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Orientering
Kære medlem af Politihistorisk Forening
Med bogen Guldfuglen. I krig med AK81 ønsker foreningen dig en glædelig jul og et godt
nytår.
Politihistorisk Forening har nu eksisteret i fire år i den nuværende konstruktion. I de tidligere
nyhedsbreve har vi fortalt om de initiativer, som vi har sat i gang for at gøre foreningen mere
strømlinet for at forbedre servicen over for medlemmerne. Men i år har der også været sat en
række aktiviteter i gang med henblik på at få nye medlemmer.
Vi har p.t. omkring 1.650 medlemmer. Hovedparten er eller har været ansat i politiet, og godt
300 er uden for egne rækker.
Alle med interesse for politiets historie kan optages som medlem. Desværre har det vist sig
svært at få nye medlemmer fra politiets egne rækker, så for at udbrede kendskabet til
foreningen har der været holdt møder landet over dels for at servicere medlemmerne og dels
for at få nye medlemmer fra egne rækker, men også i et forsøg på at synliggøre foreningen
og derved få andre til at melde sig ind. Det er jo antallet af medlemmer, der driver
foreningen.
Året første medlemsmøde fandt sted i marts, hvor Kolding Politimuseum sammen med
foreningen holdt et møde med lokalhistoriker Gunnar Ebbesen, der i anledning af 70-året for
befrielsen fortalte om Gestapos terrorregime i den beslaglagte Staldgården ved Koldinghus.
Det samme emne havde også været temaet ved to medlemsmøder sidste efterår, men
tilstrømningen havde været så stor, at der blev lavet en opsamling for de, der tidligere måtte
gå forgæves.
Som led i pr-fremstødet for foreningen deltog vi
med egen stand på den nye krimifestival
Copenhagen Crime, der for første gang blev
afholdt i København den 11.-12. juni 2016 i
Østerbrohuset.
Der var stor interesse for vores stand, og mange
besøgte sofahjørnet til en kop kaffe og et stykke
citronmåne, men ikke mindst til en snak om de
mange sider af politiet og dets historie. I løbet af
weekenden fik vi ikke mindre end 41 nye
medlemmer. Alt i alt en vellykket weekend.
Sammen med Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Det Juridiske
Fakultet, Københavns Universitet, blev der den 1. september inviteret til et foredrag med
journalist og forfatter Marie Louise Toksvig, som med baggrund i sin bog ”Guldfuglen. I krig
med AK81”, fortalte om Martin Fryd Petersen, tidligere AK81-medlem, der gik hele vejen for
Hells Angels, indtil han fik nok og fandt en vej ud og kom under PETs vidnebeskyttelsesprogram.

I oktober og november har der været afholdt
i alt seks medlemsmøder i Nordjylland, Midtog Vestjylland og Østjylland, Syd- og
Sønderjylland, Fyn, Sydsjælland og Lolland
Falster, og København samt Vest- og
Nordsjælland.
Med udgangspunkt i Dagmar Overby-sagen
(Englemagersken) har konceptet på alle
møderne været det sammen, nemlig først en
dramatisering af den utrolige historie om
Danmarks første kvindelige massemorder
med skuespiller Pia Nielsen og derefter foredrag af Frank Bøgh om datidens sociale forhold.
Fælles for årets arrangementer har været, at de har været åbne for offentligheden.
Hvor mange nye medlemmer anstrengelser har kastet af sig, ved vi i skrivende stund ikke,
men vi synes selv, at det er gået rimeligt godt. De løbende indmeldelser kommer fra både
egne rækker og folk udefra, dog med en overvægt på de sidste. Naturligvis er der plads til
forbedringer, og vi arbejder da også hele tiden med at udvikle foreningen. Og er der blandt
medlemmer nogle, der har gode ideer eller forslag til arrangementer, hører vi gerne om det.
Foreningens hjemmeside udbygges løbende, fx med at lægge historiske artikler på. Den er
også en stor hjælp for os ved formidling af information om aktiviteter, både til medlemmerne
og andre, der søger oplysning om foreningen. Medlemmerne er meget flittige brugere af
hjemmesiden til kontakten til foreningen, og tak for det. Vi har dog medlemmer, der ikke har
adgang til internettet, og de vil selvfølgelig stadig få tingene tilsendt med posten.
I år har vi intensiveret brugen af vores facebookside, især i forbindelse med omtale af
arrangementer. Antallet af likes stiger, men vi er ikke helt i mål endnu, så også indsatsen på
dette punkt prioriteres fortsat.
Det er nu lykkedes at få en kontaktperson i hver politikreds. Kontaktpersonerne skal være
bindeled til medlemmerne, og de har da også været brugt i forbindelse med praktisk arbejde
ved afholdelse af medlemsmøderne.
I sidste Orientering omtalte vi foreningens initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe i regi
af Rigspolitiet og Politiforbundet for at etablere en ”politiets mindedag” for på en værdig
måde at markere de kolleger, der er blevet dræbt/dræbes i tjenesten. Der arbejdes p.t. med
et projekt med opstilling af en skulptur med mindeplade hos Rigspolitichefen. Indtil alt dette
falder på plads, markerer foreningen 19. september 1944 ved nedlæggelse af en krans ved
mindesmærket for besættelsestidens ofte ved Helligåndskirken i København.
Ud over at værne om og udbrede kendskabet til politiets historie er det også bestyrelsens
ønske at støtte aktiviteter af enhver art, der kan være med til at fastholde - og gerne øge 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.
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