
portmidler som cykler, tog, sporvogne og
hestevogne. Som et godt eksempel på,
hvordan forholdene var, bringes denne
politirapport:

Aarhus Politistation
Den 4. november 1888
Rapport
Patrouillebetjent No. 29 Mathisen indbragte
i Nat kl 12 ½ hertil Politistationen en Mands-
person, som han forklarer henlaa i Spanien
(en gade i Aarhus, red.) i en aldeles døddruk-
ken Tilstand. Han indsattes herefter i Deten-
tionslokalet kl. 2 ½.
Til Leje af en Trækvogn til Transport af Hid-
bragte har Mathiesen haft et Udlæg af 50
øre.
gorm.volver@pol.dk

Jakob Andresen og Erik Kristoffersen: ’Politiets
Biler’. 192 sider, 269 kroner, Frydenlund. Er ud-
kommet.

I denne tid er det 100 år
siden, politiet blev
motoriseret. Før det skete,
brugte de cykler,
trækvogne, taxaer og
offentlig transport.
Ny bog fortæller historien.

fattede mistanke til dem. På minussiden
var dog, at Capri’erne var temmelig side-
vindsfølsomme og ikke havde den opti-
male bremseevne. Den sidste Capri blev
købt i 1982 og solgt i 1986.

Danmarks første motoriserede politi-
bil blev anskaffet af ordensmagten på Fre-
deriksberg i 1917. En Ford T. ’Patrouille-
Vogn’ til 5.749,40 kroner. Tidligere havde
politiet lejet ’drosker’ (taxier), når de skul-
le frem, og i løbet af 1916 var det sket 962
gange til en samlet pris af 1.443 kroner.
Det blev anset for uholdbart i længden og
blev starten på politiets indkøb af biler.
Københavns Politi fulgte efter i 1918 med
en højrestyret ’Hupmobil’ med plads til 7
personer. Den blev lejet med chauffør, og
der blev oprettet en fast ’automobilvagt’
ved Station 1.

Bogen beretter også om tiden, før poli-
tiet fik biler, hvor de måtte bevæge sig
rundt ved hjælp af eksisterende trans-

P olitiet har et helt særligt sprog. Føl-
ger en patruljevogn efter en bilist,
følger de ikke efter en bilist. De

eftersætter. En vej omtales konsekvent
som vognbanen, og når en bilist standses,
bringes køretøjet til standsning. Selv ældre
medborgere er holdt op med at kalde bil-
er for køretøjer. Men politiet fortsætter.

Nu er der så kommet en bog om politi-
ets egne køretøjer. Og den hedder sjovt
nok ’Politiets biler’, selv om forfatteren
Erik Kristoffersen, der har skrevet bogen
med hjælp fra journalist Jakob Andresen,
er en gammel garvet politirotte, der både
har gjort tjeneste i Rigspolitichefens
Færdselsafdeling i Roskilde og hos Rigs-
politiets Tungvognssektion. Måske er det
Jakob Andresen, der har overtalt Erik Kri-
stoffersen til den ’poppede’ titel. 

Begge forfattere nærer en nørdet og
smittende begejstring for politibiler, hvis
historie bliver gennemgået detaljeret
med tilhørende fotos af blandet kvalitet.
Men det gør ikke så meget, for meningen
er god nok. Vi får gennemgået stort set al-
le modeller – lige fra patruljevogne til hol-
lændervogne og vandkanoner, og mange
af billederne vil uden tvivl vække genken-
delsens glæde hos andre nørder, som
f.eks. husker den legendariske Citroën HY,
der i tidernes morgen blev anvendt som
’salatfad’ og hundevogn, og som (i lighed
med flere andre af de omtalte politivog-
ne) optræder i adskillige Olsen Banden-
film.

Ford, Opel, Volvo, BMW, Peugeot og VW
er de mærker, der har været mest benyttet
i nyere tid. Men politiet har også kørt i
mere eksotiske biler. For eksempel ejede
færdselsafdelingen i perioden 1965-75 et
ikke oplyst antal Ford Mustang Conver-
tible (cabriolet). Hvad de skulle med så
ekstravagante biler, får man dog ingen
forklaring på. 

En anden usædvanlig politibil var Ford
Capri i versionerne 2,8 i og 3,0 S. De blev
brugt som civile patruljevogne og havde
den gode egenskab, at fartsyndere ikke

politihistorie

Biler med blåt blink
POLITIREKORD. I 1980’erne var denne Opel Rekord-model udbredt som patruljevogn. Bilen på billedet nåede at køre 132.631
km, inden den blev skadet og solgt. Foto fra bogen

GORM VØLVER

CRUISECONTROL. Kan det virkelig passe, at politiet kørte rundt i Ford Mustang?
Ja, ifølge bogen blev de brugt i færdselsafdelingen fra 1965 til 1975. Foto fra bogen

IKONISK. Citroëns ikoniske HY-varevogn blev brugt som salatfad og hundevogn. 
I dag dukker modellen jævnligt op som kaffevogn. Foto fra bogen

HER ER DF’S PRISLISTE

Så er Dansk Folkestemningsparti klar
med sine betingelser for at støtte rege-
ringens ønsker om skattelettelser: 

1 procentpoint = Sure smileyer til alle
halalslagtere.

2 procentpoint = Forbud imod, at
indvandrere deltager i ’Den store
bagedyst’ eller (såfremt internatio-
nale konventioner forhindrer dette)
en fast regel om, at indvandreren ry-
ger ud i første runde.

3 procentpoint = 23 års ventetid på
familiesammenføring.

4 procentpoint = Genopførelse af
Dannevirke.

5 procentpoint = Nultolerance over
for alle personer af anden festlig her-
komst end dansk.

AFSLØRING!!!
ATS kan i dag som det eneste organ
bringe et kompromitterende billede
af imam Sherin Khankhan, som Naser
Khader tog, da de de to var kærester.

UNDERVISNINGSNYDT
En ny, international undersøgelse vi-
ser, at danske skoleelever læser »signi-
fikant dårligere«, end de gjorde i 2011.
Til gengæld er de blevet »markant
bedre« til at afkode emoji-symboler.

»Det er en vigtig evne at have i en
tid, hvor op imod halvdelen af en hvil-
ken som helst sms-besked består af
emojier. Danske børn står derfor godt
rustet til fremtiden«, siger en forsker
fra Danmarks Pædagogiske Universi-
tet.

HVEM BLIVER JULEMAND?

Dagens kandidat:
Esben Lunde Larsen
Esben har igennem en længere perio-
de sørget for, at landmænd og fuske-
skippere har fået i både pose og sæk
(og net). Han har også lagt grunden til
et julemandsskæg, som han ved hjælp
af vækstfremmere regner med vil væ-
re fuldt udvokset inden jul.

ATS Casting tøver dog med at give
Esben rollen som julemand, da erfa-
ringerne viser, at han favoriserer sine
venner, når der skal deles gaver ud.
ATS Casting søger egnede kandiater til
jobbet som julemand. Når vi at finde den
rigtige inden 24. december?
Spændingen er ulidelig!

Torsdag 7. december 2017 POLITIKEN
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Før smartphonen var der heldigvis altid en 
telefonboks i nærheden af busstoppestedetAF MIKAEL WULFF &

ANDERS MORGENTHALER

Frobeniusfondens store pris overrækkes til
Karl Aage Rasmussen

I forbindelse med overrækkelsen en lille 
koncert med værker af J.S. Bach og 
uropførelse af værker af pristageren.

Medvirkende: Organist Daniel Bruun 
og violinist og violinist Helge Slaatto

Gratis adgang

ONSDAG DEN 13. DECEMBER 
KL. 17.00 I ISLEV KIRKE

SLOTHERRENSVEJ 321, 2610 RØDOVRE

KONCERT OG 
PRISOVERRÆKKELSE

7 serveringer & velkomstdrink på

anmelderroste Naert

NYHED: Naert byder velkommen til 7 spændende serve-

ringer og velkomstdrink i Pilestræde i Kbh. Med nynorsk 

innovation har Naert fået en fl ot plads i White Guide og er 

ligeledes anmeldt med 5 stjerner i Politiken og Berlingske. 

En oplagt julegave til den nysgerrige gourmand.

Normalpris 550 kr.

349 kr.

Spar 36%

Køb senest 24. december 2017 på

spotdeal.dk
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

- en del af

KUN FOR DAMER 
WWW.ASMUS-LYNGBY.DK

Lyngby Hovedgade 39 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 3216 1290 

Julegave til 
under 400,-

Halstørklæder
300,-/400,-

Handsker
Ruskind 6 farver

Lammeskind 8 farver 
begge med uld/cash-

mere foer 300,-

Rullekrave 
100% økologisk 

bomuld
fi ndes i 10 farver 

199,-
2 stk. 350,-

Rullekrave 
Viskose/polyamid
fi ndes i 8 farver  

399,-

Mangler du en gave til pakkelegen?
Pak et af Giv en ged-gavekortene ind og brug det til 
julens sjove pakkelege. På den måde kan I både have 
det sjovt og hjælpe verdens fattigste på samme tid.
Køb dit gavekort på givenged.dk

GULD- og SØLVSMYKKER KØBES

Lundin
Vester Voldgade 21 - Kbh. V - Tlf. 33 13 21 11


