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Nyhavn i 50’erne
om politiets arbejdsopgaver og arbejdsmetoder,
om hundestedfiskere på nyhavnsbesøg
og om sprittere
Af Otto Lynge

Erindringsbilleder fra min tid som ung politibetjent på gamle st. 3 i Store
Kongensgade.
Efter min pensionering som politikommissær i 1993 gik jeg ad Store
Kongensgade. Da jeg passerede porten til den gamle for længst nedlagte
station, blev tiden pludselig skruet tilbage til året 1957, da jeg som ung
politimand startede på denne københavnske politistation.

Efter et kort ophold på politiskolen med en teoretisk gennemgang af grundreglerne for den tids polititjeneste skulle jeg gøre
tjeneste på station 3. Sandsynligvis fordi jeg havde været aktiv
letsværvægtsbryder i græsk-romersk brydning i brydeklubben
Ursus.
Politikommissær Sandholdt var på den tid formand for Politiets Idrætsforening, og som leder af Københavns mest urolige
område havde han brug for fysisk stærke politifolk.
Inden jeg skulle starte på stationen, var det jo en god ide at
være kendt med, hvor stationen havde til huse. En aften tog
jeg derfor sammen med min hustru ind til Store Kongensgade
for at sondere området ved stationen. Da vi nærmede os nr.
108, kom der en meget travlt udseende politimand ud fra porten. Han var høj, rank og med et lille overskæg. Jeg spurgte
ham om, hvor nr. 108 var, og om det var der, stationen lå.
Han så meget overrasket ud over mit spørgsmål og gik tilbage
til porten for at se nummeret over porten. Ja, sagde han, det er
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station 3. Men at det var nr. 108, havde han aldrig taget sig
særligt meget af.

Det burde være klart for enhver, at her ligger en politistation, men at det er station 3,
er en hemmelighed. 108 har,
som man kan se, tidligere huset Det kgl. Opfostringshus
for fattige Drengebørn. Måske
nogle af dem er vendt tilbage
senere

Senere fandt jeg ud af, at det var mit første møde med HundeSøren. Han havde fået navnet, efter at han en dag var kommet
til at lukke en hittehund ud fra stationen. I stedet for at lade
hunden løbe havde Søren optaget forfølgelsen af hunden ned
ad den stærkt trafikerede Store Kongensgade og videre ud ad
Langelinie, hvor han fangede den med det resultat, at han var
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blevet stærkt forpustet. Efter at have spærret hunden inde i
detentionen mødte han den vagthavende politiassistent, som
forbavset udbrød: Hvordan er det dog, De ser ud mand? Søren svarede: Så skal De bare se hunden, hvorefter han stolt
fremviste en totalt udmattet og forskræmt hund i detentionsrummet.
Sammen med min hustru gik jeg videre ind i stationens gård.
Ved synet af de gamle nedslidte bygninger tænkte jeg, om ikke
en af de andre stationer havde været bedre?
Medens vi betragtede stationen fra gårdsiden, blev vi opmærksomme på en mærkelig lyd, og jeg sagde til min hustru: Det er
lyden af en skrivemaskine, her er sikkert travlt.
Jeg fandt senere ud af, at den lyd, vi havde hørt, var lyden fra
raflebægrene i vagtstuen og spisestuen!

Politibetjent på prøve
I 1957 startede jeg så på gamle st. 3. som politibetjent på prøve (prøvetid 3 år) på hold 1 med forventningens glæde om et
spændende job som politimand i Københavns Politi. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til, men jeg havde nogle forestillinger om jobbet fra landbetjentens virke i Hundested. Han
kørte bl.a. patrulje på en Nimbus med sidevogn, og hans ord
til os unge var lov. Det måtte være spændende. Og oven i dette var man en af de heldige, der var kommet igennem nåleøjet
og blevet antaget i en tid med meget arbejdsløshed.
Første overraskelse: Jeg skulle starte på nattjeneste. I hjemsognet var landbetjenten kun synlig, medens det var lyst.
Anden overraskelse: Trods ny uniform blev følelsen af, at nu
var man noget, hurtigt revideret, da man skulle spise sin madpakke i den uhumske spisestue over gården. Da jeg var påbegyndt spisningen, kom en gammel, brovtende overbetjent
(uden kommando) ind i frokoststuen og råbte i alles påhør:
Flyt dig knægt, det er min plads. Jeg flyttede mig straks, for det
var sikkert ikke klogt at gøre forsøg på at bryde hakkeordenen
den første arbejdsdag.
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Tredje overraskelse: Ambassadevagt 2x2 timer på den russiske
ambassade i Kristianiagade. En overbetjent med kommando
instruerede om vagten og om, hvad man skulle påse i området.
Han sluttede instruksen med at oplyse om, at ved den slags
arbejde kunne man vænne sig lidt til kredsen og tænke over
tingene.
Den russiske ambassade blev mit job de næste tre uger, for
som overbetjenten sagde, var det en god ting at se omgivelserne i dagslys og i skumringen. I mit stille sind tænkte jeg efter
de første tre uger, at det mindede meget om de kedelige vagter
i militæret.
Den første dags instruktion sluttede med: Du skal ikke blande
dig i noget, for vi vil have ro på stationen i nat. Har du forstået? Jeg følte næsten, at jeg var kommet til ulejlighed for de
gamle på stationen.

Nyhavn
Efter at have været rundt på politikredsens faste poster i en 3ugers turnus kom tiden til at lære det berygtede Nyhavn at
kende. På denne post, der var stationens mest udsatte, blev der
patruljeret med to dobbeltposter, der hele tiden mødtes i midten af Nyhavn af sikkerhedsmæssige grunde. Den eneste kontakt, man havde med stationen, forgik via alarmskabet i Store
Strandstræde eller fra nærmeste telefonkiosk, hvorfra et opkald kostede 10 øre, som der ikke var dækning for, så man lærte hurtigt at overskue situationen og lade være med at blande
sig i noget, man på forhånd kunne se ville kræve stationens assistance.
Kredsens alarmskabe gav en god tryghed, da man altid kunne
være sikker på hurtig hjælp fra stationen. Ved en besværlig anholdelse f.eks. behøvede man kun at røre alarmskabets telefonhåndtag, hvorefter der faldt en klap ned på stationens telefonbord, og reglen var, at stationens transportvogn blev sendt
af sted med udrykning til det pågældende alarmskab, hvis der
ikke blev svaret fra skabet. Ligeledes kunne den vagthavende
politiassistent kontakte den patruljerende politibetjent ved at
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ringe skabet ned (det vil sige, at man skulle ringe ind til stationen, hvis alarmskabets klap var faldet ned). På den måde kunne den vagthavende altid give en meddelelse til sine fodpatruljer, der var ude på posterne, og som tit var 5-6 timer på en
vagt. I Nyhavn foregik patruljen efter nogle bestemte retningslinjer. De patruljerende politifolk gik to og to, skulder ved
skulder på fortovet, og man veg ikke til side for havnens besøgende, som tit fik et skulderstød, hvis de ikke gav plads. Det
blev ikke tolereret, at der var nogen, der tog ophold på trappestenene eller lignende. De blev straks opfordret til at sætte sig i
bevægelse og forlade området. Drikkeri uden for havnens
værtshuse blev ikke tolereret og medførte straks, at pågældende blev bedt om at følge med hen til alarmskabet, hvorefter
der blev konstateret identitet på pågældende samt hørt på RR
(rigsregistraturen) for at konstatere, om den anholdte var efterlyst eller eftersøgt.

Politiets alarmskab, der var kontakten mellem de patruljerende betjente
og stationen, men også tit blev benyttet af de handlende til at sætte en øl
til de politimænd der havde posten
Berusere i Nyhavn blev ikke tolereret, hverken på gaden eller
på værtshusene. En beruser, der ikke havde midler til egen
transport, blev bakset hen til alarmskabet og indbragt til stationen. Den berusede blev lagt i detentionen til næste morgen.
!
!
!

!

!
!

6!
!

Forseelsen kostede en bøde på 60 kr., men så blev der også
serveret morgenkaffe ved morgenafhøringen! Afhøringen gik
ud på at finde ud af, hvor beruseren havde fået udskænket alkoholen, derefter kunne bevillingskontoret føre kontrol med
værtshusene i kredsen, og der blev hurtigt skredet ind over for
de værtshusejere, der ikke fulgte spillets regler.
På den måde var havnens faste patruljer altid bevidste om,
hvilke værtshuse der trængte til et uventet kontrolbesøg, samt
for hvem det var svært at få lukket til tiden.
Som ny mand i havnen kunne forholdene godt virke barske,
men de gamle overbetjente havde skabt respekt om deres arbejde og havde forstået at administrere lovene og politivedtægterne, så de var lette at forstå for havnens gæster og platugler.
Efter kort tid i miljøet havde man vænnet sig til det praktiske
politiarbejde, der var meget forskelligt fra posterne 3 og 4 –
Store Kongensgade og Bredgade, hvor højadelen havde deres
daglig gang og virke. I Nyhavn tolererede man, at politiet havde særlige arbejdsmetoder og en mere kontant holdning – ofte
endog voldelig – uden at pressen blandede sig.
På en eftermiddagstjeneste patruljerede jeg i havnen sammen
med Karl Frederik – en høj, rank og viljestærk overbetjent, der
havde fast post i Nyhavn. Vi var på vej ad fortovet mod Bredgade, da en yngre, kraftig mand kom os i møde. Uden forvarsel tildelte overbetjenten ham et kæbestød og bad ham skrubbe af straks med trussel om anholdelse, hvis han blev set i Nyhavn en gang til. Den unge mand tog sig til kæben og forsvandt ud af Nyhavn med ordene: Tak for god behandling. Til
mig sagde Karl Frederik: Sådan skal du behandle ham, ellers
bliver der en masse ballade på værtshusene hele aftenen.
Senere på aftenen mødte vi en anden af havnens faste platugler, Carl Emil Jeedich, en lille tætbygget mand, som hilste ærbødigt på Karl Frederik. Jeedich gik for at være en slags konge
i Nyhavn på grund af sin enorme styrke, men Karl Frederik
frygtede han; selvom han ved flere lejligheder havde lagt beslag på op til fem politifolk ved de utallige anholdelser, han
havde været igennem. Jeg blev informeret om hans farlighed
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og adfærd, så jeg kunne tage mine forholdsregler, hvis jeg stod
over for ham en dag, hvor jeg mødte ham under en patrulje.
Under en eftermiddagstjeneste kunne vi få mange henvendelser fra forbipasserende om slagsmål forskellige steder på
værtshusene, men hver gang blev der sagt: Vi ser på det, uden at patruljen blev afbrudt af den grund. Et slagsmåls afslutning blev prioriteret meget lavt, de gamle belærte os unge
om alle de problemer, man kunne rage sig ind i ved at komme
for tidligt til et slagsmål. Det var nemmest at tage affære, når
de stridende parter havde fået brugt deres kræfter, og en sejrherre var blevet udpeget. Han kunne derefter anholdes til erstatningsspørgsmålet. Ved at komme for tidligt var der ikke
arbejdsro, og man kunne bruge mange kræfter på at holde de
stridende parter fra hinanden.
I tilfælde af store slagsmål, hvor et helt værtshus var kommet
op at slås, sørgede vi for at få kontakt med de to kolleger i den
modsatte ende af havnen, så vi kunne møde talstærkt op, det
havde en god præventiv virkning. Men trods de helt store
slagsmål var det meget sjældent, at vi benyttede stavene, idet
de gamle overbetjente som regel kendte lusene på gangen og
kunne tage affære en anden dag under mere rolige forhold.
Andre af havnens faste politifolk førte kartotek over deres faste kunder, så de altid vidste, hvornår de sidste gang havde anholdt dem for ulovlig færden i Nyhavn, eller hvornår de faste
ludere havde været til kontrol for kønssygdomme. Det værste,
der kunne overgå en af de faste bumser, var, at han blev tildelt
forbud mod at færdes ud for eller tage ophold ved et værtshus
i deres faste område.
Vores arbejde var mangfoldigt, men det, der havde førsteprioritet, var betalingsspørgsmål og kontrol med, at værtshusene
overholdt lukketiderne. Værtshusholderne havde stor forståelse for vort arbejde, især når vi kunne være behjælpelige ved
betalingsspørgsmål. Mange af værtshusene havde en meget høj
moral og var os tit behjælpelige med at ringe til stationen efter
forstærkning, hvis vi var kommet i knibe.
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Fiskerdrengene fra hjembyen
Under min patrulje i Nyhavn mødte jeg ofte fiskerdrengene
fra Hundested og Lynæs, der skulle igennem manddomsprøven som rigtige søfolk. Man blev først betragtet som en af søens folk, når man kunne fremvise en ægte nyhavnstatovering
af en af havnens to tatovører. En tatovering skulle helst have
en anseelig størrelse for at vække opsigt. Men Nyhavn var et
farligt sted at færdes, hvis man ikke udviste en lidt barsk adfærd. Man gik i fare for at blive rullet (Udtryk for at blive slået
ned og frataget sine penge). Alfonserne og havnens ludere arbejdede sammen. De prostituerede kvinder fandt et godt offer,
der under sin gang i Nyhavn havde vist, at han havde penge på
lommen. Offeret blev lokket afsides af luderen, som på forhånd havde givet alfonsen et praj. Alfonserne blev der altid
slået hårdt ned på. Vi betragtede dem som den tids største
skadedyr, der ikke fortjente nogen form for medlidenhed. Fiskerdrengene vidste dog godt, at de skulle være forsigtige, så
de havde ofte en køjesæk med gammelt tøj og træsko med i
toget fra Hundested. Ved ankomsten til det farlige sted blev fiskeruniformen taget på, så man ikke vakte for meget opsigt i
køen hos tatovøren.
Svenskerne var også fascineret af myten Nyhavn. Man gik ikke
lige ind i havnens område ved første besøg, der blev kun observeret fra den anden side af kanalen (den pæne side), hvorfra
man kunne iagttage livet i det forjættede land. I dag er det et af
de mest mondæne steder i København.
På Trekanten i Hundested kunne man om sommeren se nyhavnstatovørernes kunstværker, der var især to drenge, der
kunne fremvise nogle meget flotte tatoveringer. Den ene havde fået lavet et stort tigerhovet og den anden en stor havørn,
hvor vingespidserne gik helt ud på skuldrene. I byen fik de
navne efter deres tatoveringer, tigeren og havørnen.
Når jeg mødte nogle drenge, der skulle tatoveres, prøvede jeg
at vejlede dem om, hvad de skulle tage sig i agt for.
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Hundestedfiskere i betalingsspørgsmål
Hundested var i 50’erne en af de største fiskerihavne i Danmark med ca. 115 aktive fiskekuttere, så fiskerne fra Hundested var kendt for altid at have mange penge på lommen, når
de gjorde deres indtog på Nyhavns mange værtshuse. Der blev
ikke sparet på noget, når en god fangst skulle afsluttes med rigeligt mad og drikke og måske en ny tatovering. Enten gik de i
land fra Københavns havn, eller også hyrede de en vognmand,
inden de viste sig i familien efter flere måneders slidsomt og
farligt arbejde på havet under laksefiskeriet i det barske Barentshav. Fiskernes foretrukne vognmand var Carl Elisæus
Hansen, der havde erhvervet et stort amerikansk dollargrin
(Chrysler model 1952. I Hundested blev den kaldt Karlsvognen) med el-betjente ruder. Ruderne kunne kun betjenes af
chaufføren, så Carl morede sig meget med at lukke ruderne op
og ned under kørslen til stor forundring for de beduggede fiskere, der ikke forstod den nymodens teknik. Karlsvognen
blev også benyttet, når fiskerne skulle transporteres fra Esbjerg eller en anden hensigtsmæssig fiskerihavn, så kutteren
var bedst placeret i forhold til fiskepladsen. Som regel var besætningen på fem mand, så vognen var næsten altid overlæsset
med fiskernes store køjesække, der var godt fyldte efter de
mange uger på havet.

Karlsvognen, overlæsset med fiskernes køjesække, på vej til Hundested
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Under min patrulje i Nyhavn med mine tre kolleger var jeg
stolt af som yngste mand at klare et betalingsspørgsmål mellem en tjener fra Nyhavn 17 og et meget ophidset hold hundestedfiskere, der mente, at tjenerens afregning var til hans egen
fordel. Uenigheden var på kanten til at udvikle sig til et godt
værtshusslagsmål. Især vidste jeg, at to af fiskerne meget hurtigt kunne blive voldelige. Jeg gik som en af vore egne hen til
de ophidsede fiskere, som jeg kendte fra beddingen ved
Molicks Bådeværft. Jeg bad dem forklare aftenens forløb med
hensyn til bestilte og leverede genstande. En af fiskerne, Lille
Poul, der var kendt med værtshusmiljøet i Nyhavn, vidste, at
man skulle være på vagt med hensyn til at holde styr på, hvor
mange genstande man havde bestilt hos tjeneren. Hver gang
der blev leveret fire genstande til bordet, havde Poul lagt en
tændstik op i vindueskarmen bag gardinet. De optalte tændstikker svarede ikke til tjenerens regnskab. Jeg satte vores
overbetjent ind i fiskernes problem og årsagen til det begyndende klammeri. Tjeneren blev kaldt hen til fiskernes bord, og
med hævet stemmeføring råbte overbetjenten til tjeneren: Du
får kun for antallet af tændstikker ganget med fire. Herefter
stillede han et regnskab op på papirdugen, så selv en ret beruset kunne forstå det. Beløbet, han kom frem til, blev delt med
fire. Fiskerne blev beordret til at lægge deres godt spækkede
tegnebøger op på bordet, hvorefter de blev lettet for det fremkomne beløb. Tjeneren fik udbetalt beløbet, som vi var kommet frem til, og blev samtidig gjort opmærksom på, at der
fremover ville blive holdt øje med ham. Fiskerne fik besked på
at forlade Nyhavn straks. Blev de truffet igen, ville de blive
anholdt og kørt ind på stationen. Nem og hurtig løsning på et
opstået problem, der kunne have udløst et større værtshusslagsmål. Det var altid lidt vemodigt for mig at være med til at
smide en af mine jævnaldrende gamle by-kammerater fra skoletiden i stationens detention.
Livremsfikserede
Dette magtmiddel lærte jeg også af de gamle overbetjente, der
havde arbejdet mange år i havnen. Dette magtmiddel rangere!
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de på lige fod med beroligende slag, men blev ikke anvendt til
Nyhavns faste ballademagere, da de kendte tricket.
En anholdt, man ikke var helt sikker på, fik straks revet livremmen ud af bukserne. Dette pludselige angreb gav den anholdte helt andre ting at tænke på, især kunne han ikke tage
flugten, da han fik låst benene i buksebenene. Lærdommen fra
stationen brugte jeg også senere under patrulje i København.
På mine gamle dage, da gigten begyndte at plage mig, skulle
jeg ind til en overlæge i reumatologi på Hillerød Hospital. Da
jeg trådte ind ad døren, knækkede min livrem, så mine benklæder faldt ned. Det virkede chokerende på mig og resulterede i, at jeg ikke fik formuleret mine spørgsmål til overlægen
rigtigt. Samtidig tænkte jeg: Dette har du gjort ved mange af
dine medborgere. Nu kommer straffen. Overlægen syntes, det
var en morsom hændelse, hvorefter han smilende sagde til
mig: Nu sender jeg dig til røntgen, der er som regel lidt ventetid, så du kan få tid til at reparere din livrem. Jeg ville ikke sætte overlægen ind i mine tanker og mine gamle arbejdsmetoder
som politimand.
Smugkro og ulovligt spil
Lidt ældre kolleger havde civilpatrulje, hvor de opsøgte smugkroer, som på den tid huserede meget i kvarteret Borgergade –
Adelgade – Klerkegade, hvor man søgte hen, når værtshusene
lukkede. På smugkroerne blev der også spillet hasard og forhandlet tyvekoster. På en nattjeneste var jeg med til at anholde
og transportere gæsterne fra en smugkro i det gamle Borgergade over gården på et loft med eneste adgangsvej bestående
af en smal primitiv trappe. Aktionens leder var overbetjent
Kristoffersen (en virkelig god leder, som var beslutsom og
kontant. Han var altid god at have ved sin side i en tilspidset
situation). Kristoffersen gik altid foran sine folk, og i dette tilfælde betød det, at han var første mand på vej op ad den stejle
trappe. Da han var nået ca. midt på trappen, fik han hældt
indholdet af en spand over sig af en smugkrogæst, der stod
øverst på trappen. Væsken lugtede stærkt, og det medførte, at
Kristoffersen straks kommanderede: Træk stavene, alle skal
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køres ind. Under afhøringen viste det sig, at gæsterne havde
betalt 5,00 kr. for et sæt (et sæt bestod af en øl og et glas
snaps). Underholdningen havde bestået af en luder, der havde
pisset i en spand under gæsternes drikkeri. Værst for vores
overbetjent, som nu fik vished for, hvad han havde fået hældt
over sin uniform.
Mogens Hansen, Hollywood
På en lang nattevagt kunne der være mange sjove episoder på
stationen. Især var jeg så heldig at være på hold med Mogens,
også kaldet Hollywood (navnet havde han fået efter en enkelt
gang at have optrådt i en reklamefilm). Mogens var forhenværende skrædder, en stor godmodig bamse på 150 kg, der altid
havde et godt humør og kunne sidde ubesværet i skrædderstilling i flere timer. Mogens var en af dem på politistationen, der
ønskede at løse politiopgaverne uden vold, eller hvad han
mente ikke var vold. På en eftermiddagstjeneste blev Mogens
og jeg sendt til Nyhavn med transportvognen for at indbringe
en anholdt, men på vej ind til stationen blev den anholdte
pludselig ustyrlig og voldelig imod os. Jeg sprang straks over
den anholdte for at give ham et beroligende slag, men Mogens
lagde sig straks imellem og sagde »den klarer jeg«, hvorefter
han smed manden ned på transportvognens gulv og satte sig
med sine 150 kg på mandens brystkasse. Den anholdtes aggressioner forsvandt straks, da han fik pumpet luften ud af
lungerne. Jeg er sikker på at den anholdte havde foretrukket et
par beroligende slag.
I en anden situation oplevede jeg Mogens som stor mester i
hverdagspsykologi. Stationen var fyldt med anholdte i detentionerne, og en af de anholdte var gået amok og sparkede på detentionsdøren, så det rungede i hele stationen; men det værste
var, at den urolige mand havde fået startet en kædereaktion, så
alle de anholdte havde lyst til at lynche ham. Til sidst var vagthavende også kommet på benene og bad om at få genoprettet
roen på stationen. Mogens meldte sig straks med en løsning på
problemet i stedet for at køre de anholdte til politigårdens
fængsel. Han gik ind i hittegodsrummet og begyndte at finde
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effekter frem, som kunne anvendes. Han valgte en delvis hvid
gadehandlerkittel af passende størrelse, sygekassebriller, en
stor håndtaske af jordemodertypen og stationens hovedpinepilleglas. På kort tid havde han forvandlet sig til en praktiserende læge, der udstrålede social forståelse og tillid med sit
store korpus. Iført dette kostume gik han til detentionscellen
sammen med kollegaen, der havde tilsyn med de anholdte.
Mogens bankede på døren til den urolige, og da kollegaen lukkede op, sagde han højtideligt goddag og rakte hånden frem til
den urolige mand. Jeg er doktor Hansen, politiet har tilkaldt
mig, fordi de siger, at De er alvorligt syg. Hvis De vil tage
plads på briksen, skal jeg se hvad De fejler. Den anholdte lagde sig stille og roligt på lejet, hvorefter Mogens trykkede ham
på maven, tog pulsen og så ham i halsen og i øjnene, hvorefter
han sagde til manden: Jeg kan godt se, at De ikke har det så
godt, men nu skal De få noget, der kan hjælpe Dem. Mogens
lukkede hittegodstasken op og tog stationens pilleglas frem,
samtidig kaldte han: Betjent, hent lige et glas vand. Den anholdte tog straks pillerne, drak vandet og takkede doktor Hansen for undersøgelsen. Mogens forlod detentionen, og den
anholdte lagde sig ned og faldt i dyb søvn. Roen var genoprettet på gamle st. 3.
Min første kontakt med begrebet sprittere
Da jeg på min første arbejdsdag efter første udetid på den russiske ambassade havde afsluttet min vagt og kom hjem til stationen, var den på gloende pæle til trods for, at overbetjenten
havde sagt, at han ønskede fred og ro. Der stank af sprit, lort
og utømte askebægre, samt kulos fra kakkelovnen i vagtlokalet. Alle stationens detentionsbure var blevet fyldt op, og i
vagtlokalet var alle bænke optaget af mere eller mindre berusede sprittere, der vrøvlede i munden på hinanden.!!
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Samtidig med at man drøfter berettigelsen af den berygtede amerikanske
”3.grads” forhørsmetode, klages der over brutalitet på St. Kongensgades
Politistation (tegning af Valdemar Møller i Svikmøllen 1938)
Da der nu var blevet travlt, blev opgaverne prioriteret, så jeg
fik nu overdraget vagten med de anholdte (i fagsproget rød
streg=tilsyn med de anholdte, blå streg=disponibel for vagthavende).
Spritterne på ventebænkene skulle nu fremstilles for den vagthavende, og jeg indgik sammen med en ung kollega i dette arbejde, da vi endnu var for grønne til at skrive rapport på spritterne.
Politiassistent Skjernvig var vagthavende denne nat. Han var
en sat politiassistent af få ord og ikke særlig spøgefuld, ligeledes tålte han ingen bemærkninger fra de unge prøvebetjente,
der rangerede meget lavt i hans opfattelse af en politimand.
Tiltaleformen var: De, Dem, Deres og hr. politiassistent.
Skjernvig trykkede på summeren til vagtstuen, hvilket var signal til, at vi kunne fremstille næste spritter for ham. Fremstillingen forgik i et skridts afstand fra skranken med en politimand på hver side af den anholdte. Skjernvig spurgte med
!
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myndig, hævet stemmeføring: Hvad er Deres navn? Spritteren
svarede ikke på hans spørgsmål, hvilket straks udløste vrede
hos politiassistenten, der nu befalede os at tømme spritterens
lommer. Jeg visiterede den venstre side og var nu kommet til
baglommen. Med et hurtigt greb ned i lommen fortsatte min
hånd ned ad anholdtes venstre røvballe, da foret i lommen var
så mørnet, at det ikke kunne tåle en hurtig bevægelse. Jeg fik
nu forklaring på lugten i vagtstuen. Der var sandelig syn for
sagen, da jeg trak hånden til mig. Det var godt, jeg havde spist
min madpakke. Politiassistenten så over brillerne på min hånd
uden at fortrække en mine og sagde: Rum 4, to i hver celle.
Den næste.
De sprittere, der kunne holde sig oprejst, fik lov til at blive i
vagtstuen, efter at de var blevet fremstillet for vagthavende.
Man kunne se på deres ansigter, at de nød at komme ind i den
varme vagtstue, hvor kakkelovnen udstrålede næsten menneskekærlighed og hygge for en stund i deres sølle liv. Det hørte
med til tilsynet af de anholdte at sørge for at passe ilden i ovnen og bære aske ud i gården. Spritterne, som ikke havde fået
bad eller skiftet tøj hele sommeren, afgav en ulidelig stank i
den varme stue, men det var ligesom, de nød lugten og samværet, og hen på natten blev det til hyggesnak, efterhånden
som kogespritten dampede af dem.
Efter min sidste ambassadevagt havde jeg igen rød streg fra kl.
5 til kl. 7, og spritterne skulle nu vækkes og hives ud af detentionslokalerne til en såkaldt morgenafhøring, som altid endte
med, at spritterne sagde: Du kan skrive det samme som sidst.
En spritters abstinenser
Under en morgenafhøring fik jeg mine første indtryk af, hvor
grusomt det må være at have abstinenser. Spritteren, jeg skulle
afhøre til rapporten, rystede over hele kroppen, og det første,
han spurgte om, var: har du ikke noget stærkt, jeg kan tage?
Inden jeg havde fået tænkt nærmere over hans spørgsmål,
havde han tømt et askebæger for aske, cigar- og cigaretskodder, hvorefter han rullede det sammen i en klump og tog det
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ind i munden og tyggede det. Da han stadig var i politiets varetægt, bad jeg ham om at spytte det ud, men han nægtede pure.
Jeg fik fat i en ældre kollega og forelagde ham problemet, men
han svarede: Det plejer han at gøre, og prøv at se, hvor rolig
han bliver bagefter.
Amalienborg
Efter tre uger på den russiske ambassade blev man forfremmet til at bevogte Amalienborg Slotsplads (post 18) i de næste
tre uger. Det var jo en stor ære, som de gamle sagde – stationens fornemste post.
Efter endt vagttjeneste på Amalienborg kunne man ikke rigtig
se æren i denne vagt, og hen ad vejen fandt man også ud af, at
de gamle var glade for at slippe for denne ærefulde post. Den
overdrog de hellere end gerne til os unge.
Også på denne fornemme post var der sprittere, men de var
hyggelige at snakke med på en eftermiddags- eller nattjeneste,
hvor der ikke skete ret meget ud over en inspektion af den
overbetjent, der havde inspektionsvagten. Den bestod i, at han
kørte rundt i kredsen på sin udleverede tjenestecykel, og hans
fornemste opgave var at snige sig ind på os nye, som endnu
forsvarsløse og jaget vildt. Ved vagtafløsningen var der altid
sprittere, der fulgte vagtparaden, og en af dem blev kaldt kaptajnen og gik altid helt foran paraden i stram strækmarch. Vi
overså altid hans march, fordi han havde betroet os, at hans
livsdrøm altid havde været at blive befalingsmand i livgarden.
På en eftermiddags- nattjeneste kunne man fra Amalienborg
opleve spritterne på træk til og fra deres soveplads under åben
himmel på Larsens Plads.
Kaptajnen på Switzers gamle slæbebåd Pluto, som blev fremdrevet af en gammel dampmaskine, havde givet nogle af dem
lov til at sove på slæbebådens dæk, hvor der var god varme fra
skibets kedler, som ikke blev slukket om natten. Betingelserne
for at benytte skibets varme jerndæk som soveplads var, at der
skulle være klart skib i rengjort stand kl. 7.00. Det var både et
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vemodigt og lystigt skue at iagttage spritterne om morgenen,
når de skulle til at forlade det varme skibsdæk. Meget ofte var
der sket en forbytning af tøjet eller deres lemmer var så stive,
at de ikke kunne få deres jakker eller overtøj på igen.

Switzers Pluto, som var spritternes foretrukne soveplads i den kolde tid af
året.
En meget kold morgen lød der styg banden og råben fra spritterne, der var ved at gøre klart skib efter nattens søvn. Jeg blev
så interesseret i problemet om bord, at jeg kom til at forlade
min faste post. På afstand kom jeg til at opleve spritternes
selvjustits. Om natten havde en af spritterne forrettet sin nødtørft på dækket, og det var gerningsmandens efterladenskaber,
der havde skabt den højlydte uro i det vågnende havnekvarter.
Gerningsmanden blev hurtigt udpeget blandt de ca. 12 sprittere, der havde overnattet på det varme dæk. Under nøje kontrol
af de andre blev der holdt øje med hans arbejde med at rengøre dækket samtidig med, at han blev belært om, at han vel ikke
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ville være skyld i, at deres varme soveplads skulle blive taget
fra dem.
Efter den fornemme post, Amalienborg
Efter endt Amalienborg-turnus fik man nu turnus som afløser
i Nyhavn. I havnen færdedes mærkelig nok ikke så mange
sprittere, det var ligesom, at havnens faste platugler ikke tolererede dem her. Post 5 og 6 (kaldet kvarteret) det gamle Adelgade, Klerkegade, Borgergade var et eftertragtet samlingssted
for spritterne, som man i dag ser narkomanerne samle sig i bestemte bydele. Alkoholikerne og spritternes behov for kogesprit blev også dengang udnyttet af smarte sprithandlere
(sammenlignet med nutidens pushere). Under en samtale med
en spritter på en nattevagt på Amalienborg kom han en nat i
sin brandert til at røbe, hvor man, som afhængig af en blanding, kunne købe blandingerne hele døgnet (spritternes sprog
for sammenblandingen af mørkt hvidtøl og kogesprit i lige dele). Spritteren satte mig meget nøje ind i fordelene ved at købe
blandingen færdig. En købmand i Klerkegade havde specialiseret sig i denne handel uden for den normale åbningstid.
Købmanden havde indrettet en automat med en bestemt automatluge, der havde forbindelse til forretningens baglokale,
og gennem denne luge foregik der livlig handel med kvarterets
faste sprittere, som blot skulle banke på lugen, hvorefter der
straks var betjening, men pengene først.
På en eftermiddagstjeneste blev købmanden taget på fersk
gerning, men kort efter har han sikkert fundet en ny snedig
måde at handle på.
Spritterne var meget fredelige mennesker, som var værst ved
sig selv og til stort besvær for kredsens beboere, som konstant
ringede til den vagthavende eller kontaktede politifolkene på
fodpatruljer. På sådan en fodpatrulje blev jeg en tidlig morgen
kontaktet af en vicevært, der ville have mig til at fjerne en
spritter, som havde lagt sig til at sove i en ny barnevogn i
ejendommens cykelkælder. Spritteren, der var en lille spinkel
mand, havde lagt sig i den opredte barnevogn med hovedet i
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den nedslåede kaleche og benene hængende ned for enden.
Han var stendød og en gru at se på med sit strittende og usoignerede skæg. Det var godt, det ikke var moderen, der fik den
første kontakt med den døde spritter. Spritteren, der var afgået
ved døden om natten, fik vi hurtigt fjernet uden at vække for
megen opsigt.

Baggården til Station 3. Bemærk politifolkenes cykler. Patruljevogne var
en sjældenhed.
Skærslibere og handlende med galanterivarer
Skærslibere og handlende var også sprittere, men de strejfede
mest rundt i landområderne. I min barndom i Lynæs skete det
ofte, at skærsliberne bankede på vores dør og bad min mor
om et måltid mad. Hun diskede op med det, hun havde, og efter at have spist, takkede de altid min mor for venligheden og
bukkede mange gange.
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Selv gårdejerne på egnen, der ellers var kendt for at være meget smålige og nøjeregnende, behandlede spritterne høfligt,
men deres venlighed var kun en frygt for, at de skulle tage ophold i deres lader og under opholdet ryge en pibe tobak i halmen. De blev altid tilbudt en kontrolleret soveplads med nedsat brandfare og derefter hjulpet videre dagen efter.
Under min læretid som tømrer kom der en dag en spritter ind
på værkstedet med sine galanterivarer i en gammel, slidt håndkuffert (varerne bestod af forskellige snørebånd, barberblade,
sytøj, hårnåle og ting til brug i hverdagen). Jeg var ved at fremstille shellak af kogesprit og skjoldene af bladlus. Det hele var
stillet op på min høvlebænk, og spritflasken var åben. Duften
af spritten fik spritteren til at sitre over hele kroppen samtidig
med, at han udbrød: Hvad er det dog, du gør ved spritten,
mand? Inden jeg nåede at tage mine forholdsregler, greb han
spritflasken og drak flere slurke efterfulgt af ordene: Åh, det
var dejligt! Kufferten med galanterivarerne blev klappet sammen, hvorefter han forsvandt ud af værkstedet, og min mester
havde mistet tre slurke sprit.
Trods sure og kedelige arbejdsopgaver på gamle st. 3 kom
man til at holde af miljøet på stationen og af korpsånden
blandt de gamle brovtende kolleger. Der var noget godt i dem
alle sammen, og flere af de gamle politiassistenter havde jeg
læst spændende beretninger om, inden jeg startede i politiet
(bl.a. Lyst Hansen, helten fra Shellhuset).
De havde menneskekundskab og kendskab til hverdagspsykologi, så de var rustet til at betjene både platugler i Nyhavn og
højadelens medlemmer omkring Amalienborg på en måde, så
alle var tilfredse.
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