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Kære medlem af Politihistorisk Forening 
 
Med bogen ”19. september – da politiet blev taget” ønsker foreningen dig en glædelig jul og 
godt nytår. 
 
Politihistorisk Forening har nu eksisteret i to år i den nuværende konstruktion. I nyhedsbrevet 
sidste år fortalte vi om de initiativer, som vi havde sat i gang for at gøre foreningen mere 
strømlinet for at forbedre servicen over for medlemmerne. 
 
Og hvordan er det så gået? 
 
For at starte med den administrative side, har vi købt et økonomistyrings- og 
medlemsregistreringsprogram, der indeholder alle de nødvendige funktioner, ikke mindst 
muligheden for at udsende e-mail direkte fra registret. Udover at det har sparet mange 
portokroner, er det samtidig blevet nemmere for os, at vi ikke skal kuvertere et par tusinde 
breve. 
Vi har skiftet foreningsadresse og har egen telefon – se nedenfor. 
 
Hjemmesiden gik i luften den 8. december 2013. Der har været nogle justeringer undervejs, 
og p.t. arbejder vi på at lægge relevante artikler på hjemmesiden. 
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. 
 
I februar fik foreningen produceret en folder, primært til uddeling ved arrangementer. 
Folderen kan rekvireres ved henvendelse til foreningen eller printes ud via vores 
hjemmeside. 
 
Som tidligere nævnt er det ønsket at få reetableret kontaktmandsnetværket, men det er 
endnu ikke lykkedes i fuldt omfang. Det sidste års tid er der dog nogle flere, der har meldt 
sig, men der mangler stadig et par steder.  
Målet er at have en kontaktperson i hver politikreds, som skal være foreningens bindeled til 
de lokale medlemmer og tjenestesteder, og eventuelt medvirke ved lokale arrangementer, 
som det er sket ved medlemsmøderne i Næstved og Odense.  
Interesserede er meget velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne Kurt Erland 
Kristensen eller Hans Bundesen. 
 

 



Foreningen har stadig timer på Politiskolen, hvor sekretær Karsten Petersen og 
bestyrelsesmedlem Henrik Stevnsborg fortæller de nye studerende om politiets historie. De 
studerende har forinden besøgt Politimuseet, så de er godt forberedte. Ønsket er selvfølgelig 
at få skabt så megen interesse, at det udmønter sig i et medlemskab af Politihistorisk 
Forening. 
 
Der har i år været afholdt medlemsmøder i Næstved for Sydsjælland og Lolland-Falster 
Politi, hvor emnet var begrebet ”ondskab” med udgangspunkt i Politimuseets særudstilling, i 
Odense for Fyns Politi, hvor lokalhistoriker og arkivar ved Odense Stadsarkiv, Andreas Skov, 
fortalte om ”Fyn i krig – modstandskampen 1940-45”, og endelig i København for 
medlemmerne i København og omegn samt Vestsjælland og Sverige, hvor forfatteren Peter 
Øvig Knudsen holdt foredrag om Blekingegadebanden. 
Møderne har været afholdt som åbne møder med adgang for offentligheden og både som 
eget arrangementer og i samarbejde med Odense Centralbibliotek, og som et traditionelt 
medlemsmøde.  
Erfaringerne har været gode, og antallet af gæster har været tilfredsstillende. I det 
kommende år vil vi forsøge at afholde medlemsmøder i Jylland. 
 
Den planlagte tur til kz-lejren Buchenwald i september i anledning af 70-året for interneringen 
af danske politifolk måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte. Vi har alligevel kunnet 
spore en vis interesse for en tur til Buchenwald, så i stedet søges den gennemført i foråret 
2015 for at markere 70-året for fangernes tilbagevenden til Danmark med De Hvide Busser. 
 
Ud over at være støtteforening for Politimuseet er det også bestyrelsens ønske at støtte 
lokale politihistoriske samlinger og aktiviteter af enhver art, der kan være med til at udbrede 
kendskabet og interessen for politiets historie. Kontakt bestyrelsen med ønsker og 
forespørgsler. 
 

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 
Kurt Erland Kristensen, telefon 40 15 53 78, e-mail: kek002@email.dk 
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