Politihistorisk Forening er en fortsættelse af Politihistorisk Selskab, der blev stiftet den 1. november
1979 med det formål at skabe interesse for politiets
historie gennem forskning, indsamling og publicering af materiale samt at medvirke ved driften af
Politihistorisk Museum.
I forbindelse med organisatoriske og strukturelle
ændringer pr. 1. januar 2013 blev Politimuseet
(tidligere Politihistorisk Museum) overført til Rigspolitiet som en del af etaten, og foreningen ændrede
navn til Politihistorisk Forening.
Foreningens formål er at støtte politihistoriske aktiviteter samt at skabe interesse for politiets historie gennem blandt andet foredrag, publicering af
materiale og i øvrigt medvirke ved afdækningen af
politiets historie.

Kontakt

Telefon 61 61 02 59, mandag og torsdag kl. 10-12
E-mail politihistorisk.forening@gmail.com
Hjemmeside www.politihistoriskforening.dk
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Politihistorisk Forening
Postboks 1858
2300 København S

Medlem

Forskning

Alle kan blive medlem af Politihistorisk Forening også interesserede uden for politiets rækker
Der er pt. cirka 2.200 medlemmer.
Det koster 20 kr. om måneden at være medlem.
For politiansatte trækkes beløbet i lønnen, mens
ikke-politiansatte betaler 240 kr. pr. år via giro/
bank.
Institutioner og foreninger betaler 500 kr. pr. år.
Pensionister kan betale et engangsbeløb for et
livsvarrigt medlemsskab, p.t. 1.200 kr.

Politihistorisk Forening understøtter en lang række
initiativer inden for politihistorisk forskning. I universitetsregi har Politihistorisk Selskab/Politihistorisk
Forening og Rigspolitiet siden 2007 indtil nu støttet
fire forskellige ph.d.-projekter om ’Efterforskningens
anatomi - kriminalpolitiet 1863-2007’, ’Danske
politireformers idéhistorie’, ’Risiko & Frihedsberøvelse’ samt ’Europæisk politisamarbejde i fortid,
nutid og fremtid’.
For yderligere information henvises til foreningens
hjemmeside.

Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside
www.politihistoriskforening,dk eller ved at kontakte
foreningen telefonisk eller pr. brev.
Som medlem af Politihistorisk Forening, får du:
• Gratis og ubegrænset adgang til Politimuseet
med nærmeste familie (ægtefælle/samlever/
kæreste og børn under 18 år)
•

Medlemsrabat ved køb af publikationer, som
udgives af Politihistorisk Forening

•

Medlemsrabat på bøger mm. i Politimuseets
butik

•

Foredrag om aktuelle emner

Foredrag

Foreningen kan tilbyde en lang
række foredrag om spektakulære
kriminalsager og særlige begivenheder, fx om drabet på præsten Kaj
Munk i 1944 og andre emner omkring den
tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig, om det efterfølgende retsopgør, om Dagmar Overby, kaldet Englemagersken, der var Danmarks første serieforbryder, om dobbeltdrabet på
Peter Bangs Vej, om filosofien bag ondskab o.m.a.
For yderligere information og booking henvises til
foreningens hjemmeside.

