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Og sa er dette lilie indlag endda kun lidt om, hvad
der gores fra politibetjentenesside for at nedsette
ulykkernes antal. Og politibetjentcn fortsrtter sin patrouille med tilmodighed, utratteligt fortsaetter han
med at give advarsler og {ormaninger og eventuelle
rapporter i hib om, at det mi lvkkes ham at skabe
en bedrc fardselskultur, en mentalitetsaendringpi dette

omride, en forandring i trafikanternessind, der vender
sig dertil, at hver enkelt vil lare at tanke lige si megct
pi sin neste som sig selv, at vise hensynsfuldhedover
for hinanden, endogsi overfor den hensynslosctrafikant. Kunne vi ni blot et stykke i den retning, r'ille
ulykkcrnes antal blive nedsat i endog meget betvdelig
grad - og det kan vi da kun hver isar vere glade for.

En Hgnsetvv.
Af kriminalbetjent P. H. Hedehus.
I det cfterfoigendeskal jeg si kort som muligt redegore for, hvorledes det her i kredsen lykkedes at afslore en erhvervsmessighonsetvv, idet jeg tror, det
interesserer enhver kriminalpolitimand, der arbejder i
en kreds med landdistrikt.
Ilange vil sikkert give mig ret i, at disse '>speciaiister<<som regel er vanskelige at fi ram pi, hvilket
skyldes flere irsager, men hovedsagelig at honseholderne ikke opdager, at de er blevet bestjilet, da dc
ikke har tal pi deres hons. l)ct kan ogsi skvldcs den
omstaendighed,at gerningsmandcnkun hjemsoger de
pladser,hvor han pi forhind ved, at der findes mange
hons, og si kun tilegrrer sig nogle stykker, hvorved
ejeren, i tilfelde af, at han opdager tyveriet, tror, at
det er >Mikkel.., der har varet pA spil. Endelig er det
jo ogsi si godt som umuligt at genkende '>kosterne<<,
sifremt slagtning og plukning af honsene finder sted.
I den sag, jeg her vil omtale, er gerningsmanden,
vi kan kaldc ham H, en 4O-irig enligstillet ungkarl.
Han begyndte at stjrle allerede som lO-irig, men politiet iik forst forbindelse med ham som l6-irig.
Han havde da gjort sig skyldig i en rakke tyverier
af hestehalchir og duer. Tiltale frafaldtes mod anbringeisc pi opdragelsesanstalt.
Siden da er han straffet ialt 10 gange, deraf flerc
gange med langvarige fangselsstraffc.Han er senest
losladt pi prove i 1944 med 2 irs provetid.
Af hans {orakter ses, at han hovedsagelig er straffet
for tyveri af fjerkr:e, men ogsi for serietyverier i somrncrhuse, cykeltyverier, tyveri af kreaturer pi marken,
tyveri af penge o. s. v.
Som ganske ung har han varet fiink til at tilsti,
men efterhinden er han, som de fleste recidivister,blevet en hArd benegter, og han har undcr sine sidste
sager trods afgorende beviser intct tilstiet.
H. har som voksen altid boct i sit fodesogn, l-rvor
han fsrte en ret stille tilvaerelse. I kortere perioder
arbejdede han i saesoneni torvemoserne,men ellers
gik han arbejdslos.Han ejede selv en grund med en
selvbyggethytte, hvori han boede, og egnensbeboere,
der alle vidste, at han var straffet mange gange,troede,
at han nu var faldet til ro.
Politiet besogtc dog af og til H, nir der var sket
tyverier pA hans egn, men det lykkedes ikke at underbygge en mistanke, endsige nogen sigtelse,der kunne
berettigef. eks. en ransagningpi hans bop:el, og noget

samtykke til ransagning kunne man aldrig vente at
fi hos H.
Da politiassistenteni det landdistrikt, hvor H boede,
den lJ. april 1949meddelte,at H den samme morgen
kl. 5,45 var set kore i retning mod nabobyen med en
dognet forinden stjilen drengecykel, bod der sig en
kerkommen lejlighed til at undersoge H.s forhold
grundigt.
H . b l e v s t r a k sa n h o l d t o g f e n g s l e t .
Dct konstateredcs,at han havde afsendt den stjilne
drengecykel fra jernbanestationeni nabobyen til en
tidligere husbestyrerinde, men H. nrgtede tyverict af
cyklen, som han pistod at have kobt af en ubekendt
dreng, der indfandt sig pi hans bopal.
hvorVed politiets henvendelsepi jernbanestationen,
fra cyklen var afsendt, opiyste personalet, der vidste,
at H. tidligere var straffet for tyveri af fjerkra, at H.
en tidlig morgen nogle mineder forinden til en fjerntliggende station havde afsendt et parti levende hons.
Ved gennemgangaf stationcns regnskabcr lykkedes
det at finde frem til modtagercn af honsene,en girdejer pi Sjeiland.
Dcnnc blcv afhort, og det oplystes derved, at han
pr. korrespondancehavde tilbyttet sig honsene hos H.
for cn jagthr.rnd.
H. havde pi det tidspunkt indtaget det standpunkt,
at han ikke onskede at udtale sig, og for at fi oplyst,
om H. pi sin bopel havde holdt hons eller handlet
med hons, var man nsdt til at foretage omfattende
afhoringer omkring hans bopel. Afhoringerne gav til
resultat,at man aldrig havde set fjerkrr pi H.s bop:el.
Ved sin anholdelse havde H. en sikaldt '>Kennel<.
besticnde af l0 voksne hunde og 5 hvalpe, der tilsammen efter H.s opgivende skulle repr:esentereen
vardi af 5.000 kr., idet de alle skulle varc stambogsforte hos Dansk Kennelklub, Kobenhavn. Disse hunde
blev nu interessante,fordi man tenkte sig, at alle
hundene var erhvervet for stjilne hons, og ved ransagning pi FI.s boprl fandtes gennem stambogscertifikater og korrespondancebevis for, at H. pi et eller
andct tidspunkt indenfor de sidste ir havde varet i
besiddelseaf 15 forskellige hunde.
som udgangspunkt lykMed stambogscertifikaterne
kedes det vcd omfattende a{horinger, der omspaendte
hele landct helt til Bornholm. at konstatere,at H. i 9
af de undersogte tilfelde havde tilbyttet sig hunde for
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stematiske afhoringer af beboere pa egnen, hvor H.
hons eller kyllinger, dcr hovedsagelig var afsat pi
boede, lykkedes det at fremskaffe sA godt som alle
Sje lland.
Endvidere konstateredes,at H. i I tilfelde havde kosterne fra 2 indbrud i sommerhuseher i kredsen,
solgt hons til en naringsdrivende her i kredsen, sihvor der var stjilet vardier for ca. kr. 2.000, og i den
ledes at man nu havde vished for, at H. ialt de sidstc anledning blev der rejst sigtelsemod ialt 14 personer
af straffelovens$ 501.
2n i 12 filfalde havde solgt ialt 175 stk. fjerkrr.
for heleri eller ovcrtreedelse
Stillet overfor disse kendsgerningerindsi H., at han
Om kosterne fra sommerhustyverierneforklaredc H.,
mitte give en {orklaring, og uden at blinkc {orklaredc at han havde tilforhandlet sig disse hos to ubekendte
han detailleret om, hvorledes han i hvert enkelt tilmaend,som han havde truffet ved o{fentiige auktioncr.
felde gennem annoncer i fjerkreavlerblade var komEndvidere lykkedes det at konstatere, at H. siden
met i forbindelsemed salgere af hunde, der ville bytte
194(rhavde solgt ialt 7 cykler til venner og bekendte,
med fjerkr:e, og dette skaffede H. si {ra ham ubeog ved cn undersogelseaf cyklerne, viste dct sig, at
kendte fjerkraeavlere,som efter en forudgiende hen5 af disse var efteriyst som stjilne.
vendelsepi H.s bopel til ncrmere aftalt tid leverede
H. forklarede hertil, at alle cyklerne var ksbt hos
fjerkreet pA den for leverandorenbelejligstejernbane- u b c k e n d t cm r n d , n o g l e i b y t t e f o r h u n d e .
station. Som regel afregnede H. sA her kontant med
Endelig lykkedes det at konstatere, at H. hos en
fjerkraavleren og beholdt hunden eller hundenc, nir
slagtcr havde solgt 1 fAr indenfor et Ar. Dct kunne
disse ankom. I intet tilfalde havde han fict navn eller
ikkc med sikkerhed godtgores,at fircne var identiske
adressepi {jerkreavleren, hevdedc han.
r r e d n o g l c i h e r t i l i n d g i v n c a n r n c l d e l s e or m h a n d l e d e
Til trods for, at tidspunktct for leveringcrneal ijerfarctvrcricr, og ]{. iorklarede, at han havde kobt
kr:eet var nogenlunde fastlagt, var det ikke muligt at
firene af ham ubekendtepersoner,der lcveredc dvrcne
fremska{fc anmeldelser om fjerkratyverier, som mcd
pi hans bopael.
sikkerhed kunne siges at stA i forbindelse med H.s
Herudover godtgjordes under sagen, at H. havde
leverancer.Under forsog pi at fremskaf{e anmeldclser gjort sig skyldig i forskelligesmAtyverier,men H. nagi dennc forbindelse averteredesi dagspressen,hvor
tedc alt.
man med indsrttelse aI H.s billede ogsa opfordrcdc
Vcd undcrretten reistes dcr tiltale mod H. den 10.
juli l9+9 for tvvcri i ialt 25 forhold, dcraf 12 forhold
alle, der havde kobt eller solgt fjerkra til H. om at
henvende sig til politict.
for tyveri af fjerkre, og har-rblev trods sin bcnrgtelse
Averteringcn resulterededog ikke i een enestehenaf alle tiltalepunkterne domt for de 2i Iorhold og
vendelse,men H. fastholdt hirdnakket sin forklaring. anset med {:engseli 2 Ar og 6 mineder.
Ved sidelobendeundersogelserkonstateredes,at H.
H. appelleredestraks til Vestre Landsret, der den
havde forhandlet brugte genstandesisom gangkladcr, 9. novembcr 1949 stadfestede underretsdommen.idct
duge, sengetoj,service og kokkenredskaber,og ved sylandsrettenfandt H. skyldig i samtligeforhold.

Meddelelserooplysningerm. Y.
Ordensdekorationer.
21. f ebruar 1950:
Krm.ob. Max Laurits Janus Weiss, rplt.s eftcrretningsa{d. har fiet tilladelse til at anlagge og bere den
arnerikanskefrihedsmedaille.
22. februar 1950:
Fhv. forstanderfor Centralbureauetfor idcntifikation
/ens Nielsen Bugge, R. af Dbg., er benidet mcd danncbrogsrnaendeneshaederstegn.
Ld. tebruar
ly)0
Ob. I Carl lulius Larsen,K., er benidet med dannebrogsmandeneshederstegn.

PERSONALET
Ordenspolitiet.
Fastansattelser.
1 .f e b r u a r I 9 5 0 :
Til pb.: Rpb. ,4rne Hartvig Elkjar Birkhave, Aage
Nielsen, Aksel Petersen, Harald Elvin @stergaard,allc

K.,
Ingolf Nielsen.Frcderiksberg,Einer fJrnstrup
"/ohn
Hansen, Odense, Syend Erik lladsen, Aalborg, Frifz
Lassen,Gristen (Krusi).
Genindtredelse
i nummer.
l. marts 1950:
Pb. Nie/s Peter .\ndersen, med station i K.
1.ma j 1950:
Pb. ,-lage Gunnar von Stocken Irlderichsen, med
station i Odcnse.
Forfremmelser.
l. marts 1950:
Til ob. I: Kst. ob. I Nie/s Rode ,.lnderserr,Silkeborg, Slglred Georg Andersen, K.
Forflyttelser.
l). teDruar ly)u.
Pb. I(rislian Hansen, Vejle, til Brande i sammc pkr.
l. marts 1950:
Pb. Erik Holm Hougaard Hansen, Hjorring, til llirtshals i samme pkr.

