 

os. Det lettede meget, fortæller 

CJ’s kone.

Tal om det!
CJ fortæller, at han i dag har 

accepteret sin ”dom”, som han 

benævner sin pensionering fra 

politiet før tid.

Da han trådte ind i politiet i 

1987, havde han ellers forven-

tet, at han skulle være ”politier” 

for evigt. Men han er ikke bitter 

og har også fundet en glæde i 

sit job som truckfører.

- Jeg har desuden fundet 

ud af, at det ikke bare er mit 

bæger, der er flydt over. Flere af 

dem, jeg som ung betjent opfat-

tede som barske, er også gået 

ned med PTSD. Listen er godt 

nok uhyggelig lang. Derfor er 

det godt, at de unge i dag lærer 

at samtale meget mere om de 

hændelser, de bliver udsat for 

som politifolk, end min gene-

ration gjorde. Det er vigtigt at 

være proaktiv hele vejen rundt, 

opfordrer CJ. 

 Den tidligere poli-
tiassistent, CJ, måtte 
hænge uniformen i 
skabet som følge af 
PTSD. Med hjælp fra 
Politiforbundet er 
han nu, efter flere års 
juridisk tovtrækkeri,  
blevet tilkendt en 
tilskadekomstpension 
og en pæn sum i er-
statning. Arkivfoto

til hans PTSD, har han tillige 

fået tilkendt erstatning fra dels 

den danske stat, fordi han har 

været udsendt på Danmarks 

vegne, dels fra FN.

- Erstatningen fra FN kom 

godt nok som en dejlig overra-

skelse. Den havde jeg ikke reg-

net med. Men det var Birgitte 

Filtenborg, der ansøgte om den 

på mine vegne. Det havde min 

kone og jeg slet ikke selv tænkt 

på, siger CJ.

Socialrådgiverhjælp er guld 
værd
I dag er CJ i et midlertidigt fleks-

job som truckfører i en kom-

mune – 12 timer fordelt over 

to dage. Det er, hvad helbredet 
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på Politiforbundets samarbejde 

med Rigspolitiet omkring triv-

selsmålingen.

Små udsving
Generelt ligger den gennem-

snitlige score på den gode side 

af seks, hvor et syvtal er det 

bedste, og et ettal det ringeste. 

Fire er scoren for hverken enig 

eller uenig.

Udsvingene mellem politi-

kredse og afdelinger er små. 

6,0 er for eksempel laveste 

score for besvarelsen af spørgs-

målet ”Jeg føler generelt, at mit 

arbejde er meningsfuldt”.

Her scorer Syd- og Sønder-

jylland 6,0, hvilket er bundni-

veauet, mens gennemsnittet 

for hele koncernen lyder på 6,2. 

Kommunikationsafdelingen 

i Rigspolitiet stikker af fra de 

andre og placerer sig i toppen 

med 6,6 sammen med de to 

statsadvokaturer på 6,5.

For balancen mellem ar-

Større trivsel i 
coronaens skygge

Resultaterne af politiets og anklagemyndighedens trivselsundersøgelse 
ligger klar. Der er marginal fremgang i forhold til seneste undersøgelse, 

som allerede var gennemgående positiv.
- Besvarelserne tegner et positivt øjebliksbillede, som naturligvis er 

farvet af coronakrisen, da godt halvdelen af besvarelserne er kommet 
efter 12. marts. Det går heldigvis fremad fra måling til måling, fastslår 

Heino Kegel, der er Politiforbundets ansvarlige for personalepolitik.

TEKST NICOLAI SCHARLING

ed forrige 

trivselsmå-

ling havde 

daværende 

rigspoliti-

chef Jens 

Henrik Højbjerg svært ved at 

få armene ned. Besvarelser-

ne viste dengang, at politi og 

anklagemyndighed generelt var 

arbejdspladser med høj trivsel 

og en følelse af indflydelse på 

egen arbejdsdag.

Der var små advarselslam-

per: Nogle afdelinger med be-

kymrende skævvredet balance 

i forhold til arbejdsliv og privat-

liv samt arbejdsmængde. 

Overordnet var billedet dog 

positivt nok til, at andre offent-

lige organisationer burde skæve 

misundeligt mod politiet.

Siden er rigspolitichefen 

skiftet ud, og for den nye chef 

på Polititorvet, Thorkild Fogde, 

må trivselsundersøgelsen 2020 

siges at være en god start.

På alle områder går det svagt 

fremad med trivslen. 

Det er småt med bygkorn, 

når man pløjer den 42 siders 

koncernrapport igennem.

Rapporten udkom i uge 21 

under titlen ”Psykisk APV, 

trivselsmåling og ledelseseva-

luering 2020”.

12.568 ud af 15.566 mulige i 

politi og anklagemyndighed har 

besvaret og kommenteret, hvil-

ket giver en svarprocent 80,7.

- Det er de ansatte selv, der 

har haft muligheden for at 

komme med en temperatur-

måling og svare anonymt på 

spørgsmålene. Det har de gjort 

i så stort omfang, at man må 

sige, det er dækkende. På den 

måde er det glædeligt, at det 

går svagt fremad i forhold til 

seneste måling, og meget i 

forhold til forrige, konstaterer 

Heino Kegel, der er formand for 

Politiforbundets personalepo-

litiske udvalg og er tovholder 

V
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bejdsmængde og arbejdstid er 

gennemsnittet noget lavere 

– på 5,1. Her skiller Statsadvo-

katen i København sig markant 

og negativt ud med kun 3,0. Det 

samme gælder for balancen 

mellem arbejdsliv og privatliv.

Gennemsnitligt 6,1 lyder 

scoren på spørgsmålet ”Jeg er 

glad for mit arbejde”. Også her 

ligger Syd- og Sønderjylland i 

bund med 5,9 og Rigspolitiets 

kommunikationsafdeling i top 

med 6,6.

 

Et øjeblik af trivsel 
Det er altså en gennemgående 

glad og tilfreds koncern af po-

litifolk og andre ansatte. Der er 

forbedringspotentiale omkring 

arbejdstid og arbejdsmængde, 

men alt i alt godt nyt for dem, 

som sidder for bordenden.

- Jeg vil vælge ja-hatten. For 

det er svært at modsige under-

søgelsen, så det er et virkeligt 

godt resultat. Jeg kan undre 

mig over, at det flugter så skævt 

med mange af de ting, vi hører 

i hverdagen, eller oplever frem-

ført på møder med kollegerne. 

Men igen, de har selv svaret, 

og det er deres grundopfattel-

se, og det kan vi kun glæde os 

over som dem, der skal passe 

på medlemmerne, trivslen og 

sundheden. Det er svært at 

modsige 80,7 procent, fortæller 

Heino Kegel, der er også for-

eningsformand i Østjylland.

Han fortsætter:

Det er er billedet af en over-

ordnet sund arbejdsplads, hvor 

et klart flertal af de ansatte 

selv har udtrykt tilfredshed, 

og det er godt. Det skal også 

stå klart, at det er et øjebliks-

billede, som for halvdelens 

vedkommende er tegnet med 

besvarelser under coronakri-

sen, hvor meget store dele af 

de ansatte var sendt hjem eller 

arbejdede hjemmefra, og hvor 

det normale arbejdspres flere 

steder var erstattet af tomme 

gader og aflyste begivenheder. 

Vi skal altså bruge rapporten 

som et øjebliksbillede og ikke 

en bred pensel, som siger den 

fulde sandhed om koncernen i 

de næste mange måneder, siger 

han.

 

Kommentarer kan tegne 
andet billede
For Heino Kegel bliver det 

vigtige arbejde at dykke ned i 

rapporten og sætte målrettet 

ind i de afdelinger og steder, 

hvor der lokalt er problemer 

eller udfordringer.

- Herunder at få sat målret-

tet ind i forhold til manglende 

sammenhæng mellem arbejds-

liv og privatliv de steder, hvor 

det virkelig er problematisk, og 

naturligvis hvis der er steder, 

hvor udfordringer omkring 

mobning og seksuel chikane 

bliver antydet i rapporten, siger 

han.

Han ser samtidig frem til at 

nærlæse de kommentarer, som 

er kommet ind sammen med 

undersøgelsen.

”
- Jeg kan undre mig over, at det 
flugter så skævt med mange af 
de ting, vi hører i hverdagen, 
eller oplever fremført på møder 
med kollegerne. Men igen, de 
har selv svaret, og det er deres 
grundopfattelse, og det kan vi 
kun glæde os over som dem, der 
skal passe på medlemmerne, 
trivslen og sundheden. Det er 
svært at modsige 80,7 procent.
Heino Kegel, Politiforbundets ansvarlige  
for personalepolitisk udvalg

Det er anden gang, at besva-

relserne har været fulgt op 

af muligheden for at skrive 

kommentarer eller uddybe, 

så spørgsmål eller specielle 

forhold, der måske ikke var om-

fattet af undersøgelsen, også 

kunne komme frem.

Kommentarmuligheden har 

været et kardinalpunkt for 

Politiforbundet i forhold til at 

deltage i arbejdet.

I den tidligere undersøgelse 

undrede mange sig således 

over, at det ikke var muligt at 

vurdere andet end nærmeste 

leder ud fra devisen om, at det 

ofte var ledelseslagene længere 

oppe, som var problematiske.

Hvorvidt lignende fælles-

nævnere vil fremgå af de flere 

tusinde kommentarer, er endnu 

uvis, men det vil der ifølge Hei-

no Kegel blive samlet op på.

Rapporten er offentlig tilgæn-

gelig, blandt andet på politi.dk 
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FIK DU LÆST

Resortaftale for 
UCN på plads:  
- Ikke så slemt 
som frygtet
Udmøntningen af Regeringens 

ressortoverdragelse af Udlændin-

ge Center Nordsjælland (UCN) til 

Udlændinge- og Integrations- 

ministeriet blev meldt ud til 

medarbejderne midt i april. 

Nordsjællands Politi beholder 

98 årsværk i UCN, mod 204 i dag. 

Af de 98 årsværk vil de 66 være 

politiårsværk. De politifolk, der 

ikke længere skal være i UCN, 

kan forblive i Nordsjællands Po-

liti, medmindre de er udlånt fra 

anden kreds. 

- Udmøntningen er måske ikke 

så slem, som mange havde fryg-

tet, men hele ressortøvelse har 

jeg stadig svært ved at se rationa-

let i, siger fællestillidsmand i 

Nordsjællands Politi, Lars Jensen.

- Den har endt med at frigive 

43 politifolk – hvilket jo er en drå-

be i havet. Også set i forhold til 

hvad hele den her øvelse koster 

at gennemføre. Der må være tale 

om Danmarks dyreste politifolk, 

mener Lars Jensen. 

Læs hele artiklen på  
www.politiforbundet.dk

Ændringer i 
den særlige 
feriegodtgørelse
Den nye ferielov betyder ændringer for 

den særlige feriegodtgørelse. Men det har 

du måske allerede opdaget på din lønsed-

del for maj, hvor feriegodtgørelsen blev 

udmøntet?

Hér skete nemlig en mindre udbeta-

ling af den særlige feriegodtgørelse end 

tidligere.

Overgangen til den nye ferielov pr. 1. 
september 2019 medfører, at 1 procent af 

den i alt 1,5 procent særlige feriegodtgørel-

se er blevet indefrosset for perioden den 1. 

september 2019 til den 31. december 2019.

Der vil også ske ændringer fra 2021. 

Efter den nye ferielov vil den særlige 

feriegodtgørelse fremover blive udbetalt to 

gange om året. Perioden fra den 1. septem-

ber til den 31. maj bliver udbetalt sammen 

med lønnen for maj måned. Særlig ferie-

godtgørelse for perioden den 1. juni til den 

31. august vil blive udbetalt med lønnen 

for august måned.

Du kan følge din opsparing på LD Fonde 

på www.ld.dk/lonmodtagernes-feriemid-

ler/.

Vær dog opmærksom på, at du som 

tjenestemandsansat i politiet først får ind-

berettet og overført den særlige feriegodt-

gørelse i slutningen af året. 

Læs mere på www.politiforbundet.dk

Ny formand og 
næstformand i 
Grønland
Grønlands Politiforening valgte 19. 

maj ny formand, næstformand og 

bestyrelse på en ekstraordinær gene-

ralforsamling. Det skyldtes, at såvel 

næstformand John Nielsen som for-

mand gennem fire år, Jesper Fleischer, 

har fået arbejde uden for politiet.

Ny formand for Grønlands Politi-

forening er Bjørn Bjerregaard, der har 

tjenestested i Nuuk. 

Som næstformand valgtes Hans 

Jakob Frederiksen, der ligeledes gør 

tjeneste i Nuuk.

Foreningen har omkring 100 med-

lemmer.

Vi ønsker tillykke med valget! 

Ny foreningsformand på Bornholm
41-årige Nicolai Bebe Jensen blev i april enstemmigt valgt som 

ny foreningsformand for Bornholms Politiforening. Formand 

gennem fire og et halvt år, Michael Per Mortensen, stillede ikke 

op til genvalg, fordi pensionen nærmer sig.

Nicolai Bebe Jensen har været næstformand i foreningen i 

over fire år og inden da menigt medlem af bestyrelsen siden 

2011. Ny næstformand i foreningen er Tim Toxværd Haugsted.

- Fokuspunkterne i min politikarriere og i mit formandskab er, 

at alle fortjener at blive behandlet fair, ordentligt og anstændigt 

– også selvom de har begået en fejl eller har dummet sig. Det har altid været mine 

kæpheste, siger han. 

Du kan finde hele interviewet med Nicolai Bebe Jensen på www.politiforbundet.dk

KORT NYT

Politikommissær Bjørn Bjerregaard er ny 
formand for Grønlands Politiforening. Formand 
gennem fire år, Jesper Fleischer, har fået arbejde 
uden for politiet. Arkivfoto
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tiltale, udstedt et bødeforlæg 

eller uddelt et tiltalefrafald.

Skal lære af de farlige 
eftersættelser
Endelig indeholder årsberet-

ningen et afsnit om, at DUP har 

haft fokus på politiets efter-

sættelser med alvorlig tilska-

dekomst eller dødsfald til følge. 

DUP har blandt andet samlet 

og delt følgende erfaringer med 

politiet: 

•  Sagerne illustrerer en  

gråzone.

•  Der er grundlag for læring.

•  Praksis og viden kan bruges 

i undervisningen – DUP 

har herunder aftalt med 

Politiskolen, at der fremover 

jævnligt skal udveksles erfa-

ringer til brug for undervis-

ningen.

Du kan læse hele årsberetningen 

fra DUP på www.politiklagemyn-

digheden.dk 

Flere sager ender  
i Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed
Fra 2018 til 2019 er der sket en stigning i anmeldte 
adfærdsklagesager, færdselssager og straffesager til 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).  
Det fremgår af DUP’s årsberetning for 2019.

TEKST FORBUNDSSEKRETÆR JAN HEMPEL

lere og flere sager omkring politi-

folks ageren lander i DUP. I forhold 

til DUP´s første leveår (2012) har 

der været en stigning i det sam-

lede antal anmeldelser på hele 59 

procent. Det er dog ikke nødvendig-

vis et udtryk for, at politifolk opfører sig dårligere end 

tidligere. Det kan også være et billede på, at befolknin-

gen er mere opmærksom på klagemulighederne, og at 

borgerne i højere grad benytter sig af dem.

Ser vi nærmere på tallene for 2019, viser DUP’s års-

beretning, at der i forhold til 2018 har været en stigning 

på 9 procent i anmeldte straffesager, en stigning på 17 

procent i anmeldte adfærdsklagesager og en stigning 

på 26 procent i færdselssager. 

DUP har eksempelvis vurderet 469 adfærdsklage-

sager i 2019. Ud af disse sager har DUP enten beklaget 

eller fundet forholdet uhensigtsmæssigt. Det svarer i 

store træk til, at 16 ud af 469 adfærdsklager er afgjort 

med en tjenstlig samtale.

I 4,1 procent af de 469 sager har DUP udtalt kritik. 

Det svarer til, at 19 ud af 469 adfærdsklager er afgjort 

med en disciplinærsanktion, som kan være en advar-

sel, irettesættelse, bøde, overførelse til andet arbejde, 

degradering eller afsked.

Når det drejer sig om straffesager har DUP afgjort 

501 sager. I 217 af sagerne, svarende til 43 procent, har 

DUP afvist anmeldelsen, og de resterende 284 sager, 

svarende til 57 procent, er sendt til Statsadvokaten 

med henblik på vurdering af til-

talespørgsmålet. Årsberetnin-

gen indeholder ingen statistik 

over, hvorvidt Statsadvokaten 

har rejst tiltale eller ej i disse 

sager.

Markant stigning i 
færdselsuheld
Færdselssager er et kapitel for 

sig i årsberetningen. Blandt an-

det fordi der er sket en markant 

stigning i færdselsuheld, hvor 

der er politifolk involveret. På 

tre år er stigningen på hele 93 

procent – fra 192 færdselsuheld 

i 2016 til 374 i 2019. Statsadvo-

katen har i 2019 truffet afgørel-

se i 315 sager med enten et bø-

deforlæg eller et tiltalefrafald. 

De resterende sager er henlagt 

af forskellige årsager, inden de 

nåede Statsadvokatens bord.

Ser man på det samlede antal 

afgjorte færdselsager i 2019 i 

DUP, udgør de 616 sager. Men 

kun i de 58 er der fundet et 

belæg for et tiltalegrundlag. Det 

vil sige, at der enten er rejst en 

F
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SVAR UDBEDES !

Jeg er blevet smittet med 
coronavirus på arbejdet  
- er det en arbejdsskade?

Hvis du er blevet udsat for smitte med Covid-19, også kaldet 
coronavirus, som følge af dit arbejde, vil det i nogle tilfælde 
kunne anerkendes som en arbejdsskade – enten som en 
arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Læs herunder den 
nærmere forklaring fra forbundssekretær i Politiforbundet, 
Flemming Olsen.

Hvad skal der til for at få 
Covid-19 anerkendt som en 
arbejdsskade?

- Du kan få anerkendt sygdom 

med Covid-19 som en arbejds-

skade, hvis det kan sandsynlig-

gøres, at du har været udsat for 

en konkret smitte i forbindelse 

med arbejdet og efterfølgen-

de er blevet syg. Eller hvis du 

har været udsat for en risiko 

for smitte over en periode i 

forbindelse med sit arbejde og 

efterfølgende er blevet syg.

Gælder det for alle typer 
arbejdspladser?

- Det gælder for det første 

ansatte i sundhedssektoren, 

der direkte, og i stort omfang, 

har kontakt med patienter, 

som er konstateret smittet eller 

syge med Covid-19. For andre 

medarbejdergrupper, herunder 

politiet, gælder, at der kan være 

konkrete tilfælde, hvor en ansat 

kan sandsynliggøre, at ved-

kommende er blevet udsat for 

smitte på sit arbejde. Eksempel-

vis hvis man som politibetjent 

er blevet spyttet i ansigtet af 

en person, som er smittet med 

Covid-19.

Hvornår er der tale om en 
arbejdsulykke?

- Kravene til at få anerkendt et 

ulykkestilfælde er, at du har 

fået stillet diagnosen Covid-19. 

Samt at du har været udsat 

for en konkret hændelse eller 

påvirkning inden for fem dage 

i form af en påviselig smitteri-

siko på dit arbejde, og at der er 

sandsynliggjort en årsagssam-

menhæng mellem smitte og 

pådragelsen af sygdommen.

Hvornår er der tale om en 
erhvervssygdom?

- Hvis du ikke kan pege på én 

bestemt hændelse eller konkret 

smitte/smitterisiko inden for 

fem dage, men du derimod har 

været i kontakt med Covid-19 

smittede personer – eller po-

tentielt smittede personer – i en 

periode ud over fem dage, vil 

arbejdsskademyndighederne 

skulle behandle anmeldelsen 

som en erhvervssygdomssag. 

Første betingelse for anerken-

delse af sygdom med Covid-19 

som en erhvervssygdom, er, 

at det er dokumenteret eller 

sandsynliggjort, at du er/har 

været syg med diagnosen Co-

vid-19.  Anden betingelse er, at 

du skal kunne sandsynliggøre, 

at du har været i kontakt med 

personer, der har været smittet 

med Covid-19 i forbindelse med 

dit arbejde.

Hvad skal jeg konkret gøre, 
hvis jeg er blevet smittet med 
Covid-19 via mit arbejde?

Du skal enten bede den læge, 

der behandler dig, om at 

anmelde sagen til Arbejdsmar-

kedets Erhvervssikring (AES). 

Bede din arbejdsgiver om at 

anmelde sagen til Arbejdsmar-

kedets Erhvervssikring eller 

selv gå ind på AES.dk og udfyl-

de en anmeldelsesblanket. Du 

kan også få hjælp af din lokale 

politiforening.  

Hvorfor er det vigtigt at få 
anmeldt?

- Hvis sagen anerkendes som 

en arbejdsskade, vil du kunne 

få godtgørelse eller erstatning, 

hvis du får varige følger, har 

udgifter til behandling eller i 

værste fald afgår ved døden 

som følge af coronavirus. 

Forbunds- 
sekretær  
Flemming Olsen 
er Politi- 
forbundets 
ekspert inden 
for arbejds- 
skadesager. 
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Kom i kontakt med dit forbund

Politiforbundet

H. C. Andersens Boulevard 38

1553 København V

Telefon: 33 45 59 00

Mail: mail@politiforbundet.dk

Åbningstider: 9.00-15.00

Formand:

Claus Oxfeldt

Mobil: 51 27 30 30

Næstformand: 

Claus Hartmann

Mobil: 40 14 14 99 

Formand for Københavns 

Politiforening: 

Michael Bergmann Møller

Mobil: 51 85 78 56 

Formand for Nordjyllands 

Politiforening:

Poul Buus

Mobil: 21 46 15 58

Formand for Østjyllands 

Politiforening:

Heino Kegel

Mobil: 30 45 72 26

Formand for Midt- og 

Vestjyllands Politiforening:

Henrik Skriver Jensen

Mobil: 51 79 17 81

Formand for Sydøstjyllands 

Politiforening: 

Carsten Weber Hansen

Mobil: 42 77 05 55

Formand for  

Syd- og Sønderjyllands 

Politiforening:

Ole Stenshøj

Mobil: 27 79 99 58

Formand for Fyns 

Politiforening:  

Per Svanegaard Nielsen

Mobil: 25 55 58 61

Formand for Nordsjællands 

Politiforening: 

Lars Jensen

Mobil: 42 56 42 30

Formand for Midt- og 

Vestsjællands Politiforening: 

Mogens Heggelund

Mobil: 25 42 63 15

Formand for Vestegnens 

Politiforening: 

Jørgen Jensen

Mobil: 24 96 30 02

Formand for Sydsjællands 

og Lolland-Falsters 

Politiforening:  

John Hansen

Mobil: 40 58 82 27

Formand for Bornholms 

Politiforening: 

Nicolai Bebe Jensen

Mobil: 29 37 14 48

Formand for 

Rigspolitiforeningen: 

René Reimann Jensen

Mobil: 40 23 41 35

Formand for 

Politilederforeningen: 

Michael Agerbæk

Mobil: 30 62 91 75

Formand for Domstolenes 

Tjenestemandsforening:

Pia Brostrøm

Mobil: 23 74 54 06

Formand for Grønlands 

Politiforening:  

Bjørn Bjerregaard 

Mobil:  00299 56 72 07

Formand for Færøernes 

Politiforening:

Absalon Áargarð

Mobil: 00298 28 48 82



¦KORT NYT - BØGER

Træf de rette 
beslutninger, når 
du har trukket 
tjenestepistolen
En politibetjent kan stå i en situation, 

hvor det er nødvendigt at trække sin 

pistol. 

I en sådan situation handler det både 

om at være kvalificeret til at bruge pisto-

len og om at have en tværfaglig forståelse 

af politiemner og de påvirkninger, som en 

farlig situation afstedkommer.

Der findes ingen træning, som kan gøre 

politifolk immune over for den stresspå-

virkning, de udsættes for i situationen. 

Men de kan uddannes i at træffe de rette 

beslutninger under pres og vurdere om 

og hvordan, der skal anvendes magt. Det 

stiller krav til, at politifolkene, ud over høj 

faglig indsigt, også besidder personlige 

egenskaber som for eksempel empati, si-

tuationsfornemmelse og psykisk balance.

Bogen ”Operativ skydning for politi-

folk”, som er skrevet af Jesper Hirtsgaard, 

der underviser på Politiskolen, tager 

udgangspunkt i modellen ”den operati-

ve politibetjent”, som berører emnerne 

teknik, taktik, magtanvendelse og mental 

parathed. At håndtere en farlig situation 

kræver en helhedsforståelse af situatio-

nen. Bogen sigter desuden mod at gøre 

politibetjenten i stand til at håndtere den 

farlige situation på den professionsetiske 

bedste måde.  

Operativ skydning for politifolk
Af Jesper Hirtsgaard

Forlag: Samfundslitteratur

Problem-
orienteret 
politiarbejde, 
der virker

Denne engelsksprogede bog udfor-

sker en bred række af problemer, 

som politiet skal løse – lige fra ban-

dekriminalitet, vold mod kvinder, 

sårbare personer, områder med uro 

samt tyveri og røveri.

Gennem en lang række cases illu-

strerer ”Problem-Oriented Policing”, 

hvordan det er lykkedes politiet i 

blandt andet USA, England og Nor-

ge at takle og løse disse udfordrin-

ger gennem samarbejde med andre 

faggrupper og myndigheder. 

Bogen behandler mere end tyve 

cases, udvalgt mellem tusindvis af 

projekter, der er indstillet til den 

amerikanske Goldstein Award for 

sublimt problemorienteret politi-

arbejde. 

Bogens forfattere er Michael 

Scott og Ronald V. Clarke. Først-

nævnte er klinisk professor ved 

Arizona State University’s School 

of Criminology & Criminal Ju-

stice og direktør i The Center for 

Problem-Oriented Policing, mens 

Clarke er universitetsprofessor ved 

The Rutgers School of Criminal 

Justice og vicedirektør i The Center 

for Problem-Oriented Policing.

Problem-Oriented Policing
Af Michael S. Scott og Ronald V. Clarke

Forlag: Routledge

Fantasifuld 
forsikrings-
svindel
En mand, der lod som om, 

han havde savet sin finger 

af. Bilejere, der ”stjæler” 

deres egne biler, og røverier 

af ”uerstattelige” malerier.

En del danskere er ret 

kreative, når de forsøger 

at få penge ud af deres for-

sikringsselskaber. Men det 

lykkes langt fra altid. Det 

kan man læse om i bogen 

”Fup, svindel og fifleri”, der 

er en true-crime-fortælling 

om forsikringssvindlere, og 

som beretter om de mest 

spektakulære sager. 

Faktisk laver danskerne 

forsikringssvindel for mere 

end en milliard kroner hvert 

år. Da politiet ikke har mu-

lighed for at efterforske alle 

mistænkelige sager, vælger 

mange forsikringsselskaber 

i dag selv at efterforske de 

sager, hvor det lugter lige 

lovligt af fuskeri. 

Fup, svindel og fifleri  
– når der svindles med 
forsikringer
Af Kirsten Stubbe-Teglbjærg og 

Preben Lund – under medvirken 

af efterforsker Bjarne Jensen

Forlag: Krimnalforlaget
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Forbundssekretær/faglig konsulent 
til Politiforbundets sekretariat

Politiforbundet er verdens ældste politifaglige forbund og organiserer ca. 12.200 medlemmer, hvoraf langt de fleste er ansat ved politiet. Medlemmerne er organiseret i 
forbundet gennem 15 lokale foreninger samt 3 landsdækkende foreninger, der blandt andet har til opgave at udpege repræsentanter til kongressen, som er forbundets 
øverste myndighed samt forbundets hovedbestyrelse. Yderligere oplysninger om Politiforbundet, vores medlemmer og vores sekretariatet findes på www.politiforbundet.dk.

Vil du være med til at passe på politiet og vores ca. 12.200 medlemmer, der hovedsageligt 
er politifolk og administrative tjenestemænd ved politiet og domstolene?

Vi søger en ambitiøs og engageret 
forbundssekretær/faglig konsulent til 
Politiforbundets sekretariat. Politiforbundet 
er en stærk fagforening i stor udvikling og 
med en markant og stærk profil, såvel politisk 
som blandt vores medlemmer. I sekretariatet 
er vi mere end 25 dygtige og dedikerede 
medarbejdere med forskellige faglige profiler. 
Sammen med forbundets politiske ledelse og 
de ca. 200 lokale tillidsrepræsentanter sørger 
vi for medlemmernes interessevaretagelse, 
løn- og ansættelsesforhold, pension, 
arbejdsskader, klage- og disciplinærsager, en 
række kontante medlemstilbud og meget mere. 

Vi står også for forbundets kommunikation 
og udgiver fagbladet Dansk Politi til vores 
medlemmer og meningsdannere.

Du vil få mulighed for at sætte store aftryk på 
politiet og få ansvar for en række væsentlige 
og spændende arbejdsopgaver, herunder som:

•  Faglig sekretær for Politiforbundets 
indsats for at sikre, at politiet stiller 
det bedste materiel og udrustning til 
rådighed for politiets ansatte, samt som 
forbundsrepræsentant i særlige/større 
politioperationer.

•  Projektleder for og udvikler af Politiforbundets 
indsats for vores yngre medlemmer. 

•  Faglig sekretær med ansvar for logistik, 
dagsordener og referater for Politiforbundets 
politiske fora, særligt kongressen, 
hovedbestyrelsen og forhandlingsudvalget.

I Politiforbundet samarbejder vi, og du skal 
derfor bidrage til og støtte dine kollegaer 
– også på tværs af teams og fagligheder. 
Vi lægger vægt på et godt og udviklende 
arbejdsmiljø og tilbyder på samme tid 
både stort ansvar for og fleksibilitet i 
tilrettelæggelsen af dit arbejde.

Om dig:

•  Du har en relevant uddannelse  
(fx en politifaglig uddannelse eller anden dokumenteret uddannelse, der 
understøtter de opgaver, som du forudsættes at løse).

•  Du kan dokumentere solid erhvervserfaring inden for politiet eller offentlige 
myndigheder i øvrigt.

•  Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til politioperative forhold, 
herunder politioperative koncepter samt kendskab til det i politiet anvendte 
materiel og udrustning. 

•  Du har erfaring med eller flair for at arbejde i en politisk ledet organisation.

•  Du har gode analytiske, metodiske og kommunikative evner.

•  Du evner at skabe og vedligeholde gode netværksrelationer – til 
tillidsrepræsentanterne i politiforeningerne, med samarbejdspartnere i politiet 
og til de øvrige fagforeninger.

•  Du er selvstændig, fleksibel, effektiv, systematisk og præcis i dit arbejde.

•  Du har drive og er positiv – og trives i et travlt miljø med højt til loftet, humor 
og forskellige faglige tilgange.

Vi kan tilbyde en fuldtidsstilling fra og med den 1. august 2020. Løn- og 
ansættelsesvilkår fastsættes efter aftale med dig på baggrund af dine 
kvalifikationer og erfaringer. Politiforbundets sekretariat er placeret i 
København. Det er en forudsætning for ansættelsen i Politiforbundet, at du kan 
sikkerhedsgodkendes. 

Vi opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etniske 
tilhørsforhold – til at søge stillingen. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores juridisk chef, Stig Bertelsen, på 
22520720 eller sb@politiforbundet.dk eller administrationschef, Bjarke Müller, på 
61984410 eller bhm@politiforbundet.dk.  

Send ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 7. juni 2020. 

Ansøgningen sendes til mail@politiforbundet.dk. Skriv ”Ansøgning: 
Forbundssekretær/faglig konsulent” i emnefeltet. Første runde samtaler forventes 
gennemført den 16. juni og anden runde den 23. juni 2020. Der vil indgå test i 
forbindelse hermed.
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I disse dage udbetaler vi Loyalitetsbonus til vores medlemmer.
For et halvt år siden fortalte vi vores medlemmer, at vi indførte Loyalitetsbonus.
Nu er det blevet en realitet, og vi er i gang med at udbetale bonus til de husstande,
der opfylder forudsætningerne herfor. Nu kommer det vores medlemmer til gode,
at det er gået godt for Popermo i 2019.

Det er jo Vores forsikring, og sådan skal det gøres, når man er et medlemsejet
forsikringsselskab.

Vi arbejder fortsat på at give vores medlemmer merværdi, god service samt bedre
produkter og vilkår. Og det kan ikke gøres op i penge. Det kan vores tak heller ikke.   

Hermed en stor tak til alle vores medlemmer, fordi I har jeres forsikringer
i Popermo. Vi kan ikke gøre det uden jer.

Vi lader det ikke blive ved snakken
Det er blevet tid til udbetaling af Loyalitetsbonus
til vores medlemmer...
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25 ÅRS POLITI- OG 
STATSJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Pa. Jakob Hounisen Bjerg,  

Fyns Politi

Pa. Henrik Viskum, Fyns Politi

Pa. Morten Skov Hvidtfeldt, 

Fyns Politi

Pk. Martin Hockerup Rolsted, 

Københavns Politi

Pa. Søren Westerberg, 

Københavns Politi

Pa. Peter Clausen,  

Københavns Politi

Kons. Hans Blaaberg, 

Københavns Politi

Pa. Heinrich Salten, 

Københavns Politi

Pi. Torben Granat Svarrer, 

Københavns Politi

Pa. Jesper Bjerg Demant, 

Københavns Politi

Pk. Mads Østermark Jensen, 

Københavns Politi

Pa. Jeppe Fjeldsted,  

Københavns Politi

Pk. Morten Smith,  

Københavns Politi

Pk. Brian Blaabjerg Rasmussen, 

Københavns Politi

Pa. Marianne Keller, 

Københavns Politi

Vpi. Søren Rye,  

Københavns Vestegns Politi

Vpi. Peter Malmose, 

Københavns Vestegns Politi

Pa. Jens Christian Buch,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Vpi. Søren Pejtersen, 

Nordjyllands Politi

Pa. Poul Buus,  

Nordjyllands Politi

Pa. Torben Michael Skaaning 

Nordsjællands Politi

Ka. Anne Vallentin, Rigspolitiet

Sektionsleder Rasmus Bo 

Nielsen, Rigspolitiet

Pa. Peter Dirch Walentin, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

Pa. Guðrið Thordis Schade, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

Pa. Keld Sørensen,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Kåre Jensen,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ka. Lars Thøgersen,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ka. Morten Buchardt, 

Sydøstjyllands Politi

Ka. Claus Oleander, 

Sydøstjyllands Politi

Pa. Tommy Helmer Bredahl 

Sørensen, Sydøstjyllands Politi

Pa. Peter Dyrberg Holm, 

Østjyllands Politi

Ka. Jacob Klokkerholm 

Wammen, Østjyllands Politi

Pa. Michael Blohm Rathey-

Straagaard, Østjyllands Politi

Pa. Henrik Schyum Krogh, 

Østjyllands Politi

Pi. Thomas Anderskov Riis, 

SØIK

25 ÅRS POLITIJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Pa. Hans Christian Knudsen, 

Fyns Politi

Pa. Henrik Visbech Madsen, 

Fyns Politi

Pa. Claus Eriksen,  

Københavns Politi

Pa. Torben Thy Wadsbach,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Pa. Gert Svendsen,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Pa. Jean Martin Wiese, 

Rigspolitiet

Pa. Karsten Bork Lund, 

Rigspolitiet

Spec.kons. Allan Preben 

Nellemose, Rigspolitiet

Pk. Thomas Dürr, Rigspolitiet

Pa. Margit Wogensen, 

Rigspolitiet

Pa. Kim Hansen,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Kenneth Nørgaard Benfeldt, 

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Dennis Lange Malm, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

Pa. Jesper Sørensen, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

Ka. Frank Sejerskilde, 

Sydøstjyllands Politi

Ka. Claus Barrett Jeslund, 

Østjyllands Politi

Spec.kons. Anker Jesper 

Baadsgaard Breum,  

Østjyllands Politi

6. MAJ 2020

O.ass/tjm. Elisa Liisborg 

Rosenbæk,  

Københavns Vestegns Politi

25 ÅRS STATSJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Ka. Anders Okkels Bergen, 

Københavns Politi

Pa. Kristian Heine,  

Københavns Vestegns Politi

Pa. Anders Baltzer Hansen, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi 

1. JUNI 2020

Pa. Kennet Persson,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Pa. Torsten Brødsgaard,  

Midt- og Vestjyllands Politi

11. JUNI 2020

Pa. Jesper Rensch, 

Nordsjællands Politi

40 ÅRS POLITI- OG 
STATSJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Pa. Bertil Grønnegaard,  

Fyns Politi

Pa. Viggo Madsen, Fyns Politi

Kons. Leivur Finnbogi Midjord, 

Færøernes Politi

Pa. Gitte Klestrup,  

Københavns Politi

Ka. Jørgen Bredal Tidemand, 

Københavns Politi

Ka. Niels Sterregaard, 

Københavns Politi

Spec.kons. Karl Bjørn Sørensen, 

Københavns Politi

Ka. Per Jul Hermansen, 

Københavns Politi

Kons. Ilse Bundgaard Poulsen, 

Københavns Politi

Pa. Peter Frederiksen, 

Københavns Vestegns Politi

Pa. Bjarne Nielsen Højgaard, 

Midt- og Vestjyllands Politi

Pa. Kjeld Rinberg,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Vpi. Poul Vestergaard-Lau,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Pa. Bent Smedegaard,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Pk. Leif Due Nielsen,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Vpi. Preben Moliin,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Ka. Torben Andersen, 

Nordjyllands Politi

Pa. Kim Hoe, Nordjyllands Politi

Pa. Niels Jørgen Bang Spliid, 

Nordjyllands Politi

Pa. Peer Nørgaard Jensen, 

Nordjyllands Politi

Pa. Jette Estoft,  

Nordsjællands Politi

Pa. Erling Moth,  

Nordsjællands Politi

Spec.kons. Claus Peter 

Hartmann, Politiforbundet

Spec.kons. Morten Bingen 

Jacobsen, Rigspolitiet

Kons. Max Kristensen, 

Rigspolitiet

Sektionsleder Tom Otto, 

Rigspolitiet

Pa. Jackie Snitgård Jørgensen, 

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Kim Gunnar Thulstrup, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

Kons. Poul-Erik Westerskov 

Andersen, Sydøstjyllands Politi

Pa. Flemming Thorø, 

Sydøstjyllands Politi

Pa. Svend Erik Nim, 

Sydøstjyllands Politi

1. JUNI 2020

Pa. Schandorff Vang,  

Færøernes Politi

VÆRD AT VIDE

VI GRATULERER
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40 ÅRS POLITIJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Spec.kons. Jan Kurt Larsen, 

Fyns Politi

Pa. Peter Heide,  

Københavns Politi

Kons. Johnny Robin Jørgensen, 

Københavns Politi

Pa. Poul Jacobsen,  

Københavns Vestegns Politi

Pk. Henrik Kragh Thomassen, 

Midt- og Vestjyllands Politi

Pi. Ole Henriksen,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Ka. Lennart Haagensen,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Pa. Frank Bols Hansen,  

Midt- og Vestsjællands Politi

Pa. Carsten Lietzau Østeraa, 

Nordjyllands Politi

Spec.kons. Helge Tang Holbek, 

Nordsjællands Politi

Pk. Povl Holstein Nielsen, 

Rigspolitiet

Pa. Kjeld Søndergaard Nissen, 

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Finn Jørgen Jensbye,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

Pa. Erling Goldschmidt, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

Vpi. Carsten Thostrup, 

Sydøstjyllands Politi

Pa. Lars Østergaard, 

Sydøstjyllands Politi

Vpi. Verner Pedersen, 

Sydøstjyllands Politi

Pa. Ole Friis Rasmussen, 

Østjyllands Politi

40 ÅRS STATSJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Pk. Henrik Nielsen,  

Midt- og Vestjyllands Politi

Spec.kons. Jan Møller 

Kristensen, Nordjyllands Politi

Pk. Peter Grove Munk, 

Østjyllands Politi

6. MAJ 2020

Sektionsleder Henrik Møller 

Jakobsen, Københavns Politi

Pa. Uffe Skovrup,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

9. MAJ 2020

Pa. Jesper Steensgaard Nielsen, 

Sydsjællands og Lolland-

Falsters Politi

16. MAJ 2020

Pa. Carl-Aage Arnoldus,  

Fyns Politi

Ka. Klaus Hedegaard Jensen, 

Midt- og Vestjyllands Politi

22. MAJ 2020

Pa. Hans-Jørgen Mülverstedt, 

Københavns Politi

12. JUNI 2020

Pa. Michael Høstergaard, 

Københavns Politi

16. JUNI 2020

Ka. Ivan Sommerlund,  

Syd- og Sønderjyllands Politi

50 ÅRS STATSJUBILÆUM

1. MAJ 2020

Pa. Pete Terrence Schornell, 

Nordjyllands Politi

Generalforsamling  
på den nye politigård  
i Herning

Politipensionisterne i Kreds 3 – Midt- og 

Vestjylland – har den 20. februar afholdt 

generalforsamling på Herning ny politigård.

Efter en forudgående aftale med ledelsen kunne 

kredsforeningen invitere sine medlemmer til 

den årlige generalforsamling i mødelokalet 

på den nye politigård, som er nabo til den nye 

retsbygning på Haraldsgade i Herning. I alt 47 

medlemmer mødte til formiddagskaffe samt 

efterfølgende orientering om byggeriet og 

indretning samt ibrugtagning. Selve flytningen 

fra den gamle og nedslidte politigård i bymidten 

forløb uden væsentlige problemer og som 

planlagt i samarbejde med flyttefirmaet.

Ledelsen orienterede om de daglige 

arbejdsopgaver og den særlige indsats på 

udrejsecenter Kærshovedgård. Efter rundvisning 

og gennemgang af indretning af politigården, 

blev medlemmerne samlet til en lettere frokost 

i mødelokalet. Fællestillidsmanden orienterede 

om personalesituationen, politiuddannelsen 

samt ansættelsesproceduren i forbindelse med 

optag på Politiskolen.

Eftermiddagen sluttede med afvikling af 

kredsforeningens generalforsamling jf. den 

udsendte mødeindkaldelse og dagsorden. 

Referatet kan læses på Politipensionisternes 

Landsforenings hjemmeside www.

politipensionisterne.dk 

Politipensionisterne takker vores kolleger i 

Midt- og Vestjyllands politikreds for et godt og 

vellykket arrangement.

På bestyrelsens vegne

H.J. Blicher Lauritzen, kredsformand
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Skal PFA passe 
godt på dig og 
din familie?

I PFA går pension og sundhed hånd i hånd. Derfor kan vi hjælpe dig, 

hvis du bliver syg, kommer til skade eller eksempelvis har symptomer 

på stress. PFA Helbredssikring giver dig mulighed for at komme hurtigt 

til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos 

speciallæger. Dine børn er automatisk dækket, og din ægtefælle kan 

købe forsikringen til en fordelagtig pris. 

Læs mere på politiforbundet.dk/helbredssikring
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Corona-overkill  
– mens vi venter på hverdagen

Når næste udgave af fagbladet DANSK 

POLITI udkommer i slutningen af juni vil 

vi overveje at indføre en bødekasse.

Hver gang der skrives enten corona 

eller Covid-19 koster det en krone eller 

mere.

Vi har så rigeligt opbrugt kvoten i den-

ne udgave af DANSK POLITI.

Vi er ligeså coronamætte, -trætte, -op-

pustede og svimle som resten af verden.

Men svært ikke at lave corona-overkill, 

når de seks bogstaver, siden forårets 

begyndelse, har fyldt alle medieflader og 

bordsamtaler i vores liv.

Som en nær ven, der sidder i Dan-

marks Radio, fortalte mig i april:  

- Vi forsøger at lave nyheder og indslag 

om andet end corona, men lytterne vil 

ikke have det!

Det blev serveret med et dybt suk, fordi 

det betød, at man skulle padle rundt i de 

samme oplysninger, kilder og statistik-

ker igen og igen.

Time efter time af de samme oplysnin-

ger, tal, mikrofonholderi og uvidenhed. 

Mange overspiste og fik et fix af den 

del af nyhedsstrømmen, som gav kulde-

gysninger, nærede frygten, pirkede til 

det uvisse og muligt dystopiske.

Corona har stjålet alt.

Også dette fagblad, som er blevet 

udskudt under den første meget skrappe 

nedlukning, og først strikket sammen 

efter, at landet genåbnede en smule, og 

overblikket blev større. 

Det er et forsøg på, trods alt, at skue ud 

over de måneder, der er gået – for politi-

et, i Danmark og Europa.

Hvad har vi lært?

Hvis noget?

Som forbundsformand Claus Oxfeldt 

påpeger; den virkelige lære kommer nok, 

når det virkelige liv begynder igen. 

Foråret har i princippet været uvirke-

ligt.

Politikredsene lukkede for personlige 

henvendelser ud over det mest nødven-

dige.

Mange har arbejdet hjemmefra.

Normale rutiner er blevet afbrudt.

Der er sådan set sat en parentes om-

kring perioden fra den 12. marts til den 

11. maj.

Selv den nystartede rigspolitichef 

Thorkild Fogde nåede aldrig at tage på 

hilse- og charmetur ude i politikredsene, 

men mødte i stedet sine ansatte som 

uniformeret bagstopper på statsministe-

riets pressemøder.

I den forstand er han i hvert fald 

hurtigt blevet et kendt ansigt af hele 

nationen og alle ansatte.

I dette blad får han så mulighed for at 

fortælle, hvad han vil med politiet – ud-

over coronapressemøder.

Et fagblad, som rammer trykken, sam-

tidig med at forhandlingerne om politiets 

flerårsaftale er genoptaget på Christians-

borg, og at artikler og nyheder om politi-

et, uden coronavinkel, igen kan ramme 

øverste bånd af breaking-sendefladen.

Virkeligheden og hverdagen vender 

således langsomt retur.

Det glæder vi os til. 

REDAKTIONS FOKUS af Nicolai Scharling, chefredaktør


