
 

 

Beretning for 2016 

 

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år skete der et par rokeringer i bestyr-

elsen, idet Torben Nilaus Jensen, der var suppleant, byttede plads med kasserer og 

bestyrelsesmedlem Ove Kryger Rasmussen, der blev suppleant. 

 

Ved den efterfølgende konstituering blev Frank Bøgh igen næstformand, Karsten 

Petersen igen sekretær og Torben Nilaus Jensen blev ny kasserer. 

 

Igen i år foreslår vi ændringer i bestyrelsens sammensætning, men det kommer jeg 

tilbage til under dagsordenens punkt 4, indkomne forslag. 

 

I løbet af året har vi holdt 8 bestyrelsesmøder. Måske er det mange, men det har 

været nødvendigt for at få de aktiviteter og arrangementer ført ud i livet, som vi havde 

bundet os selv op på – dette emne vender jeg også tilbage til.  

 

 

Organisatorisk 

Der er kommet godt styr på foreningens organisation og administration. 

Vores medlems- og regnskabsprogram gør det muligt at foretage udsendelse direkte 

fra programmet via e-mail eller printe adresselabels til de, der skal have et brev, fordi 

de ikke har en e-mailadresse. Denne sidste gruppe bliver stadig færre og færre - 

godt 150 - for heldigvis er der rigtig mange, der har fulgt opfordringerne og har givet 

os deres e-mailadresse.  

 

Udover, at det er nemmere med e-post, sparer det os også penge til porto – en ikke 

ubetydelig udgift. 
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Som I jo ved, er foreningsadressen en postboks. Og når man er matrikelløs, er der 

naturligvis problemer med at opbevare arkivalierne. Vi har fået lovning på et lokale 

hos Rigspolitichefen, men på grund af ombygning trækker det ud.  

 

Indtil vi sidste sommer midlertidigt kunne låne et hjørne i kælderen hos Politiforbund-

et, var vores ting spredt over forskellige adresser og i nogle af vores egne kældre. 

Og det er jo ikke holdbart i længden. Da vi så inden jul skulle ud fra Politiforbundet 

var gode råd dyre, så derfor sendte vi et brev om hjælp til alle medlemmer i Køben-

havn og omegn. 

 

Der kom flere gode forslag, og vi endte med at sige ja tak til et tilbud fra Jørgen 

Fischer om en plads i depotrummet hos Danske Seniorer i Griffenfeldsgade. Det er 

ganske vist også midlertidigt, men forhåbentlig kan det vare indtil de er færdige på 

Polititorvet i slutningen af året. 

 

Det er vigtigt, at vi har et ajourført medlemsregister. Så jeg vil igen benytte lejlighed-

en til at sige, at vi ikke får oplysninger andre steder fra, så I bedes derfor selv fortælle 

os om adresseændring, e-mailadresse og evt. telefon, og det kan ske enten ved at 

sende os et brev, ringe, sende e-mail eller kontakte os via hjemmesiden.  

 

Ved sidste udsendelse i december af bøgerne, er der kommet 50 retur, fordi de er 

ukendte på adressen. Det er noget færre end sidste år, og det er fint, men udover, at 

vi skal forsøge at finde nye adresser, skal der igen indkøbes nye kuverter og betales 

ny porto, så det koster foreningen små 40 kr. pr. eftersendelse. Og det er vel at mær-

ke en udgift, som vi allerede har haft ved første udsendelse.  

De ekstra ca. 2.000 kr. kunne vi sagtens finde en bedre måde at bruge på. 

 

 

Medlemskort 

Produktionen af vores medlemskort sker ude i byen, så for at gøre det lidt rationelt 

samler vi sammen for både de gamle medlemmer, der endnu ikke fået det, og for 

nytilkomne i årets løb.  

Her i januar/februar er det seneste optryk lavet og udsendt.  

 



S i d e  | 3 

 

Men hvis der er nogen, der stadig kigger på det gamle grønne medlemskort fra 

Politihistorisk Selskab, skal I ikke være kede af det, da det indtil videre kan bruges, 

hvis man vil besøge Politimuseet. 

 

Men ellers sig til, hvis I mangler det nye eller hører om andre. 

 

Popermo er stadig sponsor – og tak for det. 

 

 

Kontaktpersoner 

Endelig er det lykkedes at få en konktaktperson i hver politikreds (12 kredse, 

Rigspolitiet samt FØ og GR, i alt 15).  

 

Det vi har brug for er en person, der kan være bindeled til de lokale medlemmer og fx 

være behjælpelig med annoncering eller andet praktisk arbejde ved afholdelse af 

medlemsmøder. Det har vi benyttet os af nogle gange – tak for hjælpen. 

 

Kontaktpersonerne - og andre medlemmer for sags skyld - må også meget gerne 

selv tage initiativ til et arrangement, som vi i fællesskab kan virkeliggøre. 

 

 

Foredrag 

En god måde at komme ud i offentligheden på er at tilbyde foredrag om interessante 

og spektakulære kriminalsager, og vi kan da også se på målingen på vores hjemme-

side, at ”kigget” på disse sider ligger højst på listen. 

 

Vi har p.t. 10 foredragsholdere (9 + 1 skuespiller) på listen med 15 forskellige emner. 

 

Ved vores møderække i efteråret gjorde vi selv brug af et par af dem på listen, men 

ellers har det været småt med henvendelser udefra. Det kræver en del ressourcer at 

organisere og administrere foredragsvirksomheden, så spørgsmålet er, om forening-

en forsat skal have egen foredragsvirksomhed eller vi blot skal konstatere, at konkur-

rencen fra andre er for stor.  
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En evaluering af hele foredragsvirksomheden er allerede i den nye bestyrelses 

arbejdsprogram, men vi hører gerne jeres mening om det. 

 

 

Medlemsmøder og arrangementer 

Formålet med foreningen er jo, at den skal leve et fornuftigt og godt liv til gavn for 

medlemmerne, og samtidig også gerne forsøge at få nye medlemmer.  

Og for at nå det besluttede vi at gøre en særlig indsat i 2016 – både med aktiviteter 

og medlemsmøder til glæde for medlemmerne, men især også rettet mod potentielle 

nye medlemmer. 

 

I alt har der været planlagt 10 større og mindre aktiviteter og møder, der alle har 

været offentlig tilgængelige: 

 

(1) Det første blev holdt i Kolding den 9. marts 2016 i samarbejde Kolding Politi-

museum. Det var det 3. møde som opfølgning på de 2 første i efteråret 2015.  

 

(2) Det næste var den 15. marts i forbindelse med generalforsamlingen sidste år med 

journalist og forfatter Jacob Sheikh, der fortalte om ”Danmarks børn i hellig krig”. 

 

(3) Den 11.-12. juni deltog foreningen som et led i pr-fremstødet med en stand i den 

nye krimifestival Copenhagen Crime på Østerbro. 

Der var stor interesse for vores stand, og mange besøgte sofahjørnet til en snak og 

en kop kaffe og et stykke citronmåne.  Derudover deltog flere af bestyrelsesmed-

lemmerne i debatarrangementer på festivalen, og i løbet af weekenden var der 41, 

der meldte sig ind.  

 

(4) Sammen med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, blev der den 1. 

september holdt et foredrag med journalist og forfatter Marie Louise Toksvig, der 

fortalte om sin bog ”Guldfuglen. I krig med AK81” – der er blevet årets boggave.  

 

(5-10) Efteråret sluttede i oktober og november med en landsdækkende turné med 6 

planlagte arrangementer, der alle blev afviklet efter samme koncept med udgangs-

punkt i Dagmar Overby-sagen (Englemagersken): Først en dramatisering af historien 
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med skuespiller Pia Nielsen og derefter foredrag af Frank Bøgh om datidens sociale 

forhold. 

 

Møderne var planlagt afholdt i Nordjylland, Midt- og Vestjylland og Østjylland, Syd- 

og Sønderjylland, Fyn, København samt Vest- og Nordsjælland. og slutte i Syd-

sjælland og Lolland Falster. 

 

Desværre måtte de 3 møder i Jylland aflyses på grund af manglende tilmeldinger, 

men de øvrige 3 blev gennemført med et overvældende antal deltagere - hvilket i 

øvrigt har været kendetegnende for alle årets gennemførte arrangementer. 

 

Noget, der også har været kendetegnende ved alle møderne, har været, at omkring 

¾ af deltagerne har været ikke-medlemmer. Og det er rigtig fint.  

Men det er lidt skuffende, at ikke flere medlemmer tager imod invitationerne. Det kan 

der være mange gode grunde til.  

Men i hvert fald har sigtet med også at fokusere på folk udefra ramt rigtigt. 

 

Som nævnt har alle arrangementer været åbne for offentligheden, og det har givet 

omkring 60 nye medlemmer. Om det er mange eller få er altid en vurdering, men i 

hvert fald har det været et godt pr-arbejde for foreningen – det er jo trods alt 7-8-900 

gæster, der ikke kendte os i forvejen, som vi har været i kontakt med. Så på lang sigt 

tror jeg, det har været en god investering. 

 

I 2017 er der foreløbigt aftalt at deltage i festivalen Historiske Dage sidste weekend i 

marts i Øksnehallen i København samt at deltage med en lille pr-udstilling ved 

Politiforbundets kongres sidst i april i Ålborg. 

Der er p.t. ikke planlagt medlemsmøder eller deltagelse i andre arrangementer.  

 

 

Politiets mindedag  

Sidste år fortalte jeg om foreningens initiativ i forbindelse med at få etableret en 

Politiets Mindedag, og status på projektet er omtalt i nyhedsbrevet ”Orientering”, som 

er udsendt i december. 
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For foreningen er det meget tilfredsstillende, at Politiforbundet og Rigspolitichefen er 

gået positivt ind i arbejdet – ikke mindst at Rigspolitichefen har påtaget sig de 

økonomiske udgifter. 

 

Konkret arbejdes der p.t. sammen med en kunstner om at få skabt en skulptur og en 

mindeplade, der skal placeres i forhallen Polititorvet 14. Selvom det bliver indendørs, 

vil der blive sikret adgang for besøgende til mindesmærket. 

 

En p.t. uafklaret ting er datoen, men vi gør alt hvad vi kan for, at det skal blive den 

19. september, der jo er en særlig historisk dag for politiet. 

 

 

Boggaven 

Samarbejdet med forlaget PeoplesPress fortsatte, og som boggave i 2016 valgte vi 

som nævnt Marie Louise Toksvigs ”Guldfuglen. I krig med AK81”. 

 

Som I kan se i regnskabet, er det ikke nogen helt billig fornøjelse, specielt er porto-

udgifterne store. Jeg tror da heller ikke, at jeg røber nogen hemmelighed ved at sige, 

at det har givet anledning til diskussioner i bestyrelsen, om der kan findes et alterna-

tiv til boggaven i den hidtil kendte form, fx udsendelse som e-bog, en anden måde at 

distribuere bøgerne på eller noget helt tredje.  

 

Det handler ikke om fjerne et medlemsgode, men derimod om at finde en løsning, 

der også tilgodeser foreningens økonomi. 

 

Spørgsmålet står øverst på den nye bestyrelses arbejdsplan, men i bund og grund 

handler det jo om hvad I – medlemmerne – forventer, så gode input modtages meget 

gerne.  

 

 

Støtte 

Ud over at skabe interesse for politiets historie, herunder at støtte bogudgivelser og 

forskning, skal vi i flg. vedtægternes § 4 støtte Politimuseets aktiviteter.  
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Samtidig er det dog også bestyrelsens ønske at støtte lokale politihistoriske sam-

linger og aktiviteter af enhver art, der kan være med til at udbrede kendskabet og 

interessen for politiets historie.  

 

Det er altså både et vedtægtsmæssigt krav og et ønske i bestyrelsen. Det er gået 

godt indtil nu, men det er naturligvis bedre, hvis bestyrelsens gøren og laden er 

forankret i vedtægterne, så derfor er der forslag om ændring af § 3 - herom senere i 

dagsordenens punkt 4. 

 
 

I 2016 har vi givet økonomisk tilskud i forbindelse med vores egen deltagelse i den 

omtalte krimifestival Copenhagen Crime i Østerbrohuset i København, der som 

tidligere nævnt var et led i pr-arbejdet. 

 

Eneste anden ansøgning var om et tilskud til bogudgivelse af Henrik Stevnsborgs 

forskningsprojekt om politiets historie: ”Magt, krig og centralisering. Dansk politi 

1945-2007”, der er en efterfølger af hans bog: ”Politiet 1938-47”.  

Dette tilskud blev imidlertid tilbagebetalt, da der trådte en anden sponsor til. 

 

Med jævne mellemrum dukker spørgsmålet op om kriterierne for at søge støtte.  

Det kan siges ganske kort: Der kan søges støtte til forskning og publicering af mate-

riale, der er med til at skabe interesse for politiets historie samt til politihistoriske 

aktiviteter.  

Det vil sige, at det er aktiviteten vi støtter, fx tilskud til arrangementer eller 

udstillingsmateriale, og ikke driften, som fx inventar, honorarer eller løn, husleje eller 

lignende. 

 

 

Hjemmesiden og Facebook 

Vi har haft vores hjemmeside siden december 2013, så måske skal den snart have et 

generelt eftersyn. Men den fungerer godt, og vi holder den løbende opdateret. Og så 

bruges den også flittigt af jer til kontakt med os. 

 

I løbet af året er der lagt et par nye politihistorisk relevante artikler på, så der nu er 8. 

Det er aftalt, at der indtil videre skal 3-4 nye på om året. 
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I lighed med opprioriteringen af pr-arbejdet med hensyn til medlemsmøderne 

besluttede vi også at få gang i vores Facebook-profil for at prøve at nå så mange 

som muligt uden for egen kreds – altså de yngre!  

I erkendelse af vores egne mangler fik vi lavet en aftale med en kyndig om at være 

vores facebookadministrator.   

 

I det store og hele er vores ambitioner opfyldt, hvilket blandt andet kan ses på 

antallet af personer, der generelt nås ved et opslag – mellem 3.000 og 13.000.  

I forbindelse med foredraget om ”Guldfuglen” var der 17.000, der så opslaget på 

deres egen facebookvæg. Nogle kiggede bare, men 900 bladrede videre til 

hjemmesiden og en del købte også billetter. 

 

I forbindelse med foredraget i dag har der været et par hundrede likes og flere 

kommentarer. 

 

I øvrigt er antallet af likes næsten fordoblet i løbet af året. Så noget er der da sket – 

ganske flot.  

 

Det er samlet set ret så mange mennesker, der er blevet bekendt med vores 

forening. Og til en pris, der er under halvdelen af en enkelt avisannonce. Så uanset 

hvordan man har det med Facebook, kan man ikke komme udenom, at det er et 

effektivt reklamemiddel. 

 

Hvis nogen endnu ikke har set vores facebookside, kan man klikke ind på den via 

hjemmesiden (politihistoriskforening.dk), eller hvorfra man nu kigger på Facebook. 

 

 

Økonomi og medlemmer 

De sidste to år har vi haft et budgetteret underskud på driften på grund af 

ekstraordinære tilskud. Det har selvfølgelig tæret lidt på formuen, men overordnet set 

er økonomien OK – og vi skal jo heller ikke være en pengetank – men det vil 

regnskabsføreren/kassereren fortælle mere om.  

 

Det vi skal leve af er jo kontingentet fra medlemmerne, og desværre er medlemstallet 

faldet lidt. Sidste år var der 1.757 medlemmer, og p.t. er tallet 1.639. 
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Faldet skyldes blandt andet, at de fleste aktive, der går på pension, og derved ikke 

mere får trukket kontingentet via Sprogforbundet, glemmer, at de selv fremover skal 

indbetale kontingentet.  

På det felt har vi en udfordring i at få vendt udviklingen. 

 

Desværre har det vist sig svært at få nye medlemmer fra politiets egne rækker, fx 

blandt de nyansatte. Det gør det jo så heller ikke bedre, at deres besøg på museet er 

fjernet ved den nye politireform, hvor uddannelsestiden blev ændret fra 3 til 2 år. Der 

er ikke mere tid eller plads i uddannelsesplanen til historien. 

 

Til gengæld oplever vi så, at tilgangen af nye medlemmer stort set alle er folk udefra. 

Og det er jo dejligt. 

 

 

Afslutning 

Til afslutning vil jeg blot sige, at vi i bestyrelsen har forsøgt at gøre det så godt som 

muligt og forhåbentlig til glæde for medlemmerne.  

 

Vi forsøger at lægge vores aktiviteter på et niveau, som vi kan leve op til, når vi nu 

ikke nogen organisation bag os, og når alle er engageret andre steder.  

Om det så er det rette niveau, hører vi gerne kommentarer til. 

 

Inden jeg giver ordet videre, vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet, der for nogle til 

tider har haft karakter af fuldtidsarbejde.  

Tak til Ove for dine 4 år i bestyrelsen og tak til Tina Røssel for hendes indsats indtil 

hun forlod suppleantposten, da hun i efteråret rejste til USA. 

Og endelig tak til Camilla Laumann for arbejdet med medlems- og regnskabspro-

grammet, og til Stine Søgaard for at få gang i vores Facebook. 

 

Povl Rasmussen  


