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Forsiden: Københavns Råd- og Domhus i 1872. Ud over denne funktion husede bygningskomplekset tillige en arrest og 

hovedpolitistationen. Med åbningen af Københavns nuværende rådhus rykkede kommunalforvaltningen i 1905 hertil og 

politihovedkvarteret til den nuværende politigård efter dennes åbning i 1924. (Københavns Museum).   
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Med Københavns forvandling fra en førindustriel fæstningsindespærret hovedstad med 130.000 

indbyggere i midten af det 19. århundrede til vor tids hovedstadsmetropol med 1,9 mio. indbyggere, 

stilledes den byregion, som metropolen i stadig større omfang kom til at udgøre, op gennem disse 

170 år over for en række regionale opgaver, der i helt overvejende skulle varetages på kommunalt 

niveau. En opgavevaretagelse, der tilmed i sig selv udgjorde en regionsudfordring i 

hovedstadsmetropolen, idet denne efterhånden kom til at omfatte ikke blot de to 

købstadskommunalt organiserede hovedstadskommuner, men også et stadig større antal 

forstadskommuner, som helt frem til 1952 var organiseret som landkommuner, først en og siden tre 

amtskommuner og sent regionalkommunale organer: Hovedstadsrådet, 1974-1990, Hovedstadens 

udviklingsråd, 2000-2006 samt Region Hovedstaden og Sjælland, som byregionens område opdeltes i 

efter 2007.  

 

I modsætning hertil forblev varetagelsen af hovedstadsmetropolens politi- og retsvæsen en 

statsopgave gennem hele perioden.1 En central opgavevaretagelse, der muliggjorde en regional 

tilrettelæggelse, men som også kom til at stå overfor betydelige udfordringer i takt med forvandlingen 

fra fæstningsby til hovedstadsmetropol. Med udgangspunkt i denne forvandlingsproces sætter denne 

artikel fokus på, hvordan hovedstadsmetropolens politi- og retskredse tilpassedes i forhold til 

byregionens voldsomme urbanisering fra tiden omkring midten af det 19. århundrede og i de 

følgende 170 år.   

 

Årtierne omkring århundredeskiftet  

Mens jurisdiktionen i landets købstadskommuner stod under en byfoged, der stod for politi- og 

retsvæsen, havde den i det førindustrielle København som følge af byens – i forhold til landets øvrige 

købstæder – meget store befolkning i midten af det 19. århundrede fået en langt mere sammensat 

struktur.2 Byens retsvæsenet var således efter en forordning fra slutningen af 1700-tallet fordelt på 

Landsover samt Hof- og Stadsretten og på den anden side stadens Politi- og Kriminalret, der fra 1815 

havde fået til huse i C.F. Hansens råd-, ting- og arresthus på Nytorv. Samme sted var der tillige 

indrettet lokaler for politikammeret, hovedpolitisstationen, der stod under ledelse af en politidirektør.    

 
I lighed med det øvrige lands landdistrikter var Københavns opland i Københavns Amtskommune 

underlagt en landjurisdiktion. Efter nedlæggelsen af Københavns Amts Rytterdistrikts Birk i 18193 

var oplandet opdelt i: Dels Københavns Amts Nordre Birk (omfattende Brønshøj Sogn, Gentofte, 

Lyngby og Søllerød sogne på Nordegnen samt Gladsaxe, Værløse, Herlev, Ballerup, Måløv, Ledøje og 

Smørum sogne på Nordvestegnen). Dels Københavns Amts Søndre Birk (med Frederiksberg Sogn og 

Hvidovre, Rødovre, Brøndbyøster, Brøndbyvester, Glostrup, Herstedøster, Herstedvester, Vallensbæk, 

Høje Tåstrup, Sengeløse, Ishøj samt Torslunde sogne på Vestegnen). Og dels et Amager Birk.4 De tre 

birker havde i 1848 fået hovedsæde på Blegdamsvej på det indre københavnske Nørrebro i det nye 

fælles Københavns Amts Ting- og Arresthus, som tillige kom til at rumme amtsrådet og dets 

amtskommunale administration. Med denne fjerne placering fra jurisdiktionerne, fremvæksten af 

hovedstadens to byer, København og Frederiksberg, og den betydelige befolkningstilvækst i det 

nordlige opland, måtte denne jurisdiktionelle ordning gennemgå en række tilpasninger i århundredet 

sidste halvdel.  
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Københavns Amts Ting- og Arresthus omkring første verdenskrig. Udover at fungere som amtsrådhus var stedet 

hovedsædet for Københavns Amtskommunes politi- og retskredse frem til den første efterkrigstid (Københavns 

Museum). 

 

 
En ny hovedstadskommune 

Allerede i 1850´erne blev den voldsomme urbaniseringsproces, der fulgte med industrialiseringen, og 

frigivelsen af bebyggelsen uden for Københavns befæstning en betydelig udfordring for den hidtidige 

ordning af politi- og retsvæsenet ikke alene på de fremvoksende københavnske brokvarterer, men 

også på Frederiksberg. Mens problemerne i København i 1858 klaredes ved en opdeling af byen i tre 

politidistrikter, hver under ledelse af en politiassistent, og en udvidelse af politikorpset til 104 

betjente og 8 andre embedsmænd, kom den hurtige omdannelse af det indre Frederiksberg fra land 

til villaby til at give en række udfordringer. Da regeringen i 1856 havde arbejdet med et forslag til at 

udvide den københavnske bygningslov til den frederiksbergske del af nabosognekommunen 

Frederiksberg-Hvidovre, lå det lige for, at denne sammenlægning også kunne omfatte Frederiksbergs 

brandslukningstjeneste, politi- og retsvæsen og i den yderste konsekvens den kommunale 

selvstændighed. Som følge af en stærk folkelig modstand mod en sådan udvikling, valgte 

landspolitikerne at respektere det kommunale selvstyre, hvorved Frederiksberg i 1858 udskiltes fra 

det landkommunale fællesskab med Hvidovre, opnåede en semikøbstadskommunal status, fik sin 

egen bygningslov, udbyggede sit kommunale brandvæsen og forblev i Københavns Amts Søndre Birk, 

hvis birkedommer blev født medlem af Frederiksbergs nye kommunalbestyrelse i lighed med 

købstædernes byfogeder.5 

 

Til trods for den delvise købstadskommunale status, som Frederiksberg dermed havde fået, var 

kommunen i forhold til Københavns Amtskommune stadig stillet som en landkommune. Dette 

indebar, at amtskommunen også på Frederiksberg – i modsætning til de rene købstadskommuner – 

skulle varetage de amtskommunale opgaver, hvoraf sygehusvæsen og politi- og arrestvæsen var nogle 

af de betydeligste.  Da Københavns Amtskommune med Frederiksbergs byvækst ikke blot på 
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sygehusområdet, men tillige for så vidt angik byens politikorps, ikke i et tilstrækkeligt omfang 

magtede sine opgaver på Frederiksberg, måtte Frederiksberg Kommune med et mindre tilskud fra 

amtskommunen i stadig større omfang løfte opgaverne. For så vidt angår politikorpset havde 

kommunen allerede i 1865 ansat fire kommunale betjente som supplement til de stedlige 

amtsbetjente, men efterhånden blev den politimæssige opgave så omfattende, at det kommunale 

politikorps måtte udvides betydeligt. I medfør af politiloven fra 1871 om bl.a. politivedtægter i 

købstæderne fik Frederiksberg en politivedtægt i 1872. Som i landets øvrige købstæder fastlagde 

vedtægten en række af de hidtidige politiopgaver, suppleret med nye, som var kommet til med 

industrialiseringen og den deraf følgende urbanisering. I 1874 ansattes en politiassistent som leder 

af det 10 mand store korps, der i 1876 kunne rykke ind i en kombineret politi- og brandstation ved 

Frederiksberg Runddel.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Frederiksbergs første politistation på Pile Allé. Ca. 1910 (Frederiksberg Stadsarkiv). 

 

 
På samme tid som det kommunale politi opbyggedes på Frederiksberg, udviklede den københavnske 

jurisdiktion sig til en betydelig organisation. Ved politiloven for København fra 1863 ændredes 

politiets ordning, og København fik i 1869 en politivedtægt. Med brokvarterernes hastige vækst 

bragtes det samlede antal politidistrikter i 1878 op på seks. På samme tid var den københavnske 

politistyrke på 20 år blevet mere end fordoblet og omfattede under byens politidirektør ikke færre 

end 282 betjente.6  
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Frederiksberg Birk og københavnske indlemmelser 

I takt med udbygningen af de københavnske brokvarterer i årtierne omkring århundredskiftet 

forvandledes Frederiksberg fra en villaby til en storby, der i 1914 var vokset helt frem til 

Fasanvejene, og havde opnået et folketal på næsten 100.000 indbyggere. Med denne 

forvandlingsproces, der tog sin begyndelse i starten af 1880´erne, havde Frederiksberg allerede i 

midten af dette tiår opnået en samlet befolkning på 40.000 indbyggere og dermed en sådan størrelse, 

at byen ikke kunne rummes inden for Søndre Birk.7 I 1887 udskiltes den og omdannedes til den 

selvstændige jurisdiktion: Frederiksberg Birk, der normeredes med to dommere. En sammenlægning 

med den københavnske jurisdiktion kom ikke i denne omgang på tale, da Frederiksberg havde 

befæstet sin position som en selvstændig delvis købstadskommune og opnået en tilstrækkelig 

størrelse til at kunne udgøre et birk.    

 

I samme periode som Frederiksberg udviklede sig fra landsby til storby, havde befolkningstilvæksten 

i hovedstadens nordlige opland været så stærk, at de tre birkers hovedpolitistation i Ting- og 

Arresthuset på indre Nørrebro måtte suppleres med lokalpolitistationer ude i Københavns 

Amtskommune. Allerede i 1851 blev politistationen på Dyrehavsbakken (fra 1831) suppleret med 

stationer i den store landsby Lyngby og i Ordrup, og i 1880 fulgte stationer i Hellerup og Utterslev i 

Brønshøj Sogn. Da den store by Frederiksberg ved udskillelsen i 1887 fra det Søndre Birk havde 

reduceret birkets befolkningsgrundlag betydeligt, og da forstadsdannelserne så småt var begyndt i 

Gentofte Sognekommune, og Lyngby samtidig var ved at udvikle sig til en betydelige stations- og 

industriby, overflyttedes - for at aflaste Nordre Birk - de agrare Værløse, Ledøje-Smørum og Ballerup-

Måløv sognekommuner herfra til det det ligeledes landlige Søndre Birk, hvor alene Glostrup og 

Tåstrup var begyndt at udvikle sig til stationsbyer. Med den senere øgede befolkningsvækst vest for 

hovedstaden oprettedes i 1890´erne politistationer i den største stationsby, Glostrup, samt i Valby. 

Som følge af en endnu større vækst i folketallet på Nordegnen, måtte der i 1894 etableres en 

politivagt i Søllerød, mens den forstærkede forstadsdannelse i Gentofte Sognekommune op mod og 

efter århundredskiftet førte til, at kommunens tre politistationer i 1903 suppleredes med Gentofte 

Politistation.    

 

I forventning om gennemførelsen af loven om Frederiksbergs udskillelse af Søndre Birk havde 

Frederiksberg Kommune i det nye rådhus, der åbnedes 1886 på hjørnet af Falkoner Allé/Howitzvej, i 

byens centrum, indrettet kontorer og retslokale til det nye embede, mens arrestanter forsat blev 

anbragt i Ting- og Arresthuset på Blegdamsvej. Da byens politi- og brandkorps på samme tid var 

blevet så store, at de ikke længere kunne huses på den fælles station ved Frederiksberg Runddel, 

flyttedes brandvæsenet til en ny station, der på Howitzvej opførtes i tilknytning til det nye rådhus, 

mens den hidtidige fællesstation blev erstattet af en ny politistation samtidig med, at der ude i byen 

oprettedes to filialstationer. I takt med den forsatte byvækst måtte det kommunale politikorps 

udvides af flere gange, og skønt Frederiksberg Kommune dermed lettede Københavns Amtskommune 

for denne opgave, blev der fra amtsrådets side tilkendegivet en stadig større modstand mod 

Frederiksberg-kommunens stilling i forhold til amtskommunen. Selv om kommunen selv havde 

forsøgt at dække det stigende behandlingsbehov ved gentagne udvidelser af Frederiksberg Hospital, 

på fattig- og hospitalsvæsenet store institutionskompleks bag rådhuset og brandstationen, bevirkede 

den øgede patienttilgang op gennem 90´erne, at kommunen i større omfang måtte benytte 

indlæggelsesretten på amtskommunens sygehuse. Da disse indlæggelser efterhånden blev en 

betydelig byrde for Københavns Amtskommunen, udskiltes Frederiksberg Kommune ved lov fra 

amtskommunen i år 1900. 

 

Udskillelsen bevirke, at Frederiksberg Kommune de facto blev en fuld købstadskommune, og dermed 

i fuldt omfang overtog ansvaret for de amtskommunale opgaver i byen. Konsensen heraf blev bl.a. at 



7 

 

der i 1903 opførtes et stort ny Frederiksberg Hospital, og at kommunen overtog det fulde økonomiske 

ansvar for politi- og retsvæsenet og bemandingen af politikorpset, der i de følgende år voksede så 

meget, at det i 1910 omfattede 110 betjente og to filialpolitistationer. For så vidt angik anbringelse af 

arrestanter indgik Frederiksberg en aftale om, at arrestanterne fortsat, mod betaling, kunne 

anbringes på amtskommunens Ting- og Arresthus på Blegdamsvej på Nørrebro. 

 

Umiddelbart efter Frederiksberg udskillelse af Københavns Amtskommune, indlemmedes i 1901-

1902 meget betydelige dele af de sognekommuner, der lå op til Københavns Kommunes grænser. 

Indlemmelserne omfattede Valby-Vigerslev-distriktet fra Hvidovre Sognekommune, hele Brønshøj 

Sogn fra Brønshøj-Rødovre Sognekommune samt Sundbyerne Sognekommune, der i 1895 var blevet 

udskilt fra Tårnby Sognekommune. De indlemmede distrikter, der tredoblede Københavns areal, blev 

dermed fuldt ud optaget i Københavns Kommune og blev tillige en del af Københavns hidtidige politi- 

og retsvæsen, idet de samtidig udskiltes fra de tre birker, de hidtil havde været en del af.  Efter 

indlemmelserne øgedes antallet af københavnske politidistrikter til 8 med hver sin politistation og 

politiassistent og en politistyrke på i alt 721 mand. Efter åbningen af Københavns nye og nuværende 

rådhus anvendtes det ældre råd- og domhus på Nytorv fra 1905 alene af stadens Kriminal- og 

Politiret og af Landsover- samt Hof- og Stadsretten, hvortil kom politikammeret, der som 

hovedpolitistation under politidirektøren omfattede fire afdelinger ledet af politiinspektører og med et 

større administrativt personale.8    

  

Mellemkrigstiden og 1940´erne 

Med den fortsatte industrialisering og byvækst i hovedstaden og det lag af forstæder, der op gennem 

mellemkrigstiden og 40´erne lagde sig uden om, stilledes den fremvoksende hovedstadsmetropol 

overfor nye udfordringer med hensyn til tilpasningen af det lokale politi- og retsvæsen, samtidig med 

at dette gennemgribende omlagdes som konsekvens af ikrafttrædelsen af retsplejereformen i 1919.  

 

Hovedstadsmetropolen opstår  

Som følge af periodens næsten fuldstændig udbygning af de i København i 1901-1902 indlemmende 

distrikter og de vestlige frederiksbergske yderdistrikter, nåede den nu helt sammensmeltede 

hovedstad i midten af det 20.århundrede op på knap 900.000 indbyggere. En hovedstad der i 

Københavns indre del og på dele af Frederiksberg var kommet til at omfatte stadig flere offentlige og 

private administrations- og servicevirksomheder og udenfor ellers en meget omfattende industri.9 

 

Da hovedstadens borgerskab allerede fra slutningen af det 19. århundrede i stigende grad flyttede til 

de hastigt voksende villabyer i Gentofte Kommune, fik denne som den første sognekommune i 

hovedstadsoplandet efterhånden en mere forstadsmæssig karakter. Med disse villabyer og dem, der 

op mod første verdenskrig også opstod i bunden af Gladsaxe Sognekommune og spredte steder i 

Hvidovre og Rødovre sognekommuner, var der i midten af århundredet opstået et stort 

boligforstadsbælte, som med 300.000 indbyggere bredte sig uden om hovedstaden som et 

koncentrisk bylag fra Øresundskysten og videre ind over den sydlige del af Gladsaxe 

Sognekommune, for derfra i et smallere bælte at forsætte gennem de østligste dele af Herlev, Rødovre 

og Hvidovre sognekommuner til Køge Bugt. Med hovedstadens meget store befolkning og periodens 

betydelige forstadsvækst nåede hovedstadsmetropolen i 1950 et samlet folketal på 1,2 mio. 

indbyggere.10  
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Den første lokalpolitistation i forstæderne: Ordrup Politistation i 1905 (Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune). 

 

 
 

 
I hovedstaden  

Med de store københavnske kommuneindlemmelser, Københavns geografisk udvidede politi- og 

retsvæsen, Frederiksbergs købstadskommunale status og eget birk, var hovedstadens to byer lige 

efter århundredskiftet i alle henseender blevet købstadsmæssigt organiseret, mens oplandet forsat 

var opdelt i et stort antal sognekommuner og underlagt den hidtidige landjurisdiktion. Omfattende 

kommissionsarbejder og politiske forsøg på at opnå ny lovgivning om rettens pleje skulle dog nogle år 

senere fuldstændigt ændre ikke blot den fremvoksende hovedstadsmetropols, men hele landets, 

jurisdiktionelle forhold. På grundlag af lovgivning fra 1916 ophævede retsplejereformen i 1919 

forbindelsen mellem ordensmagten og retsvæsnet. Der oprettede to nye øvre retsinstanser, en 

Højesteret og to landsretter, og med opløsningen af det hidtidige system af 130 by-, herreds- og 

birkeretsjurisdiktioner kunne den udøvende og dømmende magt adskilles, idet der i stedet 

etableredes: Dels et underretssystem i form af Københavns Byret og 89 by- og herredsretskredse med 

en dommer, der dog i retskredse med mere end 40.000 indbyggere skulle suppleres med en 

sideordnet dommer således, at den ene fungerede som kriminaldommer og den anden som 

civildommer. Dels en anklagemyndighed med anklagere ved Højesteret samt lands- og underretterne 

og først 66, og efter genforeningen året efter 72 politikredse, der under ledelse af en statslig 

politimester kom til at omfatte et statsligt opdagelsespolitikorps og et kommunalt ordenspolitikorps.   

 

I København afløstes med retsplejereformen de hidtidige retter af Københavns Byret, der ud over en 

retsformand kom til at bestå af 20 andre dommere, som med hver deres afdelinger og administration 

fra 1924 kunne disponere over hele domhuset på Ny Torv, idet politiet kunne rykke ind den af staten 

og Københavns Kommune bekostede nye politigård på Polititorvet i Vestre Voldkvarter. Københavns 

politi blev ikke berørt af retsplejereformen på anden måde end, at der under politidirektøren ansattes 

ni politiadvokater til at bistå denne ved påtale af straffesager. Op gennem den resterende del af 

århundredet udvidedes politistyrken yderlige. Fra 1920 og indtil det københavnske politikorps blev 

overtaget af staten i 1938, øgedes således antallet af kommunalt ansatte indenfor politi- og 

fængselsvæsenet fra 1365 til 1644.11   
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Patruljevogne foran Københavns Politigård i slutningen af 30´erne (Københavns Museum).  

 

 
Med de nye politi- og retskredse blev der lagt op til en udflytning af rets- og politifunktionerne til 

domhuse og politigårde i de enkelte kredse. Allerede omkring 1960 var der etableret lokale 

retsbygninger for Glostrup, Hvidovre og Rødovre retskredse og en politigård i Gentofte. Det blev dog 

først i de følgende år, at samtlige af retslokalerne- kontorerne og hovedpolitikontorerne rykkede ud af 

Ting- og Arresthuset på Nørrebro til nye bygninger ude i de nye kredse. Som oftest i nye 

bygningskomplekser med både politigårde og oftest tæt ved liggende retsbygninger.  

 

Selv om Frederiksbergs politi- og retsvæsen ordnedes efter retsplejereformens bestemmelser, som 

gjaldt for by- og herredsretterne i det øvrige land uden for København, bevaredes betegnelsen 

Frederiksberg Birkeret, der samtidig normeredes med tre dommere med hver deres afdeling. Da 

Frederiksberg Kommunes forsørgelses- og hospitalsvæsener allerede i 1903 havde forladt det ældre 

institutionskompleks ved Howitzvej i Frederiksberg centrum, kunne kommunen på grunden opføre 

en politigård, der blev taget i brug i 1919 og et domhus, som indviedes i 1921. På den øvrige del af 

den gamle institutionsgrund opførte Frederiksberg Kommune i 30´erne desuden en ny brandstation 

og et nyt hovedbibliotek.  

 

Med den landdækkende nedlæggelse af de kommunale politikorps i 1938 og deres overførelse til det 

nu helt statslige rigspoliti, overtog staten – som andre steder i landet – Frederiksbergs politigård og 

domhus.12    
 

Ude i forstæderne  

Trods de hastigt fremvoksende forstadsområder uden for hovedstaden fastholdt retsplejereformen i 

1919 de hidtidige grænser for jurisdiktionerne i Københavns Amtskommune. Ud over en 

sammenlægning af Amager og Københavns Amts søndre Birk, fik denne udvidede kreds, med 30.000 
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indbyggere, en selvstændig ret og en politimyndighed under ledelse af en politimester og et 

underordnet statslig og amtskommunalt politi. Helt tilsvarende i Københavns Amts Nordre Birk, der 

med et befolkningstal på 50.000 indbyggere dog fik en ret med to dommere. Samtidig forblev Ting- og 

Arresthuset på det indre københavnske Nørrebro, som hidtil, hovedsæde for Københavns 

Amtskommunes store og folkerige jurisdiktioner.13 Med de stærkt tiltagende forstadsdannelser op 

gennem mellemkrigstiden blev amtskommunenskommunale og jurisdiktionelle struktur et stadig 

større problem. På nær Gentofte Kommune, der i perioden fik en semikøbstadskommunal status, og 

som blev bopælskommune for den voksende hovedstadsmetropols overklasse, stilledes de øvrige 

forstadskommuner - og særligt dem på Vest- og Nordvestegnen - over for stadig større udfordringer. 

Kommunerne forblev sognekommunalt organiserede med, hvad deraf fulgte af problemer i forhold 

den kommunale stærkt udvidede opgavevaretagelse, som fulgte med forvandlingen fra land til 

forstad. En forvandlingsproces, som samtidig blev kommunaløkonomisk byrdefuld, da mange af de 

først tilflyttede tit var arbejdere med et beskedent beskatningsgrundlag. Oven i disse kommunale 

udfordringer, der fulgte af forstadsdannelserne i Københavns Amtskommune og tillige i den 

sydøstlige del af Frederiksborg Amtskommune, kom det stadig større problem, at 

hovedstadsmetropolens jurisdiktioner og deres lokale repræsentanter ikke tilpassedes i forhold 

hertil.  

 

Mellem 1920 og 1950 firedobledes folketallet i Københavns Amts Søndre og Nordre birk, som dermed 

blev meget store jurisdiktioner; og selv om der i perioden suppleredes med lokalpolitistationer i 

Herlev, Søborg, Kastrup, Rødovre og Tåstrup, kunne større politiforretninger og alle retlige afgørelser 

alene træffes på Ting- og Arresthuset, der forblev på indre Nørrebro og dermed lå fjernt i forhold til 

de forstadsområder, som skulle betjenes.  

 

 

 
Politipatrulje fra Københavns Amts Nordre Birk et sted i Gentofte Kommune i omkring 1910. (Lokalhistorisk Arkiv for 

Gentofte Kommune). 

 
Med de kommunaløkonomiske udfordringer, som mange forstadskommuner kom til at stå overfor op 

gennem mellemkrigstiden, de problemstillinger, der knyttede sig til politi- og retsvæsenet, og de 

betydelige regionale problematikker, hele hovedstadsmetropolen samtidig stilledes overfor, forsøgte 

København Kommune at løse disse udforinger under ét ved lægge op til en total indlemmelse af 
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samtlige metropolkommuner og deres jurisdiktioner under København. Da Frederiksberg Kommune 

satte sig stærkt til modværge over for den københavnske indlemmelsespolitik, og stadig flere 

forstadskommuner trak sig fra indlemmelsesforhandlingerne med Københavns Kommune, måtte 

denne opgive sit forehavende. Regeringen nedsatte derfor i 1939 Hovedstadskommissionen, som 

skulle fremsætte forslag til en forandring af hovedstadsmetropolens kommunale struktur, således at 

denne blev i stand til at håndtere de lokal- og regionalkommunale udfordringer, byregionen stod 

overfor.  

 

Selv om kommissionen ikke skulle forholde sig til den daværende inddeling i politi- og retskredse, 

ville den eksisterende ordningen utvivlsomt blive omfattet af de forandringer af byregionens 

kommunegræsener, som Hovedstadskommissionen ville nå frem til. I første omgang blev der året før, 

1938, nedsat et ministerielt udvalg til overvejelse af en sammenlægning af hovedstadens to 

politikredse14 (hvilket dog ikke førte til noget resultat før ved politireformen i 2007). 
 

Efterkrigstiden 

Op igennem efterkrigstiden udbyggedes hovedstadsmetropolen til en efter skandinaviske forhold 

gigantisk byregion, hvorved dens regionalkommunale udfordringer forstærkes samtidig med, at det 

blev nødvendigt at tilpasse metropolens ret- og politikredse i forhold hertil. Selv om 1970-

kommunalreformen i hovedsagen gik uden om den indre del af hovedstadsmetropolen, gav den ikke 

desto mindre anledning til en ændring af den jurisdiktionelle opdeling i hovedstadsområdet.    
 

Hovedstadsmetropolen udbygges  

Til trods for at de sidste ledige byggegrunde i hovedstaden bebyggedes, faldt dens folketal op gennem 

efterkrigstiden til godt 552.000 i 1990. Forstædernes moderne almennyttige boligbyggeri og 

omfattende byggeri af parcel- og rækkehuse tiltrak mange tilflyttere fra provinsen, men trak samtidig 

mange ud af hovedstaden. På samme tid forsvandt et stadig større antal industrivirksomheder og- 

arbejdspladser fra hovedstaden, således at den i 1990 nærmede sig en fuld af-industrialisering. En 

del af virksomhederne var bukket under for konkurrencen fra større enheder eller den sidste 

efterskrigstids økonomiske krise. Andre var flyttet ud af hovedstaden til forstædernes nye 

industrikvarterer, hvor der var plads til de større produktionsanlæg, som tiden krævede.  

 

I 40- og 50’erne var det meste af de ældre forstæder i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og 

Gladsaxe kommuner blevet udbygget, samtidig med at forstadsdannelsen var fortsat ind i Søllerød, 

Birkerød, Værløse og Farum kommuner og langs Frederikssundsbanen i Herlev og Ballerup 

kommuner. På Vestegnen bebyggedes samtidig store dele af Rødovre og Hvidovre kommuner, og 

forstadsdannelsen var fortsat videre mod vest og ind i Brøndbyerne og Glostrup kommuner. I 

1960’erne blev disse forstæder stort set udbygget og forsatte samtidig deres vækst videre mod 

Tåstrup og ned langs Køge Bugt. Var de ældre forstæder vokset op som koncentriske lag uden om 

hovedstaden, fik forstæderne fra starten af 50´erne og i de følgende årtier karakter af radiale 

båndbebyggelser ud langs S-banelinjerne. Mens forstadsamtskommunerne i Københavns 

Amtskommune i 70-80´erne i hovedsagen kun blev udbygget ved Køge Bugt og omkring og vest for 

Høje Tåstrup, opnåede de ydre hovedstadsamtskommuner, Frederiksborg og Roskilde 

amtskommuner, på samme tid en udtalt vækst i folketallet. Væksten var skabt af en udbygning af 

forstadsbåndene frem til disse amtskommuners købstadsring. Hertil kom de satellitbyfunktioner, 

som mange af stations- og landsbyerne uden for ringen samtidig havde fået.   
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Politistationen på Maglegårds Allé omkring 1970. Stationen blev taget i brug i 1927, og fungerede frem til Gladsaxe 

Kommune fik sin politigård i 1975 (Gladsaxe Byarkiv). 

 

 
 

Mens hovedstadsmetropolen i 1950 husede godt 1,2 mio. indbyggere, var billedet kraftigt forrykket 

40 år efter. I 1990 havde hovedstadsamtskommunerne med forstæder, købstæder og satellitbyer 

nået knapt 1.160.000 indbyggere. Med denne mere end fordobling af hovedstadsamtskommunernes 

folketal, og en samlet befolkningsreduktion på mere end en tredjedel i hovedstaden, havde 

hovedstadsmetropolen i 1990 nået en befolkning på i alt godt 1,7 mio. indbyggere.15 

 

Den første efterkrigstids nye politi- og retskredse 

Hovedstadskommissionen fra 1939 barslede endelig i 1948 med en omfattende 

kommissionsbetænkning, der lagde op til, at de uden for København liggende forstadskommuner 

skulle kommunalt - og efterfølgende også jurisdiktionelt - indlemmes i København, mens der ude på 

Nord-Vestegnen skulle dannes to store semikøbstadskommunale forstadskommuner, eventuelt med 

hver deres jurisdiktion. Kommissionsbetænkningen fredede Frederiksbergs kommunale selvstyre 

med egen jurisdiktion, hvilket også gjaldt Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Søllerød – dog således, at de 

to sidstnævnte skulle tillægges samme semikøbstadskommunale status, og at der efterfølgende 

måtte foretages en jurisdiktionel tilpasning i disse nordforstæder. 

 

Selv om Hovedstadskommissionen også lagde op til et regionalkommunalt organ i form af et 

Hovedstadsråd til varetagelse af hovedstadsmetropolens regionale opgaver, var modstaden fra 

forstadskommunerne og Frederiksberg mod betænkningens meget omfattende 

kommunesammenlægning så voldsom, at regeringen i 1952 til sidst måtte opgive at gennemføre 

sammenlægningen.  I forbindelse med at forstadskommunerne i Københavns Amtskommune og i den 

sydøstlige del af Frederiksborg Amtskommune fik tillagt en semikøbstadskommunal status, tiltrådte 

Rigsdagen samtidig stiltiende principperne for en decentral hovedstadsordning, som regeringen 
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fremlagde i den anledning. Ordningen indebar, at der ikke skulle gennemføres forandringer i 

hovedstadsmetropolens kommunale inddeling, at staten påtog sig etapevise løsninger på nogle af 

byregionens regionale opgaver samt, at metropolkommunerne ved en hovedstadskonference skulle 

nå til enighed om løsningen af hovedstadsmetropolens regionale udfordringer, herunder etablere et 

organ, som kunne komme med forslag, der kunne danne grundlag for lovgivning.  

 

På samme tid som staten iværksatte nogle regionale etapevise løsninger, gik metropolkommunerne 

sammen i en sådan hovedstadskonference i form af Hovedstadskommunernes Samråd, der 

påbegyndte sit arbejde i 1956. Som følge af samrådets beslutningssystem, der krævede 

enstemmighed blandt de deltagende kommuner, kom dette kun igennem med få konkrete regionale 

løsninger, og nåede aldrig til enighed om et kommunalt regionsorgan. Da Hovedstadskommunernes 

Samråd alene skulle beskæftige sig med kommunale forhold, blev tilpasningen af 

hovedstadsmetropolens politi- og retskredse til byregionens massive urbanisering overladt til 

statsmagten.  

 

Med den mere end femdobling af folketallet i forstæderne, der havde fundet sted fra 

retsplejereformen i 1919 til slutningen 50´erne, blev den eksisterende politi- retskredsopdeling i 

Københavns Amtskommune og lokaliseringen af retterne og politihovedkontorerne i Ting- og 

Arresthuset på Blegdamsvej forstærket som en regionsudfordring op gennem den første efterkrigstid. 

Som følge af det betydelige antal myndighedsforretninger, underretterne havde i lokalsamfundene, 

gennemførtes i forbindelse med mindre justeringer af politi- og retskredsinddelingen i det øvrige land 

en gennemgribende forandring af retskredsinddelingen i amtskommunen allerede i 1956 således: 

Retskredsen for Københavns Søndre Birk opdeltes i to retskredse for både Hvidovre og Rødovre 

Kommuner. Hertil kom en Ballerup Retskreds (omfattende Ballerup-Måløv, Herlev, Ledøje-Smørum 

og Værløse kommuner, en Glostrup Retskreds (for Glostrup, Brøndbyerne, Herstedernes, Høje 

Tåstrup, Sengeløse, Vallensbæk og Ishøj-Torslunde kommuner) samt en Tårnby Retskreds for 

Amagerkommunerne uden for Københavns Kommune. Københavns Amts Nordre Birk opdeltes i 

selvstændige retskredse for henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner plus en Lyngby Retskreds 

for Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner.  

 

I det fremsatte lovforslag, der førte til de ny forstadsretskredse, indgik også en – i forhold til disse – 

tilpasset ny politikredsordning i Københavns Amtskommune. Da der var ganske stærke politiske 

kræfter, der pegede på en storpolitikreds omfattende hele Københavns Amtskommune og de to 

hovedstadskommuner som den mest rationelle løsning, blev den videre politiske behandling af denne 

del af lovforslaget udsat af hensyn til en nærmere centraladministrativ undersøgelse af en sådan 

løsning. Undersøgelserne viste ikke overraskende, at en sådan kreds ville få en størrelse, der stod i 

misforhold til landets øvrige politikredse og skabe en for stor afstand mellem lokalsamfundene og 

politimyndigheden. På den baggrund – og da det forventedes, at folketallet i nogle af de foreslåede 

ydre forstadspolitikredse med den forsatte forstadstilvækst inden for en kort periode ville opnå et 

tilstrækkeligt befolkningsgrundlag – opnåedes i 1959 enighed om en lovgivning, der delte 

Københavns Amtskommunes to politikredse i en række ny og mindre. Københavns Søndre Birks 

politikreds opdeltes således i en Tårnby Politikreds (for Amager-kommunerne uden for København) 

og to Vestegnspolitikredse: En Hvidovre-kreds (for den indre del omfattende Hvidovre og Rødovre 

kommuner) og en Glostrup-kreds (for den ydre del, dvs. Brøndbyernes, Herstedernes, Glostrup, Høje 

Tåstrup, Sengeløse, Ishøj-Torslunde og Vallensbæk kommuner). Fra Søndre Birk overførtes Ballerup, 

Ledøje-Smørum og Værløse kommuner sammen med Gladsaxe og Herlev kommuner fra Københavns 

Amts Nordre Birks Politikreds til en Gladsaxe Politikreds, mens den øvrige del af det Nordre Birk blev 

opdelt i Gentofte og Lyngby politikredse for henholdsvis Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk 

samt Søllerød kommuner.   
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De nye politikredse i Københavns Amtskommune opnåede ganske hurtig et tilstrækkeligt 

befolkningsgrundlag, og den deraf afledede forstadstilvækst på Vestegnen bevirkede, at dennes ydre 

retskreds i Glostrup i 1966 opdeltes i yderligere to retskredse: Dels i en Tåstrup Retskreds (for Høje 

Tåstrup, Sengeløse og Ishøj-Torslunde kommuner), dels i en Brøndby Retskreds (omfattede 

Brøndbyerne og Vallensbæk kommuner).  

 

 

 
Gladsaxe Politigård blev taget i brug i 1975. I tilknytning til bygningskomplekset opførtes et domhus for retskredsen 

(Gladsaxe Byarkiv). 

 

 
 
Med de nye politi- og retskredse blev der lagt op til en udflytning af rets- og politifunktionerne til 

domhuse og politigårde i de enkelte kredse. Allerede omkring 1960 var der etableret lokale 

retsbygninger for Glostrup, Hvidovre og Rødovre retskredse og en politigård i Gentofte. Det blev dog 

først i de følgende år, at samtlige af retslokalerne- kontorerne og hovedpolitikontorerne rykkede ud af 

Ting- og Arresthuset på Nørrebro til nye bygninger ude i de nye kredse. Som oftest i nye 

bygningskomplekser med både politigårde og oftest tæt ved liggende retsbygninger.  

 

I de yderområder, som hovedstadsmetropolen op gennem den første efterkrigstid begyndte at vokse 

ud i, forblev den jurisdiktionelle inddeling i det væsentligste, som den var fastlagt ved 

retsplejereformen i 1919. Frederiksborg Amtskommune havde således sammenfaldende politi- og 

retskredse med hovedsæder i Helsingør (omfattende Helsingør købstadskommune, Kronborg Østre 

Birk, Hellebæk og Hørsholm Birk, sidstnævnte dog udskilt i en særlige retskreds), og Hillerød (med 

Hillerød købstadskommune og Frederiksborg Birk samt Kronborg Vestre Birk for politikredsens 

vedkommende). Hertil kom en retskreds med hovedsæde i Helsinge for Kronborg Vestre Birk samt en 
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politi- og retskreds med hovedsæde i Frederikssund omfattende Frederikssund og Frederiksværk 

købstadskommuner samt Halsnæs Birk og Horns Herred.  

 

Roskilde Amtskommune blev på samme tid opdelt i politi- og retskredse, der omfattede: Dels 

Roskilde købstadskommune samt Ramsø-Tune og Lejre herreder, dog således at landdistrikterne 

uden om Roskilde, som følge af byens tilvækst, blev en selvstændig retskreds, samtidig med 

etableringen af de nye retskredse i Københavns Amtskommune. Dels Køge købstadskommune og 

dele af Ramsø Herred. For så vidt angår politikredsen: tillige omfattende Gisselfelt-Bregentved Birk i 

Haslev.16  

 

Kommunalreform og Hovedstadsråd  

Med kommunalformen i 1970 ændrede det danske kommunallandskab sig voldsomt. De godt 100 

købstadskommuner og 1200 sognekommuner, der var opstået efter kommunalanordninger fra tiden 

omkring 1840, blev sammenlagt til 273 primærkommuner, hvorved købstadskommunerne ud fra 

princippet ”én by, én kommune” blev sammenlagt med de sognekommuner, som købstadens ydre 

distrikter og eventuelle forstæder var vokset ind siden århundredskiftet. Samtidig sammenlagdes de 

eksisterende 25 amtskommuner til 14 nye amtskommuner, der ud over sine hidtidige opgaver også 

overtog de amtskommunale opgaver, som købstadskommunerne hidtil havde varetaget, dvs. de 

købstadskommunale gymnasier og sygehuse m.m. Herudover tillagdes amtskommunerne en række 

nye opgaver, bl.a. inden for planlægning, miljø og kollektiv trafik samt en række hidtidige 

statsopgaver. Det kommunale system blev dermed gearet til at kunne varetage de mange opgaver, 

velfærdstaten havde fået op gennem mellemkrigstiden og den første efterkrigstid og dem, der kom til, 

hvorved statens sektorstyring af kommunerne erstattedes af sektorplanlægning og regel- og 

budgetstyring. De tilbageværende landsopgaver, så som hoved- og motorveje, det nationale banenet, 

den videregående undervisning samt forsvar og politi- og retsvæsen, forblev statslige. 

 

Da de hidtidige sogne- og købstadskommunegrænser havde ligget til grund for opdelingen af landets 

rets- og politikredse, blev det med kommunalreformen nødvendigt at tilpasse disse til de nye 

primærkommuner. På dette grundlag udarbejdede Justitsministeriet forslag til en ændring af 

retskredsinddelingen samtidig med, at der i 1967 nedsattes et Strukturudvalg om en ordning af 

politiets forhold. Strukturudvalgets betænkning forelå i 1971 og kom sammen med ministeriets 

forslag til at danne grundlag for den ændring af retspleje- og myndighedslovgivningen, der 

gennemførtes i 1972. Herved nedlagdes og sammenlagdes et mindre antal små retskredse, mens 

retskredsinddelingen i bl.a. hovedstadsmetropolen blot justeredes i forhold til de nye 

primærkommunale grænser.  

 

Med hensyn til politikredsinddelingen skete en tilsvarende justering og tilpasning i forhold til de 

nyanlagte retskredse. Da den betydelige urbanisering siden den store retsplejereform i 1919 havde 

gjort politikredse, der omfattede større landdistrikter, for små til en tidssvarende politimæssig 

betjening, reduceredes antallet af politikredse fra 72 til 54. Idealet var, at hver politikreds skulle have 

en sådan størrelse, at den kunne bære en døgnbetjent hovedpolitistation.  Selv om 1970-

kommunalereformen i fuldt omfang også slog igennem i de centrale og ydre dele af Frederiksborg og 

Roskilde amtskommuner og i disses købstæder, førte den ikke til en ændring af 

hovedstadsmetropolens politi- og retskredse. 

 

Da 1970-kommunalreformen i første omgang gik uden om den indre del af hovedstadsmetropolen, 

blev det op til det i 1971 nedsatte Hovedstadsreformudvalg at stille forslag til, i hvilket omfang 

reformen også skulle omfatte denne del af byregionen. Belært af den store modstand mod tidligere 

forsøg på at sammenlægge kommuner i hovedstadsmetropolen, udlod udvalget - og senere 
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landspolitikerne - at overføre kommunalreformens princip om én by én kommune til den indre del af 

byregionen. På nær indlemmelse af Sengeløse og St. Magleby kommuner i henholdsvis Høje Tåstrup 

og Dragør kommuner, blev den hidtidige kommuneinddeling opretholdt, mens forstadskommunerne 

blot blev til primærkommuner, hvilket ikke gjorde den store forskel i forhold til den 

semikøbstadskommunale status, de havde opnået i starten af 50´erne. Københavns Amtskommune, 

der ligesom de ydre hovedstadsamtskommuner ikke sammenlagdes med andre amtskommuner, 

fortsatte tillige som hidtil – blot med tillæg af den nye og langt større opgaveportefølje, der rundt om i 

landet nu tillagdes amtskommunerne. En portefølje der også tillagdes de to hovedstadskommuner, 

da disse ikke kom ind under den nye nationale amtskommuneinddeling, og dermed reelt - som de 

eneste i landet - forsatte som købstadskommuner med varetagelse af både primær- og 

amtskommunale opgaver.   

 

Da hovedstadsmetropolen op gennem det 20. århundrede i takt den voldsomme byvækst var blevet 

stillet overfor stadig større og flere regionale udfordringer, og da den kommunale rammestruktur 

hverken før eller efter 1970-kommunale reformen var gearet til at håndtere disse, havde der siden 

slutningen af 30´erne været gjort talrige forsøg på at etablere et særligt regionalkommunalt organ. 

Det blev imidlertid først med Hovedstadsreformudvalg, at der blev fundet en løsning på denne 

regionalkommunale udfordring. Idet udvalget havde overført 1970-kommunalreformens princip om 

én by én kommune til hele hovedstadsmetropolen, oprettedes ved lov en særlig regionskommune, 

Hovedstadsrådet, pr. 1.4.1974. Hovedstadsrådet fik regions-, trafik-, sygehus-, energi- og 

miljøplanlægning med tilhørende administrative og tilsynsmæssige opgaver og drift af den samlede 

kollektive trafik som sin regionale opgaveportefølje. I forhold til landets øvrige amtskommuner blev 

hovedstadskommunernes regionale opgaver dermed stærkt reduceret. 

 

Mens der i 1972 var gennemført en tilpasning af politi- og retskredsinddelingen i forhold til 1970-

kommunalreformenens forandringer af kommunegrænserne, blev en tilsvarende ordning for 

politikredsenes inddeling i den indre hovedstadsmetropol først taget under overvejelse efter, 

Hovedstadsreformreformudvalget havde afsluttet sit arbejde i 1972. På den baggrund kunne 

Strukturudvalget først i 1975 fremlægge en betænkning om politikredsinddelingen i denne del af 

byregionen.  

 

Heri redegjorde udvalget for den befolkningsudvikling, hovedstadsmetropolens indre del havde 

gennemgået siden retsplejereformen i 1919. Og på grundlag af de foreliggende befolkningsprognoser 

forventede udvalgsbetænkningen desuden et yderlige fald i folketallet i hovedstaden, en stagnerende 

til vigende befolkningsudvikling i Københavns Amtskommune og en signifikant yderligere 

befolkningstilvækst i de ydre hovedstadsamtskommuner.  

 

Strukturudvalgsbetænkningen hæftede sig samtidig ved, at den indre hovedstadsmetropol havde en 

langt mere intens politidækning end det øvrige land. Mens der her og i selve hovedstaden var en 

dækning på henholdsvis 375 og 240 indbyggere pr. politiansat, var samme størrelsesforhold i landet 

som helhed og i provinsens politikredse på henholdsvis 690 og 990 indbyggere pr. politiansat. En 

markant forskel, som i den indre hovedstadsmetropol var betinget af meget betydelige 

befolkningsforskydninger samt af den høje trafik- og kriminalitetsintensitet. Til dette skulle lægges 

bevogtning af centrale institutioner, store udrykningsopgaver, betydelig demonstrationsaktivitet samt 

et stort antal forretningsområder og forlystelsesetablissementer. Disse meget betydelige opgaver 

havde allerede genereret et tæt samvirke mellem forstadspolitikredsene, Frederiksberg Politi og den 

meget store og udbyggede Københavns Politikreds i form af samarbejder på narkotika- og 

færdselsområdet og Københavns Politis centrale radio- og alarmtjeneste samt afholdelsen af 

køreprøver.  
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Trods de forventede befolkningsforskydninger i den indre del af hovedstadsmetropolen anbefalede 

Strukturudvalget – af hensyn til de særlige forhold, der knyttede sig til områdets politibetjening – at 

politikredsinddelingen opretholdes under forudsætning af: Dels at der på et senere tidpunkt 

gennemførtes en større omlægning af hele hovedstadsmetropolens politikredsinddeling, når der var 

opnået et mere sikkert grundlag for at vurdere omfanget af befolkningsudviklingen i de ydre 

hovedstadsamtskommuner. Dels at det særlige politimæssige samarbejde, der kendetegnede den 

indre del af hovedstadsmetropolen, blev udvidet på kriminalpolitiområdet og også for så vidt angik 

beredskabstjeneste, færdsels- og hundepatruljering og særlige tilsyns- og bevogtningsopgaver.  

 

Da Amager var opdelt i Københavns og Tårnby politikredse, og samtidig blev gennemskåret af 

Københavns Lufthavns område, der sorterede under Københavns Politi, lagde Strukturudvalget 

konkret op til, at de to kredse sammenlagdes under Københavns Politi.17 

 

Mindre justeringer  

Ved det omfattende udvalgsarbejde i forbindelse med omlægningen af rets- og politikredsopdelingen i 

den første del af 1970´erne skete der op gennem den sidste efterkrigstid ikke de større forandringer 

på landsplan. Mens den forandrede retskredsinddeling blev gennemført forholdsvis hurtigt, blev den 

fuldstændige implementering af omlægningerne af politikredsene og de målsætninger for den 

politimæssige betjening, der var opstillet i den forbindelse, først gennemført i midten af 1980´erne. 

(Dog således, at enkelte af de gamle politikredse aldrig nåede at få en døgnbetjent hovedpolitistation).  

 

I hovedstadsmetropolen blev sammenlægningen af Amagers politikreds opgivet, mens udbygningen 

af forstadsbæltet langs Køge Bugt i 1980´erne førte til en række overvejelser om, hvorvidt denne del 

af byregionen skulle udskilles som en selvstændig politikreds. Overvejelserne indbefattede en 

udskillelse af Greve og Solrød kommune fra Roskilde Politikreds og Ishøj Kommune af Glostrup 

Politikreds. Med en samlet befolkning på 81.000 indbyggere ville der være et grundlag for en 

politikreds i denne del af Køge Bugt-området, der med en døgnbetjent hovedpolitistation i Mosede 

ville få en bedre politimæssig dækning. Da Ishøj Kommune ønskede at forblive i Glostrup Politikreds, 

og der oprettedes en understation i Karlslunde for Greve og Solrød kommune i 1990, blev planerne 

imidlertid opgivet.18   
 

De seneste årtier  

I årtierne omkring årtusindeskiftet undergik hovedstadsmetropolen på ny omfattende forandringer, 

som sammen med tidens stadig tydelige centraliseringstendenser tillige øvede indflydelse på 

organiseringen af byregionens politi- og retsvæsen.   

 

Hovedstadsmetropolens forvandling  

I løbet af 1990´erne og efter årtusindeskiftet forsvandt størstedel af industrivirksomhederne fra 

hovedstaden, men erstattedes på samme tid af de såkaldte serviceproducerende erhverv, der lige som 

i andre af Europas metropoler i stadig større omfang søgte til hovedstadsmetropolens center. Det 

drejede sig om detail-og specialforretninger, centre og andre butikskomplekser, liberale erhverv, 

rådgivnings-og konsulentvirksomheder, interesseorganisationer, it-virksomheder, knowhow-

produktion, nye uddannelsesinstitutioner og udvidede både offentlige og private institutioner. Ud 

over det forandrede politiske og økonomiske internationale system, der dannedes efter 1990 og den 

forstærkede EU-integration, var de omfattende byomdannelser en afgørende forudsætning for denne 

markante transformation. Ved byomdannelserne, som private investorer og statslige institutioner 

gennemførte i samarbejde med kommunerne planmyndighed, erstattedes ældre industriområder og 

trafikanlæg med nyt byggeri med såvel moderne boliger som meget betydelige arealer til de nye 

serviceproducerende erhverv, der blev det nye fundament for hovedstadens erhvervsudvikling. Hertil 
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kom en signifikant opgradering af hovedstadens kollektive trafik og omfattende 

byfornyelsesprojekter, hvorved boliger i ældre, men pittoreske, bydele blev moderniseret og på ny 

gjort tiltrækkende.  

 

Med de stærkt forbedrede erhvervs- og beskæftigelsesforhold og en betydelig ny eller moderniseret 

boligmasse vendte hovedstadens folketal på ny og nåede i 2019 718.000 indbyggere, mens den 

samlede hovedstadsmetropol nåede en befolkning på i alt 1,9 mio. indbyggere. Mens 

befolkningsvæksten blev svag i de indre forstæder i Københavns Amtskommune, blev det væksten 

ikke blot i hovedstaden men også i de ydre dele af hovedstadsmetropolen, der øgede byregionen med 

små 200.000 personer siden 1990. Navnlig her opstod der højt specialiseret industri og udlagdes 

betydelige områder til transport-, lager- og logistikvirksomhed.19 

 

Selv om hovedstadsmetropolens fornyede vækst, der afløste den sidste efterkrigstid stagnerede og 

svagt vigende befolkningsudvikling, stillede byregionen overfor nye regionale udfordringer, særlig på 

regions- og trafikplanlægningsområdet, nedlagdes Hovedstadsrådet i 1990. Regionsudfordringerne 

overgik herefter alene til de to hovedstadskommuner og tre hovedstadsamtskommuner, indtil de 

største overførtes til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Ved 2007-kommunalreformen overgik en 

mindre del af HURs og de nedlagte amtskommuners opgaver til Sjællands to regioner, der 

uhensigtsmæssigt delte den integrerede hovedstadsmetropol i to regionalkommunale 

myndighedsområder: Dels Region Hovedstaden omfattende hovedstaden og de tidligere Københavns 

og Frederiksborg Amtskommuner. Dels Region Sjælland, der kom til at omfatte den med 

hovedstadsmetropolen sammenvoksede tidligere Roskilde Amtskommune.20       

   

Nye politi- og retskredse 

Op gennem den sidste efterkrigstid og i 90´erne ændredes samtidig forudsætningerne for den 

politikredsinddeling, der var gennemført i den første del af 70´erne. Den infrastrukturelle udbygning 

havde yderligere øget befolkningens mobilitet og dermed også trafikintensiteten på samme tid som 

antallet af straffelovsovertrædelser forøgedes med ikke mindre end 62 procent som følge af 

politikreds- og grænseoverskridende kriminalitet og nye former for kriminalitet så som 

terrorhandlinger, narkotika-, miljø, og rockerkriminalitet. Med de samtidige 

befolkningsforskydninger i den store hovedstadsmetropol og den teknologiske udvikling, der også på 

kriminalitetsområdet krævede en stadig større specialviden for at løse de politimæssige områder, blev 

de eksisterende politikredse for små til at give en tidssvarende politimæssig betjening.  

 

På denne baggrund nedsatte regeringen i 1998 en politikommission til at overveje bl.a. en ændring af 

politikredsinddelingen og andre tilpasninger af politiets virksomhed. Med dette opdrag lagde 

kommissionen i en betænkning fra 2002 op til, at landets 54 kredse reduceredes til 25 mere 

bæredygtige politikredse, der med en hovedstation, understationer, nærpolitifolk og landbetjente og 

personalestyrke på 250-300 medarbejder pr. kreds ville kunne løse de stedlige politiopgaver uden at 

være afhængig af hjælp udefra og sikre retshåndhævelse på et mere effektivt og ensartet grundlag. 

Som ved de øvrige omlægninger af politikredsene op gennem det 20. århundrede lagde 

politikommissionen vægt på, at de foreslåede nye kredse tilpassedes i forhold til den stedlige 

primærkommunale og retskredsmæssige opdeling.  

 

I hovedstadsmetropolen lagde politikommissionen således op til en ny Roskilde Politikreds svarende 

til tidligere Roskilde og Holbæk politikredse dog således, at Greve og Solrød kommuner tillagdes den 

hidtidige Køge politikreds. En ny Hillerød Politikreds skulle omfatte tidligere Frederikssund og 

Hillerød politikredse på nær Græsted-Gillelejekommuner, der skulle overføres til den hidtidige 

Helsingør Politikreds. I den indre del af hovedstadsmetropolen foreslog kommissionsbetænkningen 
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dannelsen af en ny Glostrup Politikreds ved en sammenlægning af de hidtidige Glostrup og Hvidovre 

politikredse. Mens Gladsaxe Politikreds skulle opretholdes, skulle der dannes dels en ny Lyngby 

Politikreds ved en sammenlægning af de tidligere Gentofte og Lyngby politikredse, dels en meget stor 

københavnsk politikreds, der tillige omfattede Frederiksberg og Tårnby politikredse.   

 

Samtidig med politikommissionens arbejdede, udsendte såvel Domstolenes Strukturudvalg som 

Retsplejerådet en række betænkninger i årene 1998-2005 om retsvæsenet og dettes lokale 

kredsmæssige opdeling. Et omfattede betænkningsmateriale, der sammen med tilsvarende fra den i 

2002 nedsatte Strukturkommission, kom til at danne grundlag for en omlægning af den primær – og 

sekundærkommunale inddeling og opgavevaretagelse og en række lokale og regionale statslige 

myndighedsområder. Da politikommissionen i sin betænkning i 2002 konstaterede, at nogle af de 

foreslåede større politikreds forsat ville være gensidig afhængige af hinanden ved håndtering af en 

række større opgaver, og at der var behov for en grundlæggede ændringer af politiet overordnede 

ledelsesstruktur, hvilket politikommissionen dog bevidst undlod at komme med forslag til, nedsatte 

regeringen i 2003 et visionsudvalg, der skulle tage udgangspunkt i disse problemstillinger, og som på 

dette grundlag fremlagde en rapport i 2005.   

 

Såvel denne rapport som betænkningsmaterialet for så vidt angik retsvæsenet konstaterede, at de 

eksisterende politi- og retskredse var for små, og lagde op til, at de hidtidige 54 politikredse og 82 

retskredse nedbragtes til henholdsvis 12 og 22, hvorved politiets og domstolenes opgaver kunne 

løses med en ensartet høj faglig kvalitet overalt i landet og med en fleksibel, serviceorienteret 

tilrettelæggelse af arbejdet. På dette grundlag gennemførte regeringen fra 2007 de foreslåede politi- 

og retskredsreduktioner, der geografisk var afstemt med hinanden og med den ændrede 

kommunalinddeling, der trådte i kraft på samme tid. Ud over de voldsomme forandringer af landets 

opdeling i politikredse, ændredes også politiets overordnede administrative styring og ledelse, idet 

der etableredes en direktoratsmodel, hvor Rigspolitiet blev en almindelig overordnet myndighed i 

forhold til politikredsene. Hver politikreds blev (og bliver) herefter ledet af en politidirektør, der 

sammen med rigspolitichefen og rigsadvokaten udgør politiets koncernledelse.  

 

I den indre del af hovedstadsmetropolen kom hovedstaden og hele Amager til at udgøre dels en 

politikreds med hovedstation i København og andre politistationer i Tårnby og på Frederiksberg, dels 

to retskredse: En københavnsk omfattende hele Amager samt Københavns indre by og vold- og 

brokvarterer og en frederiksbergsk bestående af Frederiksberg og de distrikter, der indlemmedes i 

København i 1901. Vest- og Nordvestegnen samt Gladsaxe kommune kom til at udgøre en retskreds 

med ret i Glostrup og en politikreds: Københavns Vestegns Politi med hovedpolitistation i Glostrup 

og mindre stationer i Hvidovere og Gladsaxe.  
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Politi- og retskredsinddeling fra 2007 (Frederiksberg Stadsarkiv). 

 
Som ved 1970-kommunalreformen førte den samtidige politi- og retskredsopdeling til en 

uhensigtsmæssige opdeling af den øvrige del af den integrerede hovedstadsmetropol. Skønt 

nordforstæderne var fuldstændig sammenvokset med metropolens indre forstæder og selve 

hovedstaden, kom det nyoprettede Nordsjælland Politi med hovedstation i Helsingør til at omfatte 

hele den tidligere Frederiksborg Amtskommune. For så vidt angår den retslige opdeling kom 

politikredsen dog til at består af tre retskredse: En for nordforstæderne med ret i Lyngby og to for 

den øvrige del af den tidligere Frederiksborg Amtskommune med retter i Helsingør og Hillerød. 

Endelig kom den tidligere Roskilde Amtskommune til dels at udgøre en retskreds med ret i Roskilde, 

dels at indgå Midt- og Vestsjællands Politi. Resultatet blev en geografisk meget stor politikreds, der 

kom til at strække sig over 100 km fra Køge Bugt-forstæderne i øst til Røsnæs og Sjællands Odde 

mod vest.21     

 

Sammenfatning 

Med Københavns forvandling fra en fæstningsindespærret hovedstad med 130.000 indbyggere 

omkring midten af det 19. århundrede til en hovedstadsmetropol med 1,9 mio. indbyggere efter 

årtusindeskiftet, stilledes denne metropol som én byregion over for stadig flere udfordringer. En af 

disse blev tilpasningen af de eksisterende by- og landjurisdiktioner i forhold til både 

hovedstadsmetropolens stadig større befolkningstilvækst og geografiske udbredelse, forandringer i 

kommunalinddelingen og lovgivningen bag politi- og retsvæsenet.  
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Da Frederiksberg allerede op gennem den sidste halvdel det 19. århundrede blev en del af den 

udvidede hovedstads urbanisering, opgraderedes den fremvoksende storby successivt til en 

købstadskommune samtidig med, at den efterhånden fik en ganske omfattende kommunal 

politistyrke og udskiltes fra Københavns Amts Søndre Birk i 1887. Med Københavns udbygning 

inden for byens hidtidig kommunegræsener frem mod århundredskiftet indlemmedes en betydelig 

del af de omgivende sognekommuner i Københavns Kommune i 1901-1902 og blev på samme tid en 

del af det københavnske politi- og retsvæsen.  

 

Blev den nu helt integrerede hovedstad således organiseret som to købstadskommuner med hver sin 

politi- og retskreds, omfattede det opland i Københavns Amtskommune, som hovedstadsmetropolen 

med forstæder bredte ind over i den første halvdel af det 20. århundrede, et stadig større antal 

sognekommuner og tre birker. Ved retsplejereformen i 1919 samledes de tre birker i to, Københavns 

Amts Søndre og Nordre Birk, med hver sin ret og hvert sit politimesterembede, men stadig med 

retssale og kontorer og hovedpolitistation i Ting- og Arresthuset på Blegdamsvej.  

 

Med periodens voldsomme forstadstilvækst og den forstærkede karakter, den fik i den første 

efterkrigstid, blev hovedstadsmetropolens kommunale politisk-administrative rammestruktur og 

politi- og retskredsinddeling en betydelig regional udfordring. Mange af de nye forstadskommuner 

stod overfor betydelige opgaver ved overgangen fra land til forstad, og til håndtering af 

hovedstadsmetropolens opgaver som én region savnedes et kommunalt regionsorgan. På samme tid 

var de to birker i Københavns Amtskommune blevet meget folkerige, ligesom det blev stadig mere 

uhensigtsmæssigt, at områdets retslokaler og hovedpolitistationer forsat lå på Blegdamsvej og 

dermed fjernt fra de områder, som disse skulle betjene. 

 

Mens der i den første efterkrigstid ikke blev fundet en løsning på hovedstadsmetropolens 

kommunalstrukturelle problemer, opdeltes Københavns Amts søndre og nordre birker fra midten af 

50´erne og i de følgende 10 år i en række lokale politi- og retskredse. Hver efterhånden med 

selvstændige politigårde og retsbygninger, hvortil personalet på Blegdamsvej med tiden udflyttedes. 

Skønt 1970-kommunalreformens kommunesammenlægninger slog fuldt ud igennem i de centrale og 

yderste dele af hovedstadsmetropolens yder amtskommuner, Roskilde og Frederiksborg, ændredes 

her hverken den amtskommunale inddeling eller den stedlige politi- og retskredsinddeling. På nær 

mindre kommunesammenlægninger blev den indre del af hovedstadsmetropolen uberørt af 

kommunalreformen. Kommunegrænserne og Københavns Amtskommunes område forblev som 

hidtil, og som de eneste i landet forsatte de to hovedstadskommuner reelt som købstadskommuner, 

hvilket indebar, at de forsat skulle varetage de hidtidige amtskommunale opgaver og de nye, der 

tillagdes landets øvrige amtskommuner. Den største forandring blev oprettelsen af en særlig 

regionskommune, Hovedstadsrådet, der for hele hovedstadsmetropolen trådte i funktion i 1974. 

 

Med den uforandrede kommunalinddeling i hovedstadsmetropolens indre del var der af denne grund 

ingen basis for at ændre retskredsinddelingen, og da politistrukturudvalg afgav en særbetænkning i 

1975 om denne del af byregionen, opretholdes også dennes politikredsinddeling og den i forhold til 

det øvrige land meget betydelige politimæssige dækning. Det på trods af at folketallet i selve 

hovedstaden var faldt stærkt siden 1950, og at dette fald forventedes at fortsætte, men begrundet i 

de særlige politimæssige opgaver, der knyttede sig til den indre del af hovedstadsmetropolen.      

 

Efter den stagnation og krise, der kendetegnede hovedstadsmetropolen i den sidste del af 

efterkrigstiden, gik byregionen på ny ind i en betydeligt befolkningstilvækst i årtierne omkring 

årtusindeskiftet. Betinget af tidens nye serviceproducerende erhverv, den højtspecialiserede 

industriproduktion, der overlevede den sidste efterkrigstids industrielle krise, og en betydelig vækst i 
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folketallet i hovedstaden og i de to ydre hovedstadsamtskommuner. Selv om disse 

befolkningsforskydninger umiddelbart kunne begrunde en yderlige opdeling af byregionens politi- og 

retskredse, blev denne som i andre dele af landet underkastet de centraliseringstendenser, der 

kendetegnede tidens ændringer af såvel landets kommunalinddeling som opdelingen i jurisdiktioner. 

Samtidig med at amtskommunerne erstattedes af regioner, og kommunerne antal reduceredes fra 

273 til 98, blev hovedstadsmetropolens politikredse indskrænket til tre og dens retskredse til seks – 

dog således, at politi- og retskredsene i den med hovedstadsmetropolen tidligere forbundne Roskilde 

Amtskommune tillagdes kredse, der omfattede andre dele af Sjælland uden for byregionens område.  

 

Der har, som det fremgår af artiklen, til stadighed eksisteret et nøje samspil mellem på den ene side 

demografi, byudvikling og kommunal opgaveløsning og på den anden side udviklingen i retskredse og 

politikredse i hovedstadsmetropolen. 

    

Noter: 
Forkortelser:  

FT: Folketingstidende 

TA: Tillæg A 

TB: Tillæg B 

TC: Tillæg C 

FF: Folketingets forhandlinger 

LF: Landstingets forhandlinger 

Lovt.: Lovtidende 

                                                 
1 Chefen for politiet var statslig i hele perioden, mens politistyrkerne var kommunale, indtil statspolitiet blev skabt i 1911. 

Ordningen var blandet statslig og kommunal frem til 1938, hvor der etableredes et statsligt enhedspolitiet. Rigspolitiet; se 
nedenfor. 
2 Ved Enevældens indførelse i 1660 videreførtes den hidtidige opdeling af landet i købstads- og landjurisdiktioner. I 
købstæderne i form af byting, der administreredes af en byfoged, som efterhånden samtidig overtog ledelsessvaret for de 

stedlige købstadsforvaltninger og tillige kom til at forvalte en eller flere landjurisdiktioner uden om et betydeligt antal 
købstæder. Jf. Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, 1985, s. 128-129. 
3 For så vidt angik landjurisdiktionen videreførte Enevælden den eksisterende ordning i form af herredsting, administreret af 
en herredsfoged, samt kronens og de adelige birker, som lededes af en birkedommer. Mens byjurisdiktionerne og deres 

geografiske områder ikke undergik de store forandringer frem til, demokratiet blev en realitet i 1849, forholdt det sig modsat 
for landjurisdiktionerne. Nogle herreder blev langt sammen til større enheder eller opdeltes i mindre, samtidig med at der i 

Enevældens første 100 år oprettedes en større antal nye birker, som opløste den ældre herredsstruktur mange steder i landet. 
Særlig stort blev antallet af nye private birker (og i øvrigt også amter) som navnlige Enevældens nyadel – lensgrever eller 

lensbaroner – fik adgang til at oprette på deres godser. En ordning, der efterhånden begrænsedes fra slutningen af 1700-tallet, 
da statslige retsbetjente overtog stadig flere private birkedommerembeder. Herved opløstes disse jurisdiktioner og fordeltes på 

statens jurisdiktioner i form af et herred eller kronens eget birk. Processen fortsatte, efter at Enevoldsstaten i starten 1800-
tallet tilbagetog udnævnelsesretten til samtlige dommerembeder på landet og fandt sin endelige løsning med 1849-grundloven, 

der de jura fratog godsejernes birkeret, hvorved politi- og retsvæsenet på landet – som det havde været i byen – blev et rent 
offentligt anliggende. Jf. Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, s. 129-132. 
4 Som krongods havde den senere Københavns Amtskommune (fra 1841) været organiseret som en statslig jurisdiktion, først i 
hovedsagen under Sokkelund, Herred og Smørum Herred, indtil landsbyen Ny Amager (på det senere Frederiksberg) i 1651 fik 

sin egen ordning efter hollandsk mønster som følge af udflytningen af bønder fra Store Magleby, der fik Københavns 
Ladegårdsmark i fæste og grundlagde landsbyen i Allégade af dette navn. I 1683 samledes de øvrige dele af Sokkelund Herred 

og de to øvrige herreder i Københavns Birk. Efter at dette fæsteforhold i Ny Amager på grund af en række omstændigheder 
ophørte i 1696, og det frederiksbergske område i stedet udlagdes som hømark for hoffets og de miltære stalde i København, 

ophævedes områdets jurisdiktionelle særstatus. Ny Amager og Københavns Birk samledes i 1721 i Københavns 
Amtsrytterdistrikts Birk, der fra 1802 fik tillagt et selvstændigt politimesterembede. På Amager havde bønderne af hollandsk 

oprindelse i St. Magleby tidligt fået egen jurisdiktion, svarende til den, Ny Amager senere opnåede, mens der for resten af øen 
Amager i 1623 oprettedes Tårnby Birk. Dette og St. Maglebys jurisdiktion sammenlagdes 1822 til Amager Birk. Jf. www.sa.dk. 
5 Arthur Havssø: København Brandvæsen, 1941, s. 292-294, 367-379.Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Kommune 
1858-2008, 2008, s. 19-21. 
6 Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Kommune 1858-2008, 2008, s. 18-21 og 149-157. J.P Trap: Danmark, bd. 1, 
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