
 

 

 
                                           
 
 
 
 

December 2015 

 

 
 

Orientering 
 

 
Kære medlem af Politihistorisk Forening 
 
Med bogen Halshug – historien om en terrorplan ønsker foreningen dig en glædelig jul og 
godt nytår. 
 
Politihistorisk Forening har nu eksisteret i tre år i den nuværende konstruktion. I de tidligere 
nyhedsbreve har vi fortalt vi om de initiativer, som vi har sat i gang for at gøre foreningen 
mere strømlinet for at forbedre servicen over for medlemmerne. 
 
Vi synes selv, at det er gået rimeligt godt, når man tænker på, at vi startede på næsten bar 
bund. Men naturligvis er der plads til forbedringer, og vi arbejder da også hele tiden med at 
udvikle foreningen. 
 
For at starte med den administrative side har det været en stor hjælp, at vi fik købt et 
økonomistyrings- og medlemsregistreringsprogram, der indeholder alle de nødvendige 
funktioner, ikke mindst muligheden for at udsende e-mail direkte fra registret – en stor hjælp, 
når der fx skal sendes invitationer ud til medlemsmøderne. Og så sparer det jo rigtig mange 
portokroner. 
 
Foreningen har haft egen hjemmeside siden december 2013. Den har været en stor hjælp 
for os i kontakten til medlemmerne og andre, der har lyst til at læse om foreningen. Men for 
at den fortsat kan være interessant, skal den løbende udvikles, og det arbejder vi da også 
på, blandt andet ved at lægge relevante artikler på hjemmesiden, og generelt kigge på 
indholdet. 
Medlemmerne har været meget flittige brugere af hjemmesiden til kontakten til foreningen, 
og målet er stadig, at alle informationer og meddelelser skal gives her. Selvfølgelig skal de, 
der ikke har adgang til internettet, stadig kunne få tingene tilsendt med posten. 
 
Kommunikationen til både medlemmer og andre interesserede skal opgraderes, især ved at 
bruge Facebook i væsentlig større omfang end tidligere. 
 
Det er stadig målet at få en kontaktperson i hver politikreds. Det er ikke lykkedes endnu i 
fuldt omfang, men vi giver ikke så let op. Kontaktpersonerne skal være bindeled til 
medlemmerne, fx være behjælpelig med annoncering eller andet praktisk arbejde ved 
afholdelse af medlemsmøder. Interesserede, og meget gerne nogen i aktiv tjeneste, er 
velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlem Hans Bundesen. 
Kontaktpersonerne – og andre medlemmer for sags skyld - må også meget gerne også selv 
tage initiativ til et arrangement, som vi i fællesskab kan virkeliggøre. 
 
Der har i år været afholdt medlemsmøder på begge sider af Storebælt.  
Sammen med Kolding Politimuseum blev der holdt et medlemsmøde/foredrag i maj, hvor 
lokalhistoriker Gunnar Ebbesen i anledning af 70-året for befrielsen fortalte om Gestapos 
terrorregime i den beslaglagte Staldgården ved Koldinghus. Mødet var åbent for alle, og der 
var fuldt hus. Faktisk var der så mange, der gik forgæves, at foredraget blev gentaget i 
oktober. 



 
 
I København blev der i oktober holdt et medlemsmøde, hvor forfatter, ph.d. og professor ved 
Københavns Universitet Ulrik Langen fortalte om ”Tyven – den utrolige historie om manden, 
der stjal guldhornene”. 
 
I skrivende stund er der endnu ikke planlagt medlemsmøder eller andre arrangementer i 
2016, men vi vil efter bedste evne og ressourcer forsøge at nå så langt omkring som muligt. 
 
I april lykkedes det at gennemføre turen til koncentrationslejren Buchenwald i samarbejde 
med rejsebureauet Egons Rejser. Anledningen var 70-året for befrielsen og de 1.967 
internerede politifolks hjemtransport i De Hvide Busser. Forfatteren Frank Bøgh var guide 
ved besøget i lejren, der har en central historisk plads i politiets historie.  
 
Og apropos Buchenwald er stedet jo kædet sammen med datoen 19. september 1944. Siden 
markeringen ved 60-årsdagen for interneringen af politifolkene i kz-lejren Buchenwald, har 
der ikke fra Rigspolitiets eller andres side været nogen officiel markering til minde om denne 
skelsættende begivenhed. Derfor har foreningen taget initiativ til nedsættelse af en 
arbejdsgruppe i regi af Rigspolitiet og Politiforbundet for at finde en værdig måde at markere 
begivenheden på, fx opsætte en mindeplade, således at politiet har sin egen mindedag for 
dræbte politifolk i tjenesten, herunder besættelsen.   
 
Ud over at værne om politiets historie og være støtteforening for Politimuseet er det også 
bestyrelsens ønske at støtte lokale politihistoriske samlinger og aktiviteter af enhver art, der 
også kan være med til at udbrede kendskabet og interessen for politiets historie. Kontakt 
bestyrelsen med ønsker og forespørgsler. 
 
Vi har gennem tiden ydet støtte til politihistoriske udgivelser, men i år har foreningen også 
ydet støtte til et post.doc.-projekt om den private efterforsknings historie ved ph.d. Trine 
Thygesen Vendius.  
 
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 sende os et brev, 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: Ove Kryger Rasmussen, telefon 32 53 58 47, e-mail: swedane@post8.tele.dk 
Henrik Stevnsborg, telefon 51 24 20 02, e-mail: henrik.stevnsborg@jur.ku.dk 
Hans Bundesen, telefon 20 42 19 30, e-mail: hans.bundesen@politiforbundet.dk 
Tina Røssel, telefon 26 15 22 18, e-mail: tina.roessel@gmail.com 
Torben Nilaus Jensen, telefon 21 93 60 46, e-mail: ilsoehus.jane.nilaus@mail.tele.dk 
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