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Kære medlem 
 
 
 
Du inviteres til en guidet omvisning på Politimuseet  
 

lørdag den 12. december 2020 kl. 1630 
 
Fælledvej 20, 2200 København N. 
 
Bestyrelsens muligheder for at tilbyde de sædvanlige foredrag og medlemsarrangementer er 
hæmmet af de forskellige retningslinjer som myndighederne nødvendigvis må udstede for at 
begrænse smittespredningen af Covid 19.  
 
Derfor prøver bestyrelsen nu inden for gældende retningslinjer at tilbyde mindre gruppe 
guidede omvisninger på Politimuseet. 
 
Politimuseet har i sig selv en historie, der går tilbage til det 20. århundredes begyndelse. I 1904 stillede 
politiinspektør Henrik Madsen to fugtige kælderrum til rådighed for den unge opdagelsesbetjent Carl Hansen, der 
ønskede at oprette en studiesamling bestående af forskellige effekter fra større kriminalsager.  
Udstillingen blev en stor succes for såvel domstolene som læger og politi fra ind- og udlandet, hvorfor det i 1924 blev 
nødvendigt at flytte til større lokaler på Politigården. 
I 1955 var der imidlertid ikke længere plads på Politigården og muset blev flyttet til Politiskolen på Artillerivej, 
hvorefter samlingen havde lidt af en ”nomadetilværelse”, idet samlingen i 1967 blev flyttet til ledige lejligheder på 
Blegdamsvej. 5 år senere blev samlingen flyttet tilbage og gemt eller glemt på Politiskolens loft. 
Efter nogle år besluttede Rigspolitichefen via en arbejdsgruppe at lukke museet, hvilket blev realiseret i perioden fra 
1976 til 1979. 
Sideløbende med lukningen tog andre fremsynede kræfter initiativ til at etablere et nyt og større museum. Det førte til 
etableringen af Politihistorisk Selskab, der efter en årrække kunne høste frugten af de mange anstrengelser med 
succes, idet det nye museum, som vi kender det i dag, blev etableret i den gamle Station 6. 
I 2013 opløstes Politihistorisk Selskab, idet Politimuseet blev etableret som et egentligt etatsmuseum og 
medlemsdelen blev overført til Politihistorisk Forening, der blev stiftet med det formål at skabe og bevare interessen 
for politiets historie samt støtte relevant forskning. 

 
Se det var rammen om den guidede omvisning, der vil bringe deltagerne; forbi elementer fra 
forrige århundredes politi, forbryderfotos og politihånd og tegn, politiet under besættelsen, 
detentionen, drabsrummet, kriminalteknik identifikation og sporsøgning, indbrud og 
forfalskninger samt 18. maj 1993.  
Efter omvisningen vil Foreningen stå for en forfriskning.   
 
Tilmelding; 
 
Du kan sammen med din ægtefælle, samlever eller kæreste bestille adgang til omvisningen ved 
at sende en mail til mig på mail; bundesen@privat.dk senest torsdag den 10. december 2020. 
 
Omvisningen og deltagerantallet er begrænset af regeringens restriktioner og myndighedernes 
anbefalinger. Derfor vil tildelingen og bekræftelsen på ønsket om deltagelse ske efter princippet 
”først til mølle”. Hvis mange tilmelder sig, er der også reserveret søndag den 13. kl. 1630. 
Spørgsmål om arrangementet kan i øvrigt stilles til undertegnede på mobil 20 42 19 30. 
 
Venligst - og vel mødt. 
 
Hans Bundesen 
formand 
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