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Orientering 
 

 
Kære medlem af Politihistorisk Forening 
 
Med denne bog og det nye medlemskort vil bestyrelsen ønske dig glædelig jul og godt nytår, 
og samtidig sige tak for opbakningen ved dannelsen af foreningen. 
 
Politihistorisk Selskabs generalforsamling den 25. marts 2013 blev jo et vendepunkt. Museet 
blev en del af Rigspolitiet, og som følge af vedtægtsændringerne opstod Politihistorisk Fore-
ning, som både skal afholde egne arrangementer og samtidig være støtteforening for Politi-
museets aktiviteter. 
  
Ud over Politimuseet ønsker bestyrelsen også at støtte andre lokale politihistoriske samlinger 
og aktiviteter. Forespørgsler og ansøgninger skal rettes til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har siden valget i marts brugt megen tid på den administrative opbygning af 
foreningen, herunder at få et velfungerende og brugbart medlemsregister, at få reetableret 
kontaktmandsnetværket, at få udviklet egen hjemmeside osv.  
 
De udadvendte aktiviteter har dog ikke ligget stillet. Blandt andet er der kommet godt gang i 
en foredragsrække, som forskellige kulturinstitutioner allerede har benyttet sig af. Der tilby-
des foredrag om spektakulære kriminalsager og historiske begivenheder, herunder om dra-
bet på præsten Kaj Munk i 1944 og andre emner omkring den tyske besættelse af Danmark 
under 2. Verdenskrig, om Dagmar Overby (Englemagersken), om dobbeltdrabet på Peter 
Bangs Vej og om filosofien bag ondskab. 
Foredragene holdes af juraprofessor Henrik Stevnsborg, museumsleder Frederik Strand, 
forfatter og tidligere kriminalassistent Frank Bøgh, historiker Sofie Sidor Christiansen og 
skuespiller Pia Nissen.  
Det er bestyrelsesmedlem Ove Kryger Rasmussen, der står for booking af arrangementerne. 
 
For at tilgodese medlemmerne uden for hovedstadsområdet blev efterårsmødet i november 
holdt i Aarhus. Mødet blev arrangeret i samarbejde med blandt andre Aarhus Politi, og var 
åbent for både medlemmer og publikum udefra. De fremmødte fik en spændende aften med 
foredrag af Frank Bøgh og Frederik Strand om ondskab - set fra hhv. strømerens og filosof-
fens side - og performens af Pia Nissen, der har dramatiseret historien om Englemagersken.  
 
Der er også lykkedes foreningen at få timer på Politiskolen. Sekretær Karsten Petersen og 
bestyrelsesmedlem Henrik Stevnsborg skal orientere om politiets historie, og vil i den for-
bindelse også omtale Politihistorisk Forening. Og forhåbentlig få skabt en interesse, der 
munder ud i et medlemskab. 
 
Desværre har ressourcerne p.t. ikke rakt til også at holde et efterårsmedlemsmøde i Køben-
havn, men tankerne er fremover at holde medlemsmøder både i København og i resten af 



landet mindst en gang om året. Generalforsamlingen 2014 vil blive afholdt i København i fe-
bruar/marts, hvor der som tidligere også vil være et aktuelt, historisk indslag. 
 
Som nævnt er det ønsket at få reetableret kontaktmandsnetværket, men det er endnu ikke 
lykkedes i fuldt omfang. Der er blevet rettet henvendelse til blandt andre de tidligere kontakt-
personer, men desværre har interessen for at melde sig ikke været stor. Vi tænker os en 
kontaktperson i hver politikreds, som skal være foreningens bindeled til de lokale medlem-
mer og tjenestesteder, og evt. medvirke ved lokale arrangementer.  
Det er lidt ærgerligt, at interessen ikke har været større, så hvis nogen har lyst til at påtage 
sig dette hverv, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Kurt Erland 
Kristensen. 
 
Foreningen har hidtil haft et link på Politimuseets hjemmeside, men vi har hele tiden haft et 
ønske om at få vores egen hjemmeside. Da Politimuseets hjemmeside p.t. er lukket pga. 
hacking, har det aktualiseret ønsket, og foreningens egen hjemmeside er i øjeblikket under 
udarbejdelse. Når den er fuldt udbygget vil informationer og meddelelser blive givet her. 
Selvfølgelig skal de, der ikke har adgang til internettet, stadig få tingene tilsendt med posten, 
og i så fald skal bestyrelsen underrettes. Jo flere, der bruger hjemmesiden, jo flere penge 
spares på blandt andet porto, som så kan bruges på anden måde. Hvis et velfungerende 
kontaktmandsnetværk så samtidig kan bruges til at modtage materiale til fordeling lokalt, 
bliver der endnu flere penge til støtte for aktiviteter. 
 
Det er vigtigt, at vi har et ajourført medlemsregister. Vi får ingen oplysninger andre steder fra, 
så du bedes derfor fortælle os om adresseændring, e-mailadresse og evt. telefon. Du kan 
enten ringe, sende e-mail eller kontakte os via hjemmesiden.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
Formand: Povl Rasmussen, telefon 22 84 79 76, e-mail: piras@post10.tele.dk 
Næstformand: Frank Bøgh, telefon 30 27 71 36, e-mail: hfbof@webspeed.dk 
Sekretær: Karsten Petersen, telefon 51 91 27 26, e-mail: kpeng21@mail.dk 
Kasserer: Steen Vedsted Sørensen, telefon 40 15 96 68, e-mail: svs@politiforbundet.dk 
Henrik Stevnsborg, telefon 51 24 20 02, e-mail: henrik.stevnsborg@jur.ku.dk 
Ove Kryger Rasmussen, telefon 32 53 58 47, e-mail: swedane@post8.tele.dk 
Kurt Erland Kristensen, telefon 40 15 53 78, e-mail: kek002@email.dk 
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