
Holsteingademordet 
– og kunsten at fastholde tiden 
 

I anledning af Holsteingademordet i 1912 bestilte Københavns Opdagelsespoliti en serie 

gerningsstedsfotos til brug for efterforskningen og den efterfølgende retssag. De viste hurtigt deres 

nytteværdi i forbindelse med retssagen og i kølvandet på sagen begyndte dansk politi derfor mere 

systematisk at tage gerningsstedsfotografier. I forbindelse med sagen skaffede politiet desuden et 

billede af den hovedmistænkte, men netop bevidstheden om, at man blev fotograferet og kunne blive 

genkendt fik den mistænkte til at tage højde for det og ændre udseende, så han ikke blev genkendt.  

 

 

 
Gerningsstedet, Holsteinsgade 8, i dag. Bygningen er den samme som for 100 år siden, men udseendet 

og beboerne nogle andre. Blikkenslager Carl Kocks forretning lå i kælderen til højre og mordet på 

ham fandt sted i lejligheden i stueetagen oven over butikken. 

 

 

 
Gerningsstedet – for 100 år siden - fastholdt i tid på dette billede. Ud for døren ses en politimand og på 

gaden en nysgerrig gruppe børn. I kælderen den myrdede blikkenslagermester Carl Kocks forretning. 



At fastholde gerningsstedet 

Om natten mellem den 6. og 7. december 1912 klokken 3,09 kom en dame ved navn Marie Koch, ind 

på politistationen i Nordre Frihavnsgade i København og anmeldte, at hendes mand blikkenslager Carl 

Kock lige var blevet myrdet i deres lejlighed i stueetagen i Holsteinsgade 8. Moderne var nogle 

indbrudstyve, der ved samme lejlighed havde røvet 2.500 kroner. 

Den vagthavende overbetjent lod tre betjente følge Fru Koch tilbage til lejligheden og alar-

merede opdagelsespolitiet – det vi i dag kender som politiets rejsehold. 

Betjentene fandt blikkenslageren liggende i soveværelset. De sendte bud efter en læge, der 

hurtigt konstaterede, at døden var indtrådt og udstedte en dødsattest. Af en lille pengekasse, som Fru 

Kock bad lægen tage med ud fra sovekammeret – da hun ikke selv ønskede at gå derind – tog hun en 

femkroneseddel og betalte lægen. 

  Imens sad fem ansatte fra opdagelsespolitiet i en droske på vej mod gerningsstedet. Undervejs 

talte de om, hvordan afhøringen af husets beboere skulle iværksættes, og om afspærringen mon var 

foretaget rigtigt, da det jo måtte forventes, at gadens, i hvert fald Huset, beboere var i oprør.  

Kort efter kom de til stedet og opdagede til deres store overraskelse, at gaden var hel 

mennesketom, og at der ikke var lys i et eneste vindue i hele huset. 

  En af opdagelsespolitiets betroede folk fik til opgave at tage Fru Kock med hen på stationen. 

Han bemærkede, at hun var omtrent helt påklædt og havde håret sat op, og i øvrigt gav indtryk af at 

være forbavsende rolig og behersket. 

På stationen optog han rapport og holdt hende hen med snak indtil den første undersøgelse på 

gerningsstedet var foretaget. I den forbinderlse havde man besluttet sig for at tage systematiske 

gerningstedsfotos for at fastholde et stillbillede af gerningsstedet og detaljerne omkring det. Derblev 

taget omkring 10-15 billeder af stedet, af lejlighedens interiør og af de fund, man gjorde. 

 



  

Opdagelsespolitiet bestilte en serie gerningsstedsfotos i Holsteinsgade 8 til brug for efterforskningen 

og den efterfølgende retssag. I begyndelse gik man ud fra, at morderen var en røver, men billederne 

viste sig også nyttige, da det viste sig, at drabet var begået med en hammer og en kniv, og at morderen 

var konens elsker. I kølvandet på sagen begyndte dansk politi mere systematisk at tage 

gerningsstedsfotografier. Dette er bare et af de omkring 10-15 billeder fra gerningstedet. 

 

Til rapporten forklarede Fru Kock, at hun var gået i seng ved 11-tiden, mens manden havde været syg 

og sengeliggende hele dagen. 

Hun havde ikke hørt gerningsmændene komme ind i værelset, men var vågnet ved at mærke, at 

der ligesom lå en person over hende, og hun mærkede noget over hovedet, men om det var dynen eller 

hvad det var, vidste hun ikke. Hun var ved at kvæles, syntes hun, men det lykkedes hende at få sig 

drejet så meget, at hun kunne få begge sine hænder op for munden, så hun kunne trække vejret.  

  Hun hørte, at der foregik en kamp, der var så voldsom, at sengene syntes at skride på gulvet, 

men det hele varede allerhøjest et minut. Så blev taget i hende sluppet, og da hun fik hovedet op over 

dynen eller muligvis var det kun lagenet - så hun i skæret af en lille natlampe, der ellers altid stod på 



toiletmøblet ved hendes Seng, men som gerningsmændene havde flyttet ind på bordet i spisestuen, 

ryggen af en lille mandsperson, der forsvandt ind i spisestuen. 

  Da hun lidt efter hørte ham løbe ned ad trappen, sprang hun ud af sengen, iførte sig noget 

undertøj og tog sit overstykke på og styrtede så hurtigt, hun kunne, hen på politistationen.  

  Hun gjorde ikke anskrig og hun forsøgte heller ikke at få fat i en læge – hendes eneste tanke 

var, så hurtigt som muligt at få tilkaldt politiet, og det kunne ikke have taget mere end et par minutter, 

før hun nåede hen på stationen, sådan som hun løb.  

  Inden hun løb, nåede hun dog lige at konstatere, at en stor pengekasse, der havde sin plads i et 

aflåst skab i skrivebordet i spisestuen, stod åbnet på bordet, og at der var taget 2.500 kroner i 500-

kronesedler ud af den. 

  Ved undersøgelsen i lejligheden konstaterede politiet, at drabet var begået dels med en tung 

genstand – formentlig en hammer, der lå uden skaft på gulvet – og dels med en kniv.  

  I komfurets askeskuffe fandt man desuden en seddel med påskriften: ”Du skal igennem 

spisestuen.” 

Endelig fandt man ved mandens seng et vækkeur, der sad i klemme bag natbordet. Det var gået  

i stå klokken 2,05.  

  Endelig gjorde man den observation, at en dug på natbordet op til hustruens seng lå ganske glat 

og urørt, hvilket ikke rigtigt stemte med hendes forklaring om, at indbrudstyvene havde stået og bakset 

med hende dér. 

  Endelig fandtes der blodpletter op langs forsiden af den natkjole, hun havde haft på. 

  Til lejligheden var der adgang fra hovedtrappen og køkkentrappen samt fra en indvendig trappe 

fra butikken i kælderen. Butiksdøren var sikret med et alarmapparat, der ringede, når den blev åbnet, 

eller hvis der blev rusket i den.  

  På vejen tilbage til Politikammeret gik vækkeuret pludselig i gang, og det stod derved klart, at 

det ikke havde været løbet ud, men var gået i stå ved at falde ned. Med andre ord: Mordet var begået 

omkring klokken 2, og ikke – som Fru Kock – havde forklaret, umiddelbart før hun kom ind på 

politistationen en time senere. 

  Under den fortsatte afhøring konstaterede politiet flere unøjagtigheder og selvmodsigelser på 

tilsyneladende uvæsentlige punkter, bl.a. angående den lille pengekasse og pengene i den, og om 

eftermiddagen kl. 15 blev hun anholdt uden en egentlig sigtelse. 

  Ganske kort efter blev hun stillet for en dommer. Hun fastholdt dog i adskillige timer endnu sin 

anmeldelse trods fremlæggelsen af de vægtige indicier, der var mod hende. Først hen ad midnat kom 

der skred i sagen, da hun på et spørgsmål fra dommeren havde sagt, at han da vel ikke troede, at det var 

hende, der havde begået mordet. Dommeren havde svaret: ”Nej, men jeg tror bestemt, at De ved, hvem 

der har gjort det”. Det fik hende til at gå til bekendelse.  

  Hun forklarede, at hun havde en elsker - husejer Poul Hansen-Vinding. Han havde i den senere 

tid fået en vis magt over hende, og et par uger forud for mordet havde han foreslået, at de skulle dræbe 

hendes mand, uden at der dengang var blevet gjort alvor af sagen. 

Men den foregående aften var han omkring kl. 20 kommet ned til hende i butikken og havde 

sagt, at nu skulle det være, nu ville han ikke vente længere, for som han sagde: ”Jeg har koldt blod i 

aften.”  

  Fru Kock havde så, på elskeren opfordring, givet ham nøglerne til butikken, og havde - da hun 

gik op i lejligheden - slået alarmklokken fra.  

  Hun havde senere skrevet sedlen, men kastet den i komfuret, da hun tænkte over, at han nok 

fandt vej uden den.  



  Sin mands revolver havde hun lagt frem på spisestuebordet, og efter at have givet manden noget 

medicin, var hun gået i seng. Her havde hun ligget vågen og ventet, til hun hørte elskeren komme. Da 

hun så ham i døråbningen, vinkede hun ham ind i rummet. Hun hørte, at der opstod en kamp, hun 

sprang så ud af sengen og løb forbi de kæmpende og ind i spisestuen, og det måtte være ved den 

lejlighed, at hun havde fået blod på natkjolen.  

  Kort efter kom Poul Hansen-Vinding ud fra soveværelset og Fru Kock tog pengekassen frem og 

gav ham 2.500 kroner, hvorefter han vaskede sig i køkkenet og gik ud ad butiksdøren.  

  Når hun overhovedet var gået med til at drøfte at dræbe sin mand, var det, fordi det var det 

forekom hende at være den eneste måde, hvorpå hun kunne blive fri for ham. Ægteskabet havde nemlig 

ikke været særlig godt de seneste år ikke været godt. Han var hende åndeligt overlegen, følte hun, og 

han benyttede sin overlegenhed til at holde hende nede.  

  De havde ganske vist ligget i separationsforhandlinger, men så havde manden fået mistanke om, 

at hun havde en anden, og havde afbrudt forhandlingerne, og da elskeren var blevet ved med at presse 

på, var hun altså endt med at give efter for ham.  

  Efter denne tilståelse, blev Marie Kock arresteret. 

 

At fastholde den mistænkte 

Poul Hansen-Vinding blev nu eftersøgt med fuld Kraft. Det lykkedes straks politiet at skaffe et billede 

af ham, og alle landets aviser bragte den følgende dag billedet sammen med en efterlysning. 

 

 
I 1867 begyndte Københavns Politi at udgive bladet Politiefterretninger, som indeholdt efterlysninger 

af personer m.v. Bladet blev udgivet tre gange om ugen og blev udsendt til alle landets 

politimyndigheder, hvor det blev nøje studeret. På baggrund af efterlysningerne kunne myndighederne 

i et politidistrikt rekvirere forbryderbilleder i et andet. Fra og med 1898 trykte man enkelte af 

fotografierne i bladet. Dette billede fra 1912 førte til pågribelsen af den hovedmistænkte i 

Holsteingade-sagen. 



 

En række betjente blev sendt ud til alle de steder, hvor der var nogen mulighed for at træffe ham. 

Nogle blev sendt til Frederikssund, hvor det kunne tænkes, at han var rejst hen, mens en større stab 

blev dirigeret til Slagelse, hvor man mente at have set ham.  

Noget blodigt tøj, en Jakke, en vest, en skjorte og en flip, alt sammen mærket bl.a. med et H, 

blev dagen efter fundet ude på Kløvermarken.  

  Men først efter tre dage blev betjenten i Skelskør gjort opmærksom på, at det vistnok var den 

efterlyste, der var til stede i et hus, hvor han havde lejet sig et værelse.  

  Betjenten tog en kollega med og vandrede af sted. De traf personen, som de dog ikke var sikre 

på at genkende efter det billede, de havde set af ham i Politiken, da han i givet fald havde forandret 

udseende. I hvert fald manglede hageskægget.  

Betjente blev nu alligevel enige om, at de nok hellere måtte anholde ham for en sikkerheds 

skyld og opfordrede ham til at følge med.  

  Det gjorde han, og så vandrede de alle tre tilbage, indtil den anholdte pludselig vendte om og 

forsvandt i stærkt løb udover nogle marker.  

  Betjentene konstaterede hurtigt, at han havde taget en robåd og var roet over fjorden, hvor han 

havde fået fat i en sejlbåd og med den var stukket ud i Storebælt. Væk var han. 

 

At fastholde de nye udseende 

Næste morgen landede en mand i yderst forkommen tilstand noget længere oppe ad kysten i nærheden 

af Korsør og søgte ind i et hus. Men her blev han straks genkendt fra avisbillederne, og politiet blev 

underrettet.  

Denne gang passede man bedre på ham, og efter at han havde været fremstillet ganske kort i 

retten, og han der havde erkendt at være den efterlyste, blev han i et af Falcks Redningskorps' 

Automobiler, som Opdagelsespolitiet havde sendt hen for at hente ham (Politiet havde endnu ikke selv 

biler dengang), ført tilbage til København, og til stor fortrydelse for de ventende journalister kørt 

direkte over i Arresten på Nytorv. 

Her blev han – som alle andre anholdte – blev fastholdt i tid og sted i form at et 

forbryderbillede. 



 
Forbryderbillede i profil og en face af Poul Hansen-Vinding – hovedmistænkt i mordet på 

blikkenslager Carl Kock i Holsteinsgade i København i 1912. Bemærk at han har raget hageskægget af 

for at snyde folk, der havde set billedet af ham i avisen. 

 

Han blev straks fremstillet for dommeren. Først nægtede han enhver delagtighed i mordet. Men 

pludselig udbrød han: ”I Guds Navn, jeg er skyldig”, og han aflagde derefter en tilståelse, der i det 

væsentlige var overensstemmende med Fru Kocks. 

Motivet var det vanskeligt at få ham til at redegøre for. Han nægtede, at det var for at komme i 

besiddelse af blikkenslagerens penge, og han kunne på den anden side ikke påstå, at det var for at blive 

gift med sin medskyldige. Han var selv separeret fra sin hustru, men holdt stadig meget af hende og 

besøgte hende ofte. Bl.a. havde han været hos hende om aftenen, nogle timer før han begik mordet.  

  Der havde, efter hvad hustruen senere forklarede, ikke været noget usædvanligt at mærke på 

ham, og han havde, som han plejede, lige før han gik, bedt aftenbøn med hende.  

  Fra hende var han gået hen på et par beværtninger, men han var ikke blevet beruset. Herefter 

var han gået hjem i sit logis, til han ved 1-tiden om natten havde begivet sig af sted. Da han var 

kommet ind i Kocks lejlighed, var han blevet stående i over en time i køkkenet, inden han kunne tage 

sig sammen til at gå videre.  

  Næste morgen besøgte han igen sin hustru og fortalte hende, at der var begået et afskyeligt 

mord lige overfor, hvor han boede. Derefter opsøgte han to sagførere, og gik så hen på et af de større 

hoteller og fik et værelse. Et par timer efter gik han ud til Kløvermarken med en kuffert fyldt med det 

blodige tøj og tømte den derude. Derpå tog han et tog fra Valby Station til Slagelse og derfra videre til 

Skelskør.  



Mens denne tilståelse kom hurtigt, varede det lang tid, inden han ville indrømme, at det var 

ham, der tilbage i januar måned havde sat ild på det badehotel – Munkebjerg ved Vejle – som han 

dengang var ejer af, og der gik endnu et godt stykke tid, før han indrømmede, at han 10 år i forvejen 

havde givet en ung pige, der ventede barn med ham, arsenik i dræbende mængder. 

Forud for aflæggelsen af de to sidste tilståelser, fyldte han i arresten et helt Kollegiehæfte med 

en selvbiografi. Han fortæller heri, hvorledes Jens Nor, som han kaldte sig selv, havde henlevet sin 

barndom lykkeligt på den store gård i Vinding uden for Vejle, som hans far var ejer af, om sin ungdom 

på højskole og som forvalter på forskellige gårde, om de første lykkelige år i sit ægteskab og hvordan 

han derefter overtog den fædrene gård, men satte den overstyr, fordi han i sin ærgerrighed efter at være 

den førende på egnen først forbyggede sig på badehotellet og senere var med til at oprette et 

elektricitetsværk.  

  Han berettede også om, hvordan han levede fra hånden og i munden men dog stadig tumlede 

med store planer, f.eks. køb af et stort svensk gods til 425.000 kroner, som han faktisk også fik 

slutseddel på, selvom han ikke ejede en øre, hvordan han svindlede sig til et provinshotel og senere 

overtog en mineralvandsfabrik, som han fik omdannet til et aktieselskab, som han blev direktør for, 

men hurtigt blev afskediget fra. Men også om, hvordan han på en mærkelig måde fik købekontrakt på 

en ejendom i Holsteinsgade i København, hvor han flyttede ind i et pensionat og fra sit vindue første 

gang fik øje på Fru Kock.  

  Derefter omtaler han sit forhold til hende, som han hele tiden lader være den aggressive og 

forsøger at give hende skylden. 

  Intet sted i beretningen eller under forhørene viste han oprigtig anger, den følelse, der 

beherskede ham, var nærmest en uendelig medynk med sig selv. Han underskrev sig selv ”Stakkels 

Jens” og sådan blev han da også hurtigt kendt i politikredse. 

Poul Hansen-Vinding og Marie Kock blev begge dømt til døden for mordet på Carl Kock. Men 

straffene blev ved kongelig resolution siden ændret til tugthusarbejde for livstid.  

  Marie Kock blev benådet i september 1929 og Hansen-Vinding i juni 1934.  

 

Der findes masser af billeder af sagen, en lang række hånd- og maskinskrevne dokumenter fra sagen, 

formentlig også de fysiske mordvåben, foruden masser af avisomtale – med billeder og vægtige 

overskrifter – fra alle stadier af Holsteingadesagen. Alt sammen kan skaffes! 


