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Forord 

Forord 
Forord 
Under udarbejdelsen af nærværende afhandling har jeg modtaget værdifuld 
hjælp, støtte og vejledning fra et stort antal personer. 
 I den forbindelse ønsker jeg at rette en tak til flere ansatte eller tidligere 
ansatte inden for dansk politi for at have hjulpet med at lokalisere og frem-
skaffe forskelligt arkivmateriale og for at have ydet væsentlig baggrundsin-
formation. Tak til tidligere forbundssekretær i Dansk Politiforbund Hans 
Agerbo, leder af strategisk analyse ved NEC Charlotte Mathiesen Bech, tidli-
gere vicerigspolitichef Erik Justesen og vicepolitikommissær ved Ringkøbing 
Politi Børge Sørensen, der alle hjalp med at lokalisere flere for afhandlingen 
centrale arkivalier. Hertil en tak til Politihistorisk Selskabs bestyrelse, der har 
formidlet kontakt til forskelling dele af politiet. 
 Ligeledes en tak til leder af Fingeraftrykssektionen ved Kriminalteknisk 
Center Kristian Rokkjær og leder af NITEC Søren Thomassen for at have 
stillet væsentlige informationer vedrørende deres arbejdsområde til rådighed 
for mig.  
 En stor tak skal endvidere gå til tidligere chefkriminalinspektør ved Euro-
pol Mogens Lundh, der villigt har stillet det omfangsrige materiale, han har 
indsamlet under sin tid i Dansk Politi og ved Europol, til min afbenyttelse og 
dertil ydet væsentlig baggrundsinformation i flere personlige samtaler.  
 En særlig tak skal også gå til tidligere politimester Ole Scharf, der med 
den altid største beredvillighed og venlighed har hjulpet med at fremdrage 
materiale fra Politimestrenes Arkiv.  
 Endvidere tak til seniorforsker, arkivar, ph.d. Karl Peder Pedersen, der har 
været behjælpelig med at finde materiale på Landsarkivet for Sjælland. 
 Også tak til tidligere leder af Politihistorisk Museum Povl Rasmussen, der 
lod mig gennemgå Politimuseets arkivalier og formidlede kontakt til personer 
inden for Dansk Politiforbund.  
 Dertil skal der gå en tak til de mange personer, der har ydet vigtig bag-
grundsinformation angående efterforskningens udvikling. Tak i den forbin-
delse til kriminalassistent ved Midt- og Vestjyllands Politi Jørgen Dalsgaard, 
tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, politiinspektør ved Vestegnens 
politi Bent Isager-Nielsen, chefpolitiinspektør ved PET Frank Jensen, chefpo-
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litiinspektør Hans Henrik Jensen, tidligere leder af Rejseafdelingen Per Kan-
ding, leder af NEC Kim Kliver, chefpolitiinspektør ved Københavns politi 
Per Larsen, tidligere politimester ved Ringkøbing Politi Jens B. Olufsen, kri-
minalassistent ved Midt- og Vestjyllands Politi Arne Pallesen og tidligere 
næstformand i Dansk Politiforbund, Peer Withagen. 
 En særlig tak ønsker jeg også at sende til flere ansatte ved Interpols Gene-
ralsekretariat i Lyon, der hjalp mig under mit forskningsophold ved organisa-
tionen i sommeren 2009. En helt speciel tak vil jeg i den forbindelse rette til 
leder af Interpols Dna-Sektion Susan Hitchin, der ydede en stor og værdifuld 
hjælp under den meget vanskelige proces med at få adgang til dele af Inter-
pols arkiver. Også en stor tak til forbindelsesofficer ved Interpol Susanne Ni-
elsen, der hjalp mig med at skabe kontakter inden for Interpol.  
 Endvidere vil jeg gerne takke følgende personer for igennem personlige 
samtaler at have givet mig et indblik i Interpols komplekse organisation og 
virke: leder af Interpols Fingeraftrykssektion Mark Branchflower, intelligen-
ceanalytiker ved Interpol Stéphane Defreyn, leder af kommando- og koordi-
nationscenteret ved Interpol Chris Eaton, vicedirektør ved Interpol Li Joseph-
son, leder af Interpols Politiafdeling Brian Minihane, intelligence-analytiker 
ved Interpol Michael Moran, fingeraftrykstekniker ved Interpol Eva Papastra-
tides, intelligenceanalytiker ved Interpol Anders Persson, intelligenceanalyti-
ker ved Interpol Uri Sadeh og vicedirektør ved Interpol Werner Schuller. 
 En stor tak skal endvidere gå til strategisk leder ved NEC Charlotte Mathi-
esen Bech, ph.d.-stipendiat Mikkel Jarle Christensen, professor, centerleder, 
Dr. Mikael Rask Madsen, videnskabelig assistent, cand.jur. Sophia Tarrow, 
historiestuderende Stine Bengtsson og leder af NITEC Søren Thomassen, der 
har kommenteret på afhandlingen.  
 En særlig tak ønsker jeg også at bringe til tidligere rigspolitichef Torsten 
Hesselbjerg, der som opponent ved mit evalueringsseminar ydede værdifulde 
kommentarer og konstruktiv kritik på væsentlige dele af afhandlingen.  
 Endvidere vil jeg gerne rette en særlig varm tak til professor, dr.phil. Hen-
rik Stevnsborg, der ved sin vidende og engagerede vejledning har fungeret 
som en vigtig støtte under hele arbejdsprocessen. 
 I efteråret 2010 og vinteren 2011 er dele af afhandlingen blevet lettere be-
arbejdet og omskrevet. Hertil er der blevet tilføjet en række unikke og for 
manges vedkommende ikke tidligere viste fotografier fra Politihistorisk Mu-
seum og Kriminal Teknisk Center. I den forbindelse vil jeg gerne takke for-
fatter og tidligere kriminalassistent Frank Bøgh og billedredaktør Hanne Si-
monsen varmt for deres store hjælp og ihærdige indsats med at finde og ud-
vælge egnede fotografier til afhandlingen. 
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 Den største tak ønsker jeg imidlertid at rette til min kone Elisabeth, der 
trofast har hjulpet mig gennem hele forløbet, og til min datter Claudia, der har 
båret over med sin fars både mentale og fysiske fravær i længere perioder. 
 Sluttelig ønsker jeg at rette en særlig tak til Politihistorisk Selskab og Det 
Finneske Legat, hvis økonomiske bidrag medvirkede til at muliggøre denne 
afhandling.  

København, april 2011 
Frederik Strand 
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Indledning 

Indledning 
Indledning 
Datoerne 1. juli 1863 og 1. januar 2007 markerer væsentlige brud i dansk po-
litis historie. Begge datoer indvarslede omorganiseringer og reformer af stor 
betydning for politiet som helhed, men havde dog måske mest vidtgående be-
tydning for den del af politiet, der varetog efterforskning.  
 Efterforskningens område blev allerede specificeret så tidligt som i 1828 i 
J.L.A. Kolderup-Rosenvinges Grundrids af den Danske Politiret, hvori der 
skelnedes mellem ordenspolitiet (der bestod af velværepolitiet og sædelig-
hedspolitiet) og retssikkerhedspolitiet. Retssikkerhedspolitiet opdeltes yderli-
gere i et privat og et sikkerhedspoliti – idet det offentlige sikkerhedspoliti 
skulle sikre staten mod forbryderisk virksomhed, mens det private sikker-
hedspoliti skulle sikre statsborgernes »Personer, Ære og Ejendom mod For-
nærmelser«.1 Hermed knyttede Kolderup-Rosenvinge efterforskningen til en 
særlig del af politiet og definerede således kriminalpolitifunktionen.  
 Knap 35 år senere, den 1. juli 1863, blev denne opdeling af politiets funk-
tioner effektueret. Københavns politi blev inddelt i tre selvstændige inspekto-
rater, hvoraf det andet inspektorat, det såkaldte Opdagelsespoliti, eksklusivt 
skulle varetage kriminalpolitifunktionen, idet dette, som det hed i regulativet 
af 1. juli 1863, »(...) særligt [skulle] give sig af med at efterspore Forbrydelser 
(...)«.2 Regulativet vedrørende Københavns politi såvel definerede som insti-
tutionaliserede dermed kriminalpolitifunktionen.  
 Hvorfor dette skete, og hvilke konsekvenser det fik for kriminalpolitifunk-
tionen (eller efterforskningen) frem til politireformen i 1938, vil stå i centrum 
for nærværende afhandlings første del. Først behandles efterforskningens ud-
vikling i København efter omorganiseringen. Derpå sammenholdes disse for-
andringer med efterforskningens forhold uden for København før og efter 
etableringen af Statspolitiet i 1911 – og endelig relateres denne udvikling til 

 
1. J.L.A. Kolderup-Rosenvinge: Grundrids af den Danske Politiret, s. 27 (Kjøbenhavn 

1828). 
2. LA: Københavns Politi. Politidirektørens Sekretariat. Aktstykker til Sagen om Om-

ordningen af Staden Kjøbenhavns Politi. Regulativ vedr. indretning og bestyrelse af 
Københavns politi af d. 12. juni 1863, § 3. 
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etableringen af et mere formelt, internationalt politisamarbejde inden for die 
Internationale kriminalpolizeiliche Kommission (senere benævnt ICPO-
Interpol), bag hvilket der fandtes et stærkt dansk engagement. Et engagement, 
der netop var betinget af efterforskningens institutionalisering efter 1863-
omorganiseringen.  
 Omdrejningspunktet for afhandlingens anden del vil være en analyse af de 
efterforskningsmæssige forandringer, der ledte frem til 2007-politireformens 
af-institutionalisering af kriminalpolitifunktionen; hverken i retsplejeloven 
eller »Lov om politiets virksomhed« blev der truffet bestemmelser om en ud-
skillelse af et vist antal polititjenestemænd til særskilt at varetage kriminalpo-
litifunktionen3 − altså et åbent brud med den tradition, der havde eksisteret 
siden omorganiseringen i 1863.  
 Omdrejningspunktet vil her være de efterforskningsmæssige mønsteræn-
dringer, der fulgte af forsøget på at håndtere efterforskningen af den økono-
miske kriminalitet, narkokriminaliteten, den såkaldt organiserede kriminalitet, 
samt de nye, internetbaserede kriminalitetsformer. Også dette hænger sam-
men med udviklingen af det internationale politisamarbejde inden for ICPO-
Interpol og Europol, der i stigende omfang kom til at danne baggrund for ef-
terforskningen af disse kriminalitetsformer – og således også virkede som en 
katalysator for kriminalpolitifunktionens af-institutionalisering.  
 Afhandlingens sidste del har en mere sammenfattende og konkluderende 
karakter, idet jeg vil anskue såvel institutionaliseringen som af-institutionali-
seringen af kriminalpolitifunktionen ud fra en analyse af interessemodsætnin-
gerne mellem Kriminalpolitiforeningen og Dansk Politiforbund. I den forbin-
delse vil der blive argumenteret for, at 2007-politireformens nedlæggelse af 
kriminalpolitiet allerede var foregrebet i en række efterforskningsmæssige 
forandringer, der indebar et stadigt tættere sammenfald af interesser, med et 
deraf følgende øget samarbejde mellem Kriminalpolitiforeningen og Dansk 
Politiforbund.  
 Afhandlingens grundantagelse vil således være, at Opdagelsespolitiets 
genese og efterfølgende specialisering og internationalisering resulterede i en 
institutionalisering af efterforskningen, der fik vidtgående betydning for poli-
tiets udvikling til og med politireformen i 1938. To årtier efter denne reform 
indtrådte der imidlertid en gradvis ændring af efterforskningen på baggrund 
af implementeringen af nye biometriske praksisformer kombineret med en 
række vanskeligheder ved at håndtere et ændret kriminalitetsbillede. Dette re-
sulterede i en markant omkalfaltrering eller transformering af efterforsknin-

 
3. Se Lov 2004.06.09 nr. 444 om politiets virksomhed samt retsplejelovens kap. 67. 




