
NORDJYLLAND 

Vidne: Jeg blev chikaneret af politiet 

Fotograferede voldsom anholdelse - føler sig skræmt og 
utryg 

 

15 gange har politiet stoppet 49-årige Allan Thomsens 
gamle VW Golf, efter at han fotograferede en voldsom 
anholdelse af et ungt par ud for sit hus på Kløvervej i 
Frederikshavn i marts sidste år og lagde det på Facebook. 
Foto: Kim Dahl Hansen 



NORDJYLLAND:15 gange i løbet af få måneder. Så mange gange blev 49-årige Allan 
Thomsens gamle VW Golf standset, efter at han filmede en voldsom anholdelse af et ungt 
par ud for sit hus på Kløvervej i Frederikshavn i marts sidste år, og lagde det på Facebook. 
Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende onsdag. 

Anholdelsen er endt med, at politiassistenten nu er tiltalt for vold ved at have sparket de 
anholdte, mens de lå på jorden med håndjern på ryggen. 

Og da Allan Thomsen blev kontaktet som vidne i sagen, begyndte politiets interesse for 
ham for alvor at tage til. 

- Det er ren chikane. Jeg er sikker på, de forsøger at skræmme mig, men det får de ikke 
noget ud af. Tværtimod, for det er jo rene rockermetoder. Sådan noget skal politiet da ikke 
slippe afsted med, siger han. 

Allan Thomsen klagede til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der har efterforsket to 
betjente fra politiet i Frederikshavn for stillingsmisbrug. 

Efterforskningen førte dog til, at Statsadvokaten lukkede sagen, da der ikke var ”rimelig 
formodning” om, at betjentene havde begået noget strafbart. 

Men sagen er sendt tilbage til politiklagemyndigheden, der nu skal behandle den som en 
såkaldt adfærdsklage. 

Hos Nordjyllands Politi tager man sagen meget alvorligt. 

- Tilliden mellem os og borgerne er jo hjerteblod, og det skal jo ikke være sådan, at nogle 
borgere føler sig chikaneret. Det bliver nu undersøgt, og så kigger vi på den redegørelse, 
der kommer. Og hvis politiklagemyndigheden finder, at der er grundlag for kritik, så tager 
vi stilling til, hvad der skal ske, siger chefpolitiinspektør, Claus Hilborg til NORDJYSKE 
Stiftstidende. 

Kommentarer til artiklen: 

JIMMY CHRISTIANSEN 

de skal ikke have lov til at gøre had de vil(selv om det gr meget godt)så godt der er en der 
tør stå frem og så med så klare beviser-billeder taler jo for sig selv.. 

26. august 2015 - Kl. 06:37 



  BESVAR... 

 
MORTEN SAND 

Hilborg skulle udstede en tjenestelig ordre om, at pågældende køretøj ikke må gøres til 
genstand for yderligere politiforretning. Allan Thomsen har ikke gjort noget, han ikke må, 
og det har hans bil sikkert heller ikke! 

26. august 2015 - Kl. 06:42 

  5 BESVAR... 

 
PER KRISTENSEN 

Fanden beskytter sine. Læs her om chikane og hvad politiet må og andres erfaringer med 
at blive chikaneret: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=93515 

26. august 2015 - Kl. 07:27 



  1 BESVAR... 

 
DANIEL HERMANSEN 

#Per. Er det seriøst? Har du overhovedet selv læst tråden?(eller læste du blot det første 
indlæg), 2-3 personer mener de har oplevet chikane. Alle nogle unge gutter i hurtige biler. 
Og du mener der kan drages paralleller til den her sag? Come on. Ingen tvivl om artiklens 
indhold er chikane og noget svineri af første klasse, der forhåbenligt koster et par løftet 
pegefingere og lidt til, men dit link er ren og skær selvforskyldt hykleri. 

26. august 2015 - Kl. 08:48 

  4 BESVAR... 

 
PER KRISTENSEN 

Daniel - du læste nok ikke side 2, 3 og 4. Prøv at se om du kan finde ud af at komme 
videre end ned i bunden af første side. 



26. august 2015 - Kl. 09:49 

  BESVAR... 

 
LEIF SØRENSEN 

De er sådanne ting der får folk til at afholde sig fra at blande sig og er til stor skade for 
politiet selv, men brådne kar er der jo som bekendt overalt. 

26. august 2015 - Kl. 08:28 

  9 BESVAR... 

 
MADS FLUDAL 

har prøvet det samme med at blive sparket flere gang mens jeg lå ned med håndjern på. 
der var også et vidne der så dette sammen med hans lille datter, det skete lige foran deres 
hus i Frederikshavn. tror ikke at vidnet tør at stå frem, for anmeldte det og oplyste deres 
adresse. der er mange brådne kar i politiet !! 



26. august 2015 - Kl. 09:03 

  BESVAR... 

 
ECKHARD PATZLAFF 

ja, det er der ! 

2. august 2020 - Kl. 10:27 

  BESVAR... 

 
PREBEN NIELSEN 

Nu hører vi jo kun sagen fra een side.....Og i den trykte avis kan man jo læse at 
vedkommende tidligere har været på kant med loven/politiet!! Så måske der også i dette 
tilfælde er "to sider på mønten"?? 

26. august 2015 - Kl. 09:52 



  4 BESVAR... 

 
TOMMY SCHOU 

Normalt er jeg altid på politiets side i de her sager. Men lige her synes jeg godt nok der er 
noget uldent. Hvis det er korrekt at han er blevet standset så mange gange på et par 
måneder og det sker umiddelbart efter indkaldelse som vidne så er der godt nok noget 
råddent et sted i politiet og det bør der slåes rigtig hårdt ned på. Det er simpelthen for 
åndsvagt af de involverede betjente hvis det her er sandt. 

26. august 2015 - Kl. 10:14 

  9 BESVAR... 

 
SØREN HÆSTRUP NIELSEN 

Hvad er det for mennesker, der rekrutteres og uddannes i politiet, men sparker da ikke folk 
og slet ikke når de ligger ned og da slet, slet ikke når man er ansat i politiet. Til gengæld 



holder man da øje med folk, der har gjort sig uheldig bemærket og kontrollerer at de har 
lært at opfører sig ordentligt, det kommer vist ikke ind under begrebet chikane? 

26. august 2015 - Kl. 12:23 

  BESVAR... 

 
PETER G. JENSEN 

Jeg synes du er unuanceret. Der er brodne kar alle steder også i politiet. Med det sagt, så 
er det ikke i orden at politiet mister overblikket under en anholdelse. Til dit spørgsmål om 
hvem der rekrutteres til det danske politi, så er det mennesker som min svigersøn. Mit 
indtryk af hans uddannelse er at den er meget disciplineret og alsidig. De bliver trænet i 
situationer hvor de påvirkes psykisk og målt på deres evne til at håndtere det. Her er der 
nok nogen der formåer at skjule deres tendens til at reagere aggressivt når de bliver 
presset i virkeligheden. 

26. august 2015 - Kl. 15:06 



  1 BESVAR... 

 
MICHAEL SCHMIDT 

@Søren Hæstrup Nielsen, som jeg ser det er rektrutteringsgrundlaget hos politiet forkert. 
Man lægger alt for meget vægt på de fysiske krav og næsten ingen vægt på de boglige 
krav. Jeg gik i klasse med én i sin tid, som var en stor og stærk knægt. Men ikke ret klog 
og han bestod med nød og næppe studentereksamen med ca. 6,5 i snit efter den gamle 
skala. Han kunne godt lide at slås og han var en vildbasse som knægt. Han blev 
politibetjent ;) 

26. august 2015 - Kl. 21:26 

  BESVAR... 

 
PREBEN BØGH 

Politiet beskytter ikke kun borgerne - men desværre nogle gange også sig selv mod at 
rette op på fejl. Det kommer til at se rigtig dum ud og giver en masse dårlig omtale - til 



skade for det store flertal af betjente der gør deres arbejde godt. Ligeledes har 
Statsadvokaten ofte meget svært ved at se politiet kan komme til at lave en fejl - men de 
er jo altså kun mennesker som alle andre. 

26. august 2015 - Kl. 13:07 

  4 BESVAR... 

 
KASPER JAMSEN 

Nordjyllands politi tager sagen alvorligt.. HAHA Min bare R*v 

26. august 2015 - Kl. 14:49 

  2 BESVAR... 

 
METTE VILLADSEN 



Chikane eller ej så tager jeg virkelig afstand for, at han offentliggør sådan en film på 
Facebook! Det er OK at kunne bruge den som bevis, men jeg synes ikke, at politiet skal 
hænges ud på Facebook uanset hvad. 

26. august 2015 - Kl. 14:54 

  2 BESVAR... 

 
MICHAEL SCHMIDT 

@Mette Villadsen, tja, men måske poster han videoen på facebook, fordi han ikke har tillid 
til at systemet på retfærdig vis vil tage hånd om sagen? Klagesystemet er hamrende 
sammenspist og jeg forstår godt, at folk foretrækker at lægge dokumentation op på de 
sociale medier fremfor at gå til politiet selv med den. Politi og myndigheder er jo 
sammensvorne og derfor får kun én procent ret i klagesager over politiet, selvom enhver 
kan sige sig selv, at det ikke kan passe at kun én procent har ret. 

26. august 2015 - Kl. 21:24 



  2 BESVAR... 

 
ERIK PEDERSEN 

ALLE skál hænges ud og netop ved og med de "nye " muligheder som vi borger har ret til 
at benytte,, men vi alle skal også stå til ansvar for benyttelsen, OGSÅ politiet eller andre 
myndigheds personer såvel som private. VI ER ET DEMOKRATI og skal værne om netop 
dét, med og ved vores adfærd også med det samtidige ansvar, både for den og i det hele 
taget. Og det er netop HER at så at sige alle indlæggene "skrider" ,da vi alle er bedst til at 
opdrage "naboens børn og forældre " mens vi selv er fritaget ,og hvor er både 
demokratiets og ligheden i det vi har ? ENDNU 

27. august 2015 - Kl. 11:32 

  BESVAR... 

 
 

 



ERLING HØJERSLEV 

Et nummer på ryggen af betjenten og et kamera i uniformen. Så undgik politiet de uheldige 
anklager og kunne sanktionere de få der går over stregen. Har kørt bil i 20 år og er blevet 
stoppet en enkelt gang af politiet i en fartkontrol i 2002. Det taler for sig selv. Iøvrigt bruger 
politiet også private Smartphones til fotodokumentation 

26. august 2015 - Kl. 20:45 

  3 BESVAR... 

 
HENRIK MADSEN 

Så altså det gode gamle argument "Jeg har ikke et problem, så INGEN kan have et 
problem" 

27. august 2015 - Kl. 09:21 

  BESVAR... 



 
 

MICHAEL SCHMIDT 

Det er desværre langt fra første gang, at man hører om at politiet rotter sig sammen og 
chikanerer folk, der bare ønsker retfærdighed. Der er generelt alt for mange brodne kar i 
politiet. Som jeg ser det handler det måske om, at der stilles enormt mange hårde fysiske 
krav for at blive betjent. Men næsten ingen boglige krav. Det betyder, at politiet tiltrækker 
store, stærke brovtende typer, som måske ikke har så meget mellem ørerne. Slæk en 
anelse på de fysiske krav og øg i stedet de intellektuelle og mentale krav. Så får vi færre af 
de der brovtende Brian-typer ind hos ordensmagten. 

26. august 2015 - Kl. 21:19 

  4 BESVAR... 

 
HENRIK MADSEN 

En tidligere kollega blev målt i en fartkontrol og valgte at tage sagen i retten. Det er han jo i 
sin gode ret til og han stillede spørgsmålstegn ved måleudstyrets nøjagtighed og 
kalibrering og ville såmænd bare gerne se dokumentationen for at udstyret var kalibreret 
efter forskrifterne (Han mente nemlig at han var målt til en højere hastighed end han 
kørte). Politiet kunne ikke fremvise dokumentation og han endte med at undgå at betale 
bøden. I lang tid derefter blev han stoppet og kontrolleret hver eneste gang han passerede 
en patruljevogn og det var tydeligt at det var noget betjentene havde snakket om, hvilken 
bil han kørte i, hvilken farve og nummerplade. Efter et års tid døde hævnaktionen ud, de 
fandt nemlig ud af at han hver gang havde orden i papirerne og de derfor ikke kunne 
skrive ham for noget. Ifølge ham selv var det tydeligt at de hver gang ledte meget nidkært 
efter et eller andet at skrive ham for som "straf" for at han var frikendt i retten. 

27. august 2015 - Kl. 09:20 



  BESVAR... 

 
JAN HENRIK PEDERSEN 

Som alm. Dansker er der ingen grund til at frygte Bander og Rockere. Men derimod politiet 
er der grund til at frygte. Jeg har nu selv op til flere gange nu oplevet politi, der opfører sig 
yderst provokerende og ligefrem prøver at få en til at reagere negativt. At politiet opfører 
sig som en "Bande" er da lidt uheldigt. Hellere en vild rocker. End en Betjent på hans 
dårlige dag. 

27. august 2015 - Kl. 10:54 

  BESVAR... 

 
ERIK PEDERSEN 

Politiet er desværre OGSÅ kun et billede med samme adfærd ,som det samfund vi har 
skabt og er i. Det undtager dog ikké politiet, eller VI andre for at være civilceret, så er det 
hvordan og hvor hårdt skal de der bryder "kodekset eller lovene " skal straffes . For 



politiets vedkommende er det forholdsvist let, via skiltning på personerne, som er politi. Og 
når deres organisation ikke vil dét, er det forkert. Og meget ensidigt som klagerne her 
også går på , er netop resultatet af den mangel. Som efterhånden er mere og mere 
nødvendig for alles sikkerhed. Men det kræver også ,at vi som borger bestræber os på at 
overholde lovene, og hjælper politiet i dets og udøvelsen af opgaver og gerninger FOR OS 
OG DEM, som borgere også. Med at fremme deres "fangster/afsløringer " af snyderne 
blandt os alle. Og der falder indtil videre min personlige holdning ud til fordel for politiets 
adfærd og gerninger GENERELT. For hvilke af jer "klagere/anklagere" af politiets adfærd, 
har en der og ikke kun jer er bedre, mod alle vi andre der udgør samfundet. Da det vore 
betjente som sagt og skrevet, ER en afspejling af via alle vi andres adfærd, uanset om vi 
vil erkende dette eller ikke, og heller ikké FRITAGER hverken dem ,eller os civile ,for at 
benytte civilisationens adfærds "kodeks", mod og med hinanden. Og er det dét i gør med 
jeres indlæg .,,jae døm selv men husk i det mindste, at være ærlige. 

27. august 2015 - Kl. 11:25 

  BESVAR 
 


