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Foreningens formål
At drage omsorg for pensionerede politiheste. Herunder arbejdet for at blive modtager af 
fremtidige pensionerede politiheste.

At arbejde for at den nye Rytteriafdeling i fremtiden får de bedste arbejdsbetingelser, opgave-
henvisninger, faciliteter, bemanding, køretøjer, uniformer, materiel m.v.

At arbejde for at tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi også i fremtiden har de nødvendige 
økonomiske midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb af heste m.v.
Foreningen består af frivillige civile borgere.
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ApS.
Telefon 32 96 00 64
blad@tilsend.dk

Alle spørgsmål vedrørende 
annoncering bedes rettet hertil.
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Bemærk at ophavsretten er 
Politihestens Venners. 
Eftertryk er ikke tilladt uden af-
tale med Politihestens Venner. 
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c/o Bøstrupvej 45
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AF FORMAND PER THUESEN

FORORD
Året 2021 er ved at nå sin afslutning og 
julen nærmer sig, og det er tidspunktet 
til at se lidt tilbage på året, som er ved at 
rinde ud.

For Politihestens Venners (PHV) 
vedkommende har det på trods af 
Corona-epidemi m.v. været et travlt år, 
hvor vi har fået igangsat en række tiltag, 
som har haft til hensigt, at aktivere 
foreningens medlemmer, gøre forskellige 
institutioner opmærksomme på PHV, og 
tilføre foreningen nye medlemmer.

For at starte med det sidste som fremgå 
ovenfor, så er det lykkedes for PHV at 
få flere medlemmer ind i foreningen 
i 2021, og få de ”gamle” medlemmer 
i foreningen til at betale kontingent, 
således at PHV også i fremtiden kan 
hjælpe de pensionerede politiheste, som 
er i familiepleje ved private familier med 
dyrlæge- og beslagsmedsregninger.

Som beskrevet i et tidligere nummer af 
Politihesten, så lykkedes det for PHV at 
få indflydelse på det nye politiforlig, som 
blev vedtaget i efteråret 2020, således 
at Rytterisektionen ved dansk politi kan 
fortsætte i fremtiden. På PHV-vegne 
vil jeg gerne udtrykke min store tak 
til alle politikere og politiske partier på 
Christiansborg, som var med til at indgå 
aftalen om det nye politiforlig.

Som det måske er de fleste bekendt, 
så er PHV meget aktive dels på sin 
hjemmeside, men også på Facebook, 
hvor mange nyheder og beskrivelser 
udsendes. Alt gøres for at orientere både 
medlemmer af PHV, men også for andre 
personer rundt omkring i Danmark, 
som er interesseret i bevarelsen af en 
Rytteriafdeling under dansk politi. I denne 

forbindelse vil jeg sige de mange læsere 
af hjemmesiden og Facebook mange 
tak for jeres billeder og bemærkninger, 
når politirytterne kommer på patruljer 
rundt omkring i Danmark, og som PHV 
efterfølgende kan anvende og indrykke 
specielt på Facebook, Instagram og på 
Twitter.

I 2021 har PHV arbejdet målrettet på 
at få opdateret vores medlemsblad 
”Politihesten”. Vi er endnu ikke helt 
færdige med opjusteringsarbejdet, men 
vi syntes efterhånden, at vi har fået et 
flot medlemsblad, hvilket mange af vores 
læsere også giver udtryk for. I 2021 
har vi indgået en samarbejdsaftale med 
Københavns Politi om at udarbejde en 
rapport til medlemsbladet, omhandlende 
de opgaver/patruljer m.v. som 
Rytterisektionen har gennemført siden 
sidste udgivelse af medlemsbladet. 
På vegne af PHV vil jeg hermed sige 
Københavns Politi mange tak for det gode 
samarbejde vedrørende denne rapport, 
og håber på at samarbejdet kan fortsætte 
i fremtiden.

Som noget helt nyt planlagde, 
tilrettelagde og gennemførte PHV en 
fysisk aktivitet i perioden 28. – 05. 
september 2021, hvor en lang række 
personer (voksne og børn) fra hele 
Danmark tilmeldte sig til aktiviteten 
”Motionister støtter Politiheste – 
Motionister”. Tak skal lyde til alle 
deltagere og vi håber på, at I alle og 
måske endnu flere vil deltage i 2022.

I perioden 04. – 05. september 2021 
deltog PHV med en stand på ”Store 
Hestedag”, som blev gennemført på 
Roskilde Dyrskueplads. Tak til alle 

medhjælperne samt en stor tak til 
ledelsen af ”Store Hestedag” for den 
meget fine stadeplads, som PHV fik under 
”Store Hestedag”. PHV vil arbejde hårdt 
på at deltage igen i 2022.

Corona’en har i 2021 sat en midlertidig 
begrænsning i en del af PHV-
mødeaktiviteter med repræsentanter 
fra de politiske partier på Christiansborg 
samt ansvarlige ledere ved Rigspolitiet 
og fra Københavns politi, som 01. maj 
2021 har overtaget ansvaret og driften 
af Rytterisektionen ved dansk politi. Vi 
håber på, at alle mødeaktiviteter kan 
genoptages i 2022.

Som afslutning på mit forord i årets sidste 
medlemsblad vil jeg sige bestyrelsen i 
PHV en meget stor tak for jeres frivillige 
indsat for at bevare Rytterisektionen ved 
dansk politi, men også for at medvirke 

til at PHV fortsat kan pleje tidligere 
politiheste, som skal på pension efter 
endt tjeneste ved dansk politi. Tak for 
jeres altid positive tilgang til arbejdet 
i foreningen og tak for jeres humør, 
holdninger, positivitet når vi samles til 
bestyrelsesmøder.

Generelt må anføres, at året 2021 har 
været et godt år for PHV uagtet, at 
PHV har måtte aflyse nogle aktiviteter, 
som foreningen havde håbet på kunne 
gennemføres i 2021.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig 
jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Per Thuesen
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Hovedvejen 155 • 2600 Glostrup

Telefon 22 24 73 76

Cafe Bauhouse

Vejlebrovej 29 • 2635 Ishøj
Telefon 43 54 26 35

CITY KEBAB

Thorshavnsgade 20, kl. • 2300 København S
Telefon 31 82 64 22

Vejlebrovej 110 • 2635 Ishøj

Telefon 43 53 11 12

Vigerslevvej 150, st. • 2500 Valby
Telefon 81 90 77 94 

Vester Voldgade 108 • 1552 København V

Telefon 33 14 20 66

Lillians Smørrebrød

Milanovej 9, st. th. • 2300 København S

Telefon 28 38 22 73

Cafe Emmanuel

Kongelundsvej 101
2300 København S

Telefon 42 55 23 00
Telefon 32 52 29 07

Frederiksborgvej 204 • 2400 København NV

Domhusets 
Smørrebrød

Kattesundet 18
1458 København K

Telefon 33 15 98 98

Kornmarksvej 21 • 2605 Brøndby
Telefon 60 67 26 13

info@hansenogberg.dk •  www.hansenogberg.dk

Tårnvej 475 A • 2610 Rødovre
Telefon 36 72 70 80

Islev Pizza og Burgerhouse

Sluseholmen 44 • 2450 København SV • Tlf. 22 10 04 40

Gammel Køge Landevej 137A, 3. 102
2500 Valby

Telefon 52 19 93 60

RING OG FÅ DIT TILBUD

KVARTALS KALENDER    

(4 . Kvartal 2021) 1. Kvartal 2022

Bestyrelsesmøde afholdt d. 13. oktober. 
 
Bestyrelsesmøde 6. januar 2022. 
 
Bestyrelsen arbejder på at få 2 onlineridt i 2022: 
Et fastelavnsridt og et sensommer-/ efterårsridt. 

Genoptagelse - hvis muligt - af møder med 
politikerne på Christiansborg.

Genoptagelse - hvis muligt - møde med Politiet.

Kommende arrangementer i 2022

Generalforsamling (indkaldelse i Politihesten 
Marts 2022).

Hvis muligt: Fastelavnsridt: Onlineridt  - 
indsamling til pensionerede politiheste.

Deltagelse - hvis muligt - ved Store Hestedag i 
september.

Deltagelse - hvis muligt - ved Hillerød Horse 
Show.

DØGNRAPPORTEN PÅ SIDERNE 8-10 ER BRAGT MED TILLADELSE FRA KØBENHAVNS POLITI.

Hjælp til at huske fremtidens betalinger af medlemskab til foreningen 
Politihestens Venner

Vores forening har desværre ikke det helt store maskineri med hensyn til opkræv-
ning af det årlige medlemskab, og derfor vil vi blive glade for, hvis du vil hjælpe os 
med selv at lave én af følgende muligheder, til indbetalingen af medlemskab:

• Lav en faststående overførsel i din netbank 1 gang om året – 2. januar Kr. 120,- til 
konto 0697 0003119041 (tekst = dit navn & efternavn)

• Lav en husker i din personlige kalender hver år i januar måned, om at huske ind-
betaling til Politihestens Venner via MobilePay 60535.

Så er du sikker på fremover at modtage vores magasin “Politihesten”, samt kunne 
deltage i de af foreningens arrangementer der kun er for medlemmer.

Sidst men ikke mindst, støtter du foreningen i vores vigtige arbejde!

På forhånd tak
      
Bestyrelsen Politihestens Venner 



spurgte, om vi ville deltage i en 

kort opvisning på Christiansborg 

Ridebane kl. 19, hvor Kongehusets 

heste, Gardehusarerne samt 

Dansk Køre Forbund skulle vise 

heste og kundskaber. Vi fik derfor 

lagt en plan, der gjorde, at vi kl. 

19 var klar med en patrulje, som 

sammen med kuskene fra de 

Kongelige Stalde red foran de ca. 

2500 fremmødte tilskuere, mens 

sektionslederen fortalte lidt om 

vores arbejde som politi til hest. 

Da dette var færdigt kl. 19.15 

blev de to heste læsset, og vi 

satte straks kursen mod stalden. 

På Strandgården var sektionens 

staldmester klar med de næste fire 

heste, så efter en kort pause kørte 

vi igen mod Indre by. Ca. kl 21.15 

var vi igen til hest, og de næste 

knap tre timer patruljerede vi rundt 

i Indre By, hvor der ud over alle 

gæsterne til kulturnat, nu også var 

mange unge på vej i byen.

18. oktober: Tryghedsskabende 

patrulje på Vesterbro. Undervejs 

traf patruljen to mistænkelige 

udlændinge som dog ved nærmere 

kontrol viste sig at have lovligt 

ophold i Danmark.

20. oktober: Onsdag i 

efterårsferien var vi til stede på 

Politimuseet fra kl. 11 til 13, hvor 

publikum var indbudt til at komme 

og bl.a. klappe en politihest. På 

trods af regn var mange forbi i 

løbet af de to timer, og museet 

havde købt rigeligt gulerødder, så 

det var to tilfredse heste, der forlod 

stedet ved 13-tiden.

22. oktober: For sidste gang 

i 2021 var to ekvipager forbi 

Rigshospitalets Børneafdeling. Som 

altid var det en god og rørende 

oplevelse for både indlagte børn, 

pårørende, personale og ryttere at 

se, hvor meget glæde vores heste 

bringer. Besøgene genoptages til 

foråret, når vejret igen tillader, at 

de indlagte børn kommer udenfor.

Uddrag af Rytterisektionens 

døgnrapport for september, 

oktober og november 2021

1. til 5. september: Fire heste og 

ryttere til Østjyllands politikreds 

hvor de under Aarhus festuge red 

patruljer i midtbyen. Om fredagen 

var en patrulje i Randers, hvor især 

besøget ved Randers Regnskov trak 

mange interesserede til, mens den 

anden patrulje var i Ebeltoft. Under 

hele perioden havde rytterne et 

godt samarbejde med vagtchefen 

i Østjyllands Politi og assisterede 

flere gange i forbindelse med 

anmeldelser om musik til ulempe i 

byens parker.

7. september var to patruljer 

til VM-kvalifikationskampen 

mellem Danmark og Israel i 

Parken. Patruljerne foretog synlig 

patruljering i timer op til kampen i 

nærområdet.

9. til 11. september: 

Tryghedsskabende patrulje 

i Odense i forbindelse med 

studiestarts festivalen ”Generator”.

12. september: 

Søndag formiddag var en patrulje 

på havnen i Sønderborg hvor 

Kronprins Frederik skød dagens 

Royal Run i gang. Patruljen red 

foran, da Kronprinsen kørte 

på løbehjul fra Kongeskibet til 

startområdet, og var tilstede ved 

målstregen, da han senere kom i 

mål. Senere på aftenen var endnu 

en patrulje på plads i København, 

da Kronprinsen her løb den fulde 

distance på 10 km rundt i byen 

med mål på Amalienborg.

14. september: Fire heste 

eskorterede Gardehusarernes 

hesteskadron fra Christiansborg 

til Toldboden i forbindelse med, 

at Dronningen afmønstrede 

Kongeskibet Dannebrog. 

Gardehusarerne var opmarcheret 

på kajen, da Majestæten blev sejlet 

i chalup fra skibet til kajkanten. Da 

Dronningen havde forladt stedet, 

førte patruljerne Gardehusarernes 

heste retur til staldene på 

Christiansborg.

20. september: En patrulje red 

tryghedsskabende i de særligt 

udsatte boligområder Urbanplanen. 

I takt med, at vejret har bevirket, 

at der er færre mennesker i indre 

by, har vi i løbet af efteråret 

fokuseret mere på politikredsens 

udsatte boligområder.

23. september: To patruljer 

iværksatte en målrettet 

færdselsindsats i Indre By. 

Patruljerne skrev knap 40 sager 

under aktionen.

29. september: Efter anmodning 

fra Lokalpolitiet ved Vestegnens 

politi stillede sektionen en patrulje 

til et arrangement på Brøndby 

Stadion. Her var tre skoler og 

ungdomsklubber fra Vestegnen 

inviteret til fodboldturnering 

med deltagelse af brandvæsen, 

ambulancefolk og politiet. 

Arrangementet var trods halvdårligt 

vejr en succes, og rytterne høstede 

efterfølgende ros for arbejdet 

derude.

1. oktober: Målrettet 

færdselsaktion på Gammeltorv/

Nytorv. Rytterne uddelte knap 

20 bøder for overtrædelse af 

færdselsloven.

5. oktober: I forbindelse med 

Folketingets åbning var fire 

patruljer til stede i løbet af 

formiddagen. Patruljerne var på 

plads i Prins Jørgens Gård, på

 Slotspladsen og i Indre Slotsgård, 

da Folketingets medlemmer 

gik fra kirken til Folketinget. 

Efterfølgende var vi med tre 

patruljer omkring Rigsdagsgården, 

mens Kongefamilien ankom til 

Rigsdagsgården. Da de Kongelige 

var kommet vel inden for, red vi 

patrulje rundt i området, hvor der 

var adskillige demonstrationer i 

gang. Om eftermiddagen var en 

patrulje ligeledes i området samt 

rundt i Indre By.

15. oktober: Fredag op til 

efterårsferien var sektionen 

rekvireret med to patruljer i 

forbindelse med Kulturnatten. 

Mandagen inden blev vi kontaktet 

af de kongelige stalde, der 

KØBENHAVNS
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25. oktober: Tryghedsskabende 

patruljer i de udsatte boligområder 

i Holmbladsgade-kvarteret. God 

dialog med borgerne, der var glade 

for at se uniformeret politiet og gav 

sig tid til en snak med betjentene 

og deres heste.

5. november: Første aften hvor 

sektionen med en patrulje deltog 

i politikredsens koordinerede 

indsats omkring nattelivet i Indre 

By. Patruljen var til hest fra kl. 

21.30 til 00.15 og red alle stræder 

fra Rådhuspladsen til Kultorvet. 

Vi havde mange gode dialoger 

med berusede unge. Der var fra 

tidligt på aftenen god stemning på 

gaden samt ved beværtningerne. 

Vejret tillod, at mange kunne sidde 

udendørs. Vi tog kontakt til flere 

dørmænd, som forventede en 

hektisk aften, der stødt begyndte 

med mange mennesker omkring 

22-tiden. Ved 22.30- tiden befandt 

sig rigtig mange mennesker 

omkring Vestergade. Patruljen 

måtte dirigere færdsel i flere 

situationer, da folk stod på vejen og 

var til gene for trafikken. Patruljen 

skrev et par sager for overtrædelse 

af ordensbekendtgørelsen.

6. november: 

Om formiddagen førte fire ryttere 

og heste tilsyn med den store 

klimamarch rundt i Indre By. Da 

demonstrationen var kommet 

i gang fra Islands Brygge, stod 

patruljerne klar til at følge med, 

når de kom forbi Glyptoteket. 

På vejen op mod Rådhuspladsen 

kunne det hurtigt konstateres, at 

især en af de unge heste syntes, 

at der var meget at forholde 

sig til, hvorfor to heste faldt af 

ved indgangen til Strøget og 

red direkte mod Christiansborg, 

hvor demoen havde destination. 

De to andre heste fulgte med 

demonstrationen hele vejen 

rundt i byen uden problemer. På 

Christiansborg tog den første 

patrulje imod Statsministeren 

i Prins Jørgens Gård, hvor hun 

ankom, inden hun med livvagter 

gik ud på Slotspladsen og hilste 

på demonstranterne. Da hun kom 

tilbage til Statsministeriet, var alle 

fire heste til stede.

6. november: Anden aften med 

patrulje i nattelivet i Københavns 

City. Igen var patruljen hele Indre 

By rundt og traf mange berusede 

mennesker. Ud over to sigtede 

for overtrædelse af færdselsloven 

samt en sigtet for overtrædelse 

af Ordensbekendtgørelsen, 

bortviste patruljen to uønskede 

fra køen foran et værtshus samt 

tilkaldte ambulance og sikrede 

parterne i forbindelse med en 

tilskadekomst, der først blev 

beskrevet som en voldssag. Disse 

koordinerede indsatser omkring 

nattelivet i København vil fremover 

blive en fast del af sektionens 

arbejdsområde.

7. november: Efter rekvisition 

fra Nordsjællands Politi var en 

patrulje til stede i Store Dyrehave 

fra ca. kl. 9 til 13 i forbindelse 

med Hubertusjagten. I området 

var anslået omkring 30-40.000 

mennesker samt Kronprinsparret.

12 & 13. november: Patrulje 

i Indre by mellem kl. 21.30 

og 00 i forbindelse med Tryg 

Nattelivs indsatsen. Begge dage 

var patruljen med til at sikre 

ro og god stemning i byen, og 

kun enkelte gjorde sig fortjent 

til en bøde for overtrædelse 

af enten færdselsloven eller 

ordensbekendtgørelsen.

18. november: Tryghedsskabende 

patrulje i Brønshøj. Patruljen 

havde særligt fokus på utilpassede 

unge i områdets særlig udsatte 

boligkvarter.

26. november: Fire 

ekvipager til Majestætens 

Ambassadørmodtagelser på 

Fredensborg slot. Ambassadørerne 

blev med eskorte fra ni 

gardehusarer kørt i karet fra 

Fredensborg Station til slottet, hvor 

Dronningen tog imod. Sektionens 

ryttere red foran gardehusarerne 

og sikrede sammen med en 

motorcykelbetjent, at eskorten kom 

sikkert gennem trafikken.

KØBENHAVNS

Book et foredrag 
- Få et indblik i Rytterisektionen og træningen af Politihestene.

Som noget nyt, har Politihestens Venner, 
indgået et samarbejde med tidligere 
Politirytter, Tommi Gilsgaard, og tilbyder 
foreninger/ klubber etc. at holde foredrag, om 
Københavns Politis Rytterisektion, og træning af 
Politiets tjenesteheste,  rundt omkring i landet. 

Tommi Gilsgaard har en over 40 år lang 
karriere i Politiet, bl.a. som Politirytter.  

Tommi er i dag staldmester i Københavns 
Politis Rytterisektion. 

Med sine mange års viden og erfaringer, vil 
Tommi give et indblik i specialenhedens - 
Rytterisektionens - mange Politiopgaver, samt 
træningen af Politihestene - og deres liv. 

Tommi kommer rundt i hele landet.  

Priser:  
‣ Sjælland: 1.500 kr. + transportudgifter. 
‣ Fyn: 1.700 kr. + transportudgifter. 
‣ Jylland: 2.000 kr. + transportudgifter. 

‣ Kontakt Tommi Gilsgaard for yderligere 
spørgsmål, samt booking: 

‣ Mbl. tlf.: 40 30 88 46  

Tommis honorar går ubeskåret til foreningens 
pensionerede politiheste. 

               

 

KØBENHAVNS POLITIS 
RYTTERISEKTION 



Bladet

Bliv medlem af foreningen Politihestens Venner og modtag vores 
medlemsblad “Politihesten” 4 gange årligt. 

Bladet er for alle der elsker heste, og som har interesse i at følge 
foreningens arbejde, de pensionerede politiheste, 

Københavns Politis Rytterisektion & Danmarks Politiheste, 
samt de beredne afdelinger verdenen over.

Vi bestræber os på at få et interessant, informativt og 
underholdnede blad, der favner bredt og når flest mulige læsere.

Et medlemskab af foreningen koster kun 120 kr. årligt. 

Vi modtager med stor glæde og taknemlighed, alle bidrag - små 
som store.

Meld dig ind via vores hjemmeside politihesten.dk
Klik på: “Meld dig ind i foreningen her”

Jyske Bank: reg.nr.: 0697 konto nr.. 0003119041

MobilePay: 60535

Dine personlige oplysninger opbevares i en lukket database og 
benyttes kun i forbindelse med drift af Politihestens Venner, samt 

udsendelse af vores medlemsblad.

Vintapperstræde 8 • 5000 Odense C
Telefon 31 60 73 93
www.marcantonio.dk

Prisbelønnet og autentisk italiensk restaurant 
beliggende i hjertet af Odense

Bymosegårdsvej 9 • 3200 Helsinge
Telefon 20 22 29 33

nordensfugemontage@gmail.com

Alt i elastiske fuger

Flæsketorvet 50 • 1711 København V
Telefon 61 43 61 53

www.restaurantmangal.com

Verdens 3. største Tyrkiske køkken, 
rede�neret med Skandinavisk touch

i Kødbyens atmosfære.

C U R A A / S

• Vandskader
• Brandskader
• Rengøring af løsøre
• Opmagasinering af indbo
• Rengøring af �yttelejligheder

• Asbest-sanering
• PCB-sanering
• Lugtgener
• Højderengøring

Se mere på www.curaskade.dk

CURA SKADESERVICE
CVR: 34 47 93 72

Valhøjs Allé 160 b • 2610 Rødovre
cura@curaskade.dk

41 77 77 80Sankt Kjelds Plads 3 • DK - 2100 København Ø • CVR: 27248365
 Telefon: 31 16 22 66

Rengøring til virksomheder og erhverv



BrønshøjNørrebro

Foto: Benjamin PrestovFoto: M. Johan

POLITIHESTENE I AKTION
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Spørg os om kloak 
og klimaløsninger

Kloakarbejde
Som autoriseret kloakmester udfører 
vi alt indenfor kloakarbejde:
- Udskiftning af brønde
- Reparation af kloakledninger
- Omfangsdræn
- Regnvandssikring / Højvandslukker

Kloakservice
Vi udfører alt indenfor kloakservice 
og slamsugning:
- Rensning af stoppet a�øb
- Rensning af faldstammer
- Sugning samt spuling af brønde
- Sugning af brønde i P-kældre

Serviceaftaler
Undgå uforudsete problemer. 
Med en serviceaftale vedligeholder 
vi jeres kloaksystem. Vi kommer fast efter 
aftale. En serviceaftale kan dække:
- Sugning samt spuling af sandfangs-
  brønde, vejbrønde og pumpebrønde
- Rensning af faldstammer
- Service af højvandslukker og rottespærre

Døgnvagt
Vi står klar til at rykke ud på alle akutte 
opgaver 24/7 - 365 dage om året. 
Ring på akut-nummer 32 15 29 29, 
så er vi på vej.

Rottesikring
Med millioner af rotter i byen, sikrer 
vi jeres kloaksystem med rottespærrer, 
så rotterne ikke kan trænge ind 
i boligerne. Vi er autoriseret rotte-
spærremontør.

Kranbil
Vi hjælper med levering af jord og 
grus, bortkørsel af jord, bygge- og 
havea�ald.

Stavnsbjergvej 8 | 2650 Hvidovre | Telefon 32 15 29 29 
info@abn-kloakteknik.dk | www.abn-kloakteknik.dk

Salg og montage af nyt og brugt lagerinventar

Reolmontøren udfører reparationer på påkørt lagerinventar,
forefundet efter lovpligtigt kontrolbesøg,

hvilket vi også er sagkyndige til.

Spar de dyre mellemled - ring direkte til Reolmontøren! 

Tlf 75 36 33 22

Kirkevej 13A Veerst • 6600 Vejen
www.reolmontoren.dk

Fredensborg
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Politimuseet, Fælledvej, København

Foto: M. Johan
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LYGTETÆNDINGSTID
Det er blevet mørkt.
Det er blevet lygtetændingstid - også når man færdes til hest 
på vejene og i trafikken.
Men hvad skal vi ryttere være iført, og hvad skal hesten have 
på - hvad siger loven om det?  Og hvad gør Politirytterne?

Lad os starte med 
lovgivningen:
• Rider du, når det er mørkt, skal 
du have en lygte på venstre ben. 
Lygten skal lyse hvidt fremad, 
rødt bagud, og være synlig på 
mindst 150 m afstand. Hesten 
skal have refleksbånd på alle fire 
ben, og de skal være mindst fem 
cm brede.

• Det er en rigtig god idé at gøre 
dig selv og hesten endnu mere 
synlig ved at tage refleks- eller 
diodevest på, og give hesten et 
dækken på i en pangfarve, gerne 
med påsyede refleksbånd.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

HVAD GØR POLITIETS 
RYTTERISEKTION?
Politiet arbejder fra hesteryg. 
Det gør de hele året rundt, i 
dagtimerne og når det er blevet 
mørkt. Men hvordan har Politiet 
sikret sig selv og Politihestene 

AF BIRGITTE PRESTOV   FOTO KØBENHAVNS POLITI

POLITIHESTENE ER OPLYST
når de patruljerer i de 
mørke timer?
Det har jeg spurgt 
Politirytter Berit fra 
Københavns Politis 
Rytterisektion om, og Berit 
fortæller følgende:

I dagslys:
I dagslys har Politihestene 
gule gamacher på benene 
året rundt, og om vinteren 
har de også et stort gult 
lændedækken på. Vi 
politiryttere rider i vores 
gule “airbagvest”

I mørke:
I mørke har Politihestene 
fortsat de gule gamacher 
på. På gamacherne er 
der ligeledes påmonteret 
refleksbånd, så de er 
synlige, når lyskeglerne 
rammer. Om vinteren har 
Politihestene deres gule 

lændedækken på - og 
på dem har vi yderligere 
suppleret med refleksbånd 
for at øge synligheden.
Vi har naturligvis den 
lovpligtige ridelygte på 
venstre ben, men da vi
ikke føler os synlige nok 
med den, har vi suppleret 

med yderligere
lygter. Vi kan vælge at 
tage ridelygten rød/hvid 
på begge ben. Dette er 
en fordel, da vi oftest 
patruljerer to og to ved 
siden af hinanden.
Hvorfor der altid vil være 
en ridelygte på ydersiden, 
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Derudover har vi suppleret 
med en rød lygte vi 
monterer på hælene på 
begge ridestøvler, samt 
hvidt fremadrettet lys som 
vi monterer på hestenes 
fortøj. Ligeledes er der 
refleksstriber på både vores 
patruljejakke samt vores 
gule airbagvest.

Tak til Politirytter Berit, 
fra Københavns Politis 
Rytterisektion. Tak til 
Københavns Politi for at vi 
må bringe billederne.
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Kvædevej 1, Vilsund • 7700 Thisted • Telefon 22 31 47 27

• Akutvagt
• Brandskade
• Renovering af ejendele
• Vandskade
• A	ugtning
• Skimmelsanering
• Facaderens
• Sikring

Døgnvagt 7228 2819

Vi forebygger, kontrollerer og minimerer
følgevirkningerne af vand, brand og klima.

www.polygondb.dk

Klirevænget 65 • 2880 Bagsværd • Telefon 30 33 88 14 • www.ajbsnedker.dk

Vi udfører alt snedkerarbejde og tømmerarbejde 
lige fra mindre vedligeholdelse og istandsættelse, 

til større renoveringsopgaver, tilbygninger og entrepriser.

AJB 
SnedkerApS

Båstrupvej 69 • 8722 Hedensted
Telefon 41 61 91 10

info@korningmalerforretning.dk • www.korningmalerforretning.dk

Korning Malerforretning garanterer kvalitet og personlig service

Rantzausgade 1• 2200 København • Tlf. 38 11 50 50
Sundevedsgade 38 • 1751 København V • Tlf. 33 22 24 10

FREMSTILLING AF UNIKA
REPARATION AF SMYKKER
KØB AF GULD

Østerfælled Torv 17 A • 2100 København Ø
Telefon 20 66 52 88

marryandme.dk          facebook/Marry.and.Me

Ortenvej 16 • 6800 Varde • Telefon 53 82 24 11
www.tectum-byg.dk

Undersøgelse og behandling af alle typer heste udføres af 
uddannet hestedyrlæge med efteruddannelse i veterinær 

kiropraktik Karoline Holst Riis.  Har du spørgsmål eller brug for 
vejledning, er du velkommen til at sende en mail på 

kontakt@hestenskiropraktor.dk. 

Sødalen 5 • 3400 Hillerød
Telefon 61 67 73 42

Højagervænget 18 • 2680 Solrød Strand • Telefon 60 52 83 77

Olie, lud eller lak - Ring til os og få en snak

LED lysbehandling til heste
Rugvænget 19B, 1. tv.

2630 Taastrup
Telefon 42 74 02 53
Equinelts@gmail.com

Sct. Clarasvej 14
4000 Roskilde

Telefon 46 32 12 90

Stejlhøj 26 • 4400 Kalundborg
Telefon 59 56 10 30

eller se vores nye webshop på www.dyrenesno1.dk

HEST • RYTTER • HESTEFODER • STALD • FOLDE



Vores staldmedarbejder Mille 
fandt hurtigt ud af, under arbej-
det med Costa, at han er læren-
em, klog og intelligent. Små 
korte kommandoer og Costa er 
med på legen og klar til at muge.

Costa kan godt virke lidt doven, 
når der trænes i ridehuset, han 
gør kun lige det, han bliver bedt 
om og ikke mere – men man skal 
ikke tro, at fordi han er lidt 
doven i ridehuset, at han så ikke 
kan flytte sig hurtigt – for det 
kan
han :-). Hvis man ikke hele tiden 
er ”over ham”, og giver ham nye 
udfordringer, øvelser, så keder 
Costa sig og så finder han selv 
på øvelser/noget sjov. Det kan 
være, at underlaget pludselig er 
anderledes i den ene ende af ri-
dehuset, eller der står en skam-
mel, som ikke stod der i går ... 
og så griber Costa chancen, han 
bliver let som en fjer og giver 
gerne et hop eller to . Så det giv-
er ryttere lidt at arbejde med, 
men på den gode måde.

Det tager tid at træne og ud-
danne en god politihest, og der-
for har vores heste- og uddan-
nelsesansvarlige lavet en plan for 
hver enkelt hest, hvad de kan gå 
af patruljer, og hvad der skal 
trænes mere af. Costa har fra 
start vist gode egenskaber som 
politihest, på de ”stille” alminde-
lige dagligdags patruljer og der-
for har han nu også været med 
til åbning af folketinget, været på 
tryg nattelivs patrulje, hvor han 
udviste stor tålmodighed, selv 
når folk kom meget tæt på i læn-
gere tid.

I vores føljeton om de danske 
politiheste er vi nu nået til 
Costa.

Costa er født i Jylland, Karup 
den 24. april 2010 og hans 
oprindelige navn er Klitgaards 
Vann Don. Costa er 169 cm i 
stang og af afstamning Dansk 
Varmblod på mor, morfar og 
mormors side og Palomino på 
far og farfars side, hvilket giver 
sig udtryk i hans utrolig smukke 
farve. Det er værd at bemærke, 
at Costas morfars far (oldefar) 
er Quidam De Revel, en kendt 
springhingst med mange afkom 
rundt omkring i verden, hvilket 
talent Costa også har arvet – 
det viste han tydeligt under 
vores miljøtræning, hvor han i 
stedet for at gå igennem 
”forhindringen” – valgte han at 
springe over.

Costa kom til Rytterisektionen 
den 2. marts 2020, hvor han 
skulle igennem en prøveperiode 
på 4 uger, hvorefter han blev 
godkendt til det videre arbejde, 
som politihest.

Alle politiets heste er opkaldt 
efter fodboldspillere rundt om-
kring i verden. Costa er opkaldt 

efter den brasiliansk fødte fod-
boldspiller med spansk stats-
borgerskab Diego Costa.

Da Costa kom til afdelingen, 
fandt vi hurtigt ud af, at han var 
meget glad for mad, hvilket 
også kunne ses på hans form. 
Han lå i den lidt ”tunge” ende af 
vægtskalaen. Der blev af de 
heste- og uddannelsesansvarlige 
i afdelingen lagt en foder/
træningsplan for Costa, hvilket 
har bevirket, at han har tabt sig 
flere kilo, og at han i dag står 
rigtig flot.

Costa er en klog, intelligent, 
lærenem og nysgerrig lille hest 
med meget stor personlighed. 
Nogle gange lidt for nysgerrig . 

Costa vil gerne følge med i alt, 
hvad der sker omkring ham, 
hvilket gør, at man skal være 
ekstra opmærksom på ham/
hans bevægelser. Costa har et 
utroligt roligt gemyt, hvilket giv-
er sig til udtryk på staldgangen, 
hvor han står helt stille, selv om 
han bliver ordnet, striglet, klip-
pet, børstet og vasket af flere 
på en gang. Han nyder at stå 
stille og blive nusset om, hvilket 
er en meget positiv egenskab 
for en politihest, da vores op-
gaver på gaden ofte kræver, at 
vi står stille og taler med borg-
erne, om det er børn, unge, 
voksne, gamle, folk i kørestole, 
så er Costa klar til at stå stille, 
og hvis der også er udsigt til 
klap/kæl, så er Costa tilfreds. 

COSTA
AF POLITIRYTTER SUSANNE



På vores nattelivs tryghedspa-
trulje indebar det også en pa-
trulje forbi Rådhuspladsen, hvor 
der havde været slagsmål. Der 
var julelys, blåt blink og en rå-
ben fra mange, berusede unge 
mennesker. Flere kom hen, helt 
tæt på, for at snakke med os og 
hilse på hestene. Der er ingen 
tvivl om, at hestene er en fan-
tastisk brobygning mellem borg-
erne og politiet. Kunsten i at 
lave godt politiarbejde, og sam-
tidig uddanne/vedligeholde en 
politihest, er også at finde ud af 
at tage en beslutning om, 
hvornår nok er nok, så hele pa-

truljen bliver en succes for både 
borgerne, hesten og politiryt-
teren. På denne måde kan vi 
hele tiden flytte hestens fær-
digheder, så den bliver bedre og 
bedre for hver patrulje og sam-
tidig give borgerne en god og 
tryg oplevelse af politihestens 
tilstedeværelse.

Costa er også begyndt at være 
med til at eskortere 
Gardehusarregimentet rundt på 
deres byridt i Slagelse. Det 
kræver træning, men godt 
begyndt er halvt fuldendt. Costa 
er under stor udvikling og arbej-

der sig langsomt og sikkert frem 
mod at blive en robust og ruti-
neret politihest.

Tak til Københavns Politi og 
Henrik Sommer for at vi må 
bringe billederne af Costa og 
Susanne i vores magasin.

Foto: Københavns Politi
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I foråret 1970 stod jeg en morgen og skuede over 

Rådhuspladsen kort fra Polit iken - ved polit iets grønne 

telefonskab og konstaterede, at alt så roligt og normalt ud. 

4-5 måneder gammel i polit iet. 

Måske havde jeg endnu ikke vænnet mig ti l  at føle mig 

iagttaget af al le mennesker, fordi jeg var i uniform, og 

måske var det ”grønne skab” stadigt l idt svært at komme 

væk fra, netop fordi det var den eneste forbindelse ti l 

Nyropsgade polit i, hvis jeg fik problemer.

Del IV
Fortsat fra sidste num-
mer. 

Ejgil havde en del ”venner” om-
kring ”Politihestens Venner” 
PHV, hvorfor navnet netop blev 
det. En BT journalist Bent 
Mûller– en afdelingsformand hr. 
Schmidt fra Københavns kom-
munes arbejde med unge – en 
højskoleforstander i Jægerspris, 
der lagde jord til hans hest 
Monas pension og senere 

gravsted. En førtidspensionist 
men tidligere social sagsbehan-
dler Kurt fra Brøndby kom-

mune, og en del andre civile. 
 
Vi afholdt et pressemøde på 
Hotel D’angelterre, hvilket 
støttemedlem maleren Mogens 
Ziegler stod for den 17. NOV 
1990 netop for at slå navnet 
PHV fast. Jeg blev udnævnt 
som formand, men uden be-
styrelse, idet der ikke kunne ar-

ERINDRINGER
AF TIDLIGERE POLITIASSISTENT BERTIL JOHANNES CHRISTENSEN, 75 ÅR OG 36 ÅRS TJENESTE

bejdes konstruktivt i denne per-
sonkreds.

Der drøftedes ressourcer fra 
disse meget positive personer, 
hvoraf ingen ud over mig var 
tjenstgørende i politiet. Vi man-
glede rytterne, hestene og st-
aldpladsen, men en ting var vi 
helt enige om, at en mulig fre-
mtidig styrke skulle være en 
oprigtig bereden afdeling til 
glæde for både borgere og poli-
ti. Alle ressourcer og alt fremti-
digt samarbejde skulle ligge til 
grund for dette.

I stedet tog vi fat på at promo-
vere os på forskellig måde. Vi 
fik ideen sammen med støtte-
medlemmet, skuespilleren 
Kristian, at ride på Kong 
Christians den Xs. fødselsdag. 
Det blev Kristian der skulle ride 

på Aida fra Brøndby Rideskole 
og udklædt som kongen. 
Eskorten skulle være Ejgil og 
mig på heste fra samme sted. 
Jeg indhentede tilladelse fra 
Politidirektørens Sekretariat, 
samt fik lovning på en patrulje-
vogn fra St. 100 til at køre 
foran os, og vi skulle mødes 
med afgang kl. 0900 på 
Rosenborg Eksercerplads, hvor 
hestene ville stå klar.

Vi mødte i god tid for ikke at 
stresse heste og os selv. Ejgil 
skulle først til hest, hvor han 
efter flere forsøg bad en menig 
fra Livgarden om afhentning af 
en stol i messen, således at han 
kunne bestige hesten. Vi ki-
kkede noget efter patrulje-
vognen, men den kom aldrig. I 
stedet kom støttemedlemmet 
Kurt i civil beklædning på en 

grøn Puch Maxi knallert. Jeg 
bad ham køre foran, og dirigere 
trafikken, hvilket han var helt 
med på.
     
Kl. 0900 holdt vi alle klar foran 
porten til Godtersgade, og skil-
dvagten åbnede denne. Straks 
derefter kom fra Nørre Vold et 
udrykningstog på 5-6 stykker 
fra Københavns Brandvæsen for 
fuld udrykning skærende 
gennem morgenstilheden.

Det var noget der fik hestenes 
lyttelapper helt frem, og for min 
ukendte hests vedkommende, 
så tænkte den kun på en 
eneste ting, og det var at kom-
me væk i en fart – helt væk, 
men da vi skulle gennemfører 
eskorten, så var det altså ud ad 
porten, til højre mod krydset til 
Nørre Vold. Der holdt lastbiler 

Da jeg i 1993 fandt ud af, at der var en forening for politifolk som inter-
esserede sig for ridning, meldte jeg mig straks ind.  Foreningen, Den 
Beredne afdeling af “Politihestens Venner af 1990" sørgede for, at inter-
esserede politier hver tirsdag formiddag kunne mødes og dyrke deres 
fælles interesse - at ride heste. Så den forening skyndte jeg mig at melde 
mig ind i.  Foreningens formand, fandt jeg ud af, var Bertil Christensen og 
i løbet af kort tid blev jeg medlem af bestyrelsen og samtidig også redak-
tør på medlemsbladet “Politihesten".  Som bestyrelsesmedlem fandt jeg 
hurtigt ud af, at formanden brændte for ideen om igen at se politiheste 
på gaden i København og den ide kunne jeg sagtens følge.  Siden er 
årene gået, vi har fået politihestene på gaden igen og pludselig en dag for 
kort tid siden kom jeg i forbindelse med den gamle formand igen og ha-
vde også den fornøjelse at kunne byde Bertil velkommen på besøg i den 
nye sektion og tale gamle dage. Det skabte så grobund for at bede Bertil, 
nu hvor vi sidste år passerede 30-året for foreningens tilblivelse, om at 
dele sin hukommelse med os andre så vi kan få et indblik i PHVs tilbliv-
else.

Kristian Madsen

Efterretningstjenesten Chongqing Vestkina
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med blæsende presenninger, 
hvilket min hest mente var en 
fuldstændig ”femte kolonne 
virksomhed”. Aldrig har jeg re-
det med en så stram grime og 
tøjle, ja inden lyset skiftede til 
grønt, var mine arme ved at 
blive revet af kroppen. Lykken 
var, at læderet var nyt og ikke 
gammelt seletøj.

Der var vejarbejde mange sted-
er på ruten, og det gjorde ikke 
hestene mere sikre, at de skulle 
skridte over våde jernplader, 
forbi arbejdssjak, men til 
Amalienborg kom vi og kunne 
se personalet i vinduerne på 
Dronningens gemakker vinke 
interesseret til os. Kong 
Christian den X havde redet sid-
ste gang ud fra Amalienborg 
1943, hvor han efter et fald ikke 
kom til at ride mere.
Københavnerne lystrede Puch 
Maxi’ens fører, så det var en 
fornøjelse, Kurt fik alle køretø-
jer stoppet i god tid, før vi an-

kom. En patrulje kunne ikke 
have gjort det bedre og slet 
ikke fra St. 100.

Jeg kom til 
Beredskabsafdelingen på 
Politigården i 6. deling, sammen 
med en delingsfører der var 
sportsflyver og en halvdelings-
fører der bestemt ikke havde 

interesse i ridende politi. Han 
gjorde altid en dyd ud af, altid 
at benævne min interesse i 
”ponyklubben”. Han levede 
sammen med en kvindelig kol-
lega, men var aldrig helt sikker 
på hendes interesser, hvorfor 
han altid hentede hende fra ar-
bejde, specielt på eftermiddag-
stjenester.

Efter mange tanker og analyser, 
sammenfattede jeg en skrivelse 
til alle 6 delingers ansatte, 
hvorvidt interesserede kunne 
tænke sig at arbejde for opret-
telse af en bereden forening. 

Igen spurgte jeg skriftligt 
Politidirektørens Sekretariat, 
hvorvidt de ville godtage en 
sådan invitation. Svaret retur 
var positivt, hvorfor jeg skød 
henvendelserne afsted med et 
bestemt svartidspunkt.

Det var med stor glæde, at det 
væltede retur med meget posi-
tive meldinger. Jeg tror antallet 
var omkring 50 stykker ligeligt 
fordelt mellem m/k måske med 
en overvægt af kvinder. Vi sam-
ledes til det første møde, hvor 
der skulle udvælges bestyrelse 
og formand. Det var utroligt 
positivt, at to kvinder var berid-
er-uddannet og altså straks 
kunne begynde en oplæring af 
personale og heste. 11
Jeg var den eneste i min gener-
ation, hvorfor jeg fik deres tillid 
til udnævnelse af formand.
Bestyrelsen blev besat af top-
tunede medlemmer med mass-
er af ideer og gåpåmod og beri-
dere, kasserer, bladudvalg til 
Politihesten blev valgt. Der blev 
iværksat kontakt til Ballerup og 
Brøndby Rideklub, som svarede 
meget positivt. Vi kontaktede 
De Kongelige Stalde, Carlsbergs 
Staldanlæg og de 5 nu pensio-
nerede tidligere politiryttere.

Der blev taget kontakt til 
Malmös og Oslos Ridende politi. 
Også disse var mere end posi-
tive, hvorfor jeg senere kørte til 
Polen og tog kontakt til 
Warszawas Ridende politi der 
var genstartet   1973 med 80 
heste, samt et rideanlæg ca. 60 
km derfra, hvor 600 heste han-
dledes, blev trænet med videre. 

Classensgade 49 st tv • 2100 København Ø

Telefon 35 42 63 77

Guldbergsgade 18 kl th • 2200 København N
Telefon 35 35 22 55

NINO’S PIZZARIA
Italienske delikatesser og specialiteter

Lille Strandstræde 6 • 1254 København K

Telefon 33 33 88 85

Nyhavn Pizzaria

Pizza & Burgerhouse
Birkmosevej 2
2610 Rødovre

Telefon 36 70 34 11

Nordre Fasanvej 180 st tv • 2000 Frederiksberg

Telefon 38 87 16 15

Halmtorvet 10
1700 København V

Telefon 33 31 61 12
info@slagteralibaba.dk

Altid frisk kød hos Ali Baba siden 1978. Dansk Halal Kød.

Frederiksberggade 5 • 1459 København K
Telefon 33 13 72 84

SKRÆDDERSERVICE

Horsekildevej 22 • 2500 Valby
Telefon 36 16 35 06

Frederiksborgvej 96 • 2400 København NV
Telefon 35 81 90 28

NORDVEST PIZZARIA

Islevbrovej 23 • 2610 Rødovre

Telefon 44 94 61 01

OSCAR'S CANTINA

Gråbrødretorv 1 kld • 1154 København K
Tel. 33 32 47 46

Richard Mortensens Vej 78
2300 København S

Telefon 51 35 36 31

Holmbladsgade 27 • 2300 København S
Telefon 91 11 26 04

STRADA BRITANNICO 
PIZZERIA

Istedgade 38 C • 1650 København V • Telefon 33 31 32 65

Tony’s Pizzeria
www.tonyspizzeria.dk

Østerfælled Torv 35 • 2100 København Ø • Tlf. 33 23 20 11

Venus Pizza & Indiske Specialiteter
Søndre Fasanvej 70
2000 Frederiksberg

Telefon 36 45 75 55

Træning Ballerup 1993.
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Det var virkeligt stort og alle 
personlige kontakter viste den 
bedste samarbejdsvilje.   
 
Specielt Norges beredne politi 
gjorde en stor indsats for os. Vi 
var senere i Oslo, og hele deres 
forening blev geninviteret til 
København med stor succes. Vi 
deltog også i deres 100 års ju-
bilæum for det ridende politi. 
Her mødte vi FiNland og 
Tysklands ridende politi. Vi in-
viteredes til Køln i 5 dage og 
traf Portugal, Frankrig, Ungarn, 
Holland og Italiens ridende poli-
ti. Vi deltog også i Belgien 
Ridende politi, inviteret via EF-
parlamentet. Dog stadig uden 
heste.

Jeg blev inviteret til foredrag i 
Politihistorisk Selskab, hvor jeg 
holdt tale for omkring 200 med-
lemmer, om den påtænkte ide 
med genoprettelse af en bere-
den afdeling for København. 

Bestyrelsen valgte navnet :
”Den beredne afdeling af 
Politihestens Venner af 
1990”. 
Det var den 26. oktober.
Det var en begivenhedsrig tid, 
hvor vi også rettede henven-
delse til Gardehusarerne i 
Næstved. Det mundede ud i in-
vitation til kasernen, hvor vores 
støttemedlemmer fandt en bus 
og chauffør Kurt for transport-
erne dertil.
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Jeg husker, at jeg også mødte 
frem til interview i TV2 Lorry og 
fortalte om foreningen og be-
stræbelserne.Herunder, at fre-
mtiden så ud til, at vi kunne 
gennemføre træning af ryttere 
og heste på lejebasis hovedsag-
eligt fra Ballerup og Brøndby 
Rideklub.

Vi var alle dybt overvældet af 
interessen for vores nystiftede 
forening. Specielt var jeg lykke-
lig for den iver og interesse 
medlemmerne lagde for dagen. 
For sagen var, at der skulle 
trænes i fritiden, lige som 
foreningsmøder og ikke mindst 
senere, assistancer til en lang 
række rideklubber, ridestævner, 
sportsstævner, ringridning 
Åbenrå og ikke mindst en 
storstilet rideopvisning den 13. 
oktober 1992 på Christiansborg 
Ridebane. Den blev støttet af 
h.k.h. Prinsesse Benedikte. Og 
det alt sammen skulle vi selv 
betale af vores kontingent i 
foreningen. Københavns Politi 
Orkester (KPO) i fuld uniform 
blev inviteret og gjorde en stor 
indsats.

Til stadighed søgte jeg altid 
Politidirektørens tilladelse til at 
deltage og foretage eskorter, 
rideopvisninger mv. i uniform, 
ligesom jeg sendte dem bladet 
Politihesten og i nogle tilfælde 
indhold til bestyrelsesmøder.

Altid var der positive tilbage-
meldinger fra Politidirektørerne 
Epsen og senere Hanne Bech 
Hansen, men aldrig blev jeg in-
dkaldt til samtaler eller møder 
om emnet. Jeg er  dog ikke i 

tvivl om, at mine uddannelser i 
AKS og assistancer som del-
ingsfører, instruktør og body-
guardvirksomhed i København 
havde en stor betydning.

Samtidigt var jeg også instruk-
tør på delingsførerkurserne i 
Julebæk og uddannede flere 
delinger op til FNs diverse kon-
ferencer i Danmark. 
Uddannelsen foregik på 
Auderød kaserne, hvor jeg også 
som skydeleder gjorde et stort 
stykke arbejde.
På privatsiden i Gilleleje skete 
der også store ting, idet min 
nye samlever og jeg ønskede os 
en restaurant, hvorefter jeg gik 
i gang med kursus som 
iværksætter indenfor restau-
rant-virksomhed. 

På min ejendom fik jeg 1993 
bygget Cafe Toppen på Gilleleje 
Hovedgade 7 og med et perso-
nale om sommeren med 23 
personer i 2-skift for issalg, 
steaks med vin osv. I min have 
indrettede jeg 50 
siddepladser omkring en lille sø 
med ænder og legeplads for 
børnene, foruden 20 pladser in-
dendørs. Klassisk musik over 
højttalerne afløst af levende 
harmonika musik med sø-
mandssange i haven.

Jeg måtte som politimand ikke 
selv servere, men gerne arbej-
de i køkken, ansætte personale, 
regnskaber og rengøring med 
vedligeholdelse var helt ok. 
Selvfølgelig var Carlsberg til st-
ede med hestevogn på åbnings-
dagene i starten og hvilken ny-

delse igen at høre hestehove på 
asfalt.

Efter en turnus i Kastrup 
Lufthavn, kom jeg til Brøndby 
Øster skole, inden den blev om-
dannet til politiskole. På skolein-
spektørens kontor med 
badeværelse afhørte jeg 
asylansøgere i stor stil ½ år, 
hvorefter jeg kom til Hillerød 
politi 1993. Efter 3 år kom jeg 
til Gilleleje Politi, hvor jeg 
afsluttede min karriere 2006 
efter 10 år med en kæmpe fest 
på Havnen.

Politidirektøren gav efter an-
søgning vores forening nye lo-
kaler på St. 100 i Store 
Kongensgade, hvilket igen var 
helt formidabelt med en stor 
taknemmelighed fra medlem-
merne og jeg.
Beriderne, medlemmerne og 
ikke mindst Ejgil Hemmert Lund 
lagde en fantastisk styrke i 
foreningen. Beriderne og Ejgil 
fik oplært alle os ryttere i alt, 
hvad han havde lært og erfaret 
et helt liv i Den Beredne 
Afdeling. Han var en mester i, 
at deltage under træninger, i 
rideopvisningen med program 
og indhold, ikke mindst til-
lavning af dukker, tyre og figur-
er, opsatte blomkålshoveder 
osv.

Artiklen fortsætter i næste 
nummer af Politihesten.

Rytterne og jeg på Gardehusar-kasernen, Næstved 1991.



P O L I T I H E S T E N   |   d e c e m b e r  2 0 2 1 39

Amagerbrogade 238 B • 2300 København S
Telefon 32 55 78 90

Canon Blomster

Itohans 
v/Itohan Douglas

TILBUD PÅ RENGØRING GIVES
Elefantens Kvt 2 E  • 2620 Albertslund

Telefon 26 83 56 27

Amagerbrogade 100 • 2300 København S
Telefon 32 57 17 00

www.vivah.dk

Mtz - Ren
v/Antonia Martinez Fuentes

Tilbud på rengøring gives til private, o�entlige og erhverv

Bispeengen 1, 4. th. • 2000 Frederiksberg
Telefon 28 89 53 18

Amagerbrogade 29 • 2300 København S
Telefon 32 54 40 08

Hotel Amager er et hyggeligt familiehotel der byder 
på 25 ny-etablerede værelser med elevator til alle 
etager. Værelserne er individuelle og har alle tv., 

bad, telefon og trådløst internet.

Kongelundsvej 102G • 2300 København S
Tlf.: 31 51 53 53 • info@hsp-byg.dk • www.hsp-byg.dk

Vi knokler for dine boligdrømme!

www.mågegårdensblomster.dk

F

rederikssundvej 60C, 2400 København
N

V

Mågegårdens Blomster

38 10 23 71
1211@butiksmail.dk

mster

RESERVERET
ANONYM BIDRAGSYDER

Vi har samlet lidt billeder af nogle af vores pensionerede politiheste. De er alle efterhånden 
kommet godt op i årerne, men de trives og har det stadig godt. 

Lidt stive i bentøjet om morgenen - men det gør sig jo også gældende for os mennesker, når 
vi er kommet godt op i årenerne, og alderen begynder at melde sig. 

Tak til vores plejefamilier som passer godt på foreningens pensionerede politiheste, (to 
pensionerede politiheste (Cassius og Rantzau) er privatejet)

 - Tak for billederne og jeres hilsener, som vi kan bringe her i årets sidste nummer af 
“Politihesten”. December 2021. God jul og rigtig godt nytår.

Berit sender en hilsen fra Cor-
tes der har det godt, omend en 
anelse stivebenet om morge-
nen, men Cortes er også 27 år. 
Foto: Berit

Rollo (24 år) og Alexander (21 år) bor begge hos Marianne. Mari-
anne fortæller at nogen gange bliver hestene sat til at agere “græs-
slåmaskine” udenfor foldene/ hegnet. Her mener Rollo at det kun er 
ham der er plads til - og hans opgave alene …. Så Alexander må stå 
pænt på den anden side af hegnet og se på, at Rollo arbejder hårdt 
på opgaven ….

CORTES ROLLO OG ALEXANDER

Rantzau (26 år) sammen med 
bedstevennen Super (23 år).

Det blev snevejr og Hanne fandt nissehuerne frem og sendte os 
denne hilsen fra  Attila ( 21 år) og Cassius (17 år), der begge bor 
hos Hanne.  Vi sender de kærligste julehilsner til alle i foreningen.

RANTZAU/SUPER ATTILA OG CASSIUS



Wihlborg, Østergaard & Hansen
Mågevang 23
3450 Allerød.

SPECIALE INDENFOR SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
Indenfor byggeri og totalentreprise i København 
og resten af Sjælland tager vi os af opgaver som:

Private • O�entlige • Erhverv
Se mere på www.nazarco.dk

• Udlejning af mandskab
• Vikarbureau
• Anlægsgartner
• Kontorrengøring
• Ejendomsservice

• Byggeservice
• Materialehåndtering
• Fordeling af materialer 
  til håndværkere og byggepladser
• Oprydning
• Grovere rengøring
• Byggepladsstyring

Udnyt dit håndværkerfradrag 

2021-22

Pro Active Solutions, Industrivænget 18A, 3400 Hillerød

24 44 22 94

Nordsjælland

proactivemultiservice.com

pam.service@outlook.com


