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En kilde til politihistorie: Politiets blade. 
Af Ole Scharf 
 

 

Interesserer man sig for politihistorie, og søger man oplysninger om politiet i nyere tid, er der 

væsentlige oplysninger at fa  ved læsning af de blade, der igennem tiden er udgivet af politiets 

ledelse eller organisationer. 

 

 

 

”Politiefterretninger” blev udsendt af 

Københavns Politi til samtlige landets 

politikredse fra 1867 til retsreformens 

gennemførelse pr. 1. oktober 1919, derefter 

af Statspolitichefen og fra 1938 af 

Rigspolitichefen indtil 1986, hvor materialet 

indgik i Politiets Centrale EDB-registre. 

Indeholder oplysninger om bega ede 

forbrydelser og efterlyste personer. 

Ifølge oplysninger fra Stadsarkivet arbejder man sammen med slægtsforskningsorganisationen 

Family Search pa  at digitalisere Politiefterretninger, sa ledes at udgivelser udenfor 75 a rs fristen 

vil blive tilgængelige online. 

 

 



”Politivennen” blev fra 1. marts 1902 udgivet som fagligt blad af 

Københavns Politiforening og Dansk Politiforbund, indtil 

Københavns Politiforening i 1925 udtra dte af politiforbundet. 

Fra 1. januar 1927, hvor Foreningen af Over- og 

Inspektionsbetjente i København, var indtra dt i 

politiforbundet, blev bladet sla et sammen med bladet ”Vagten” 

som ”Dansk Politiblad” med 

Dansk Politiforbund som 

udgiver. Fra 1934 ændrede det 

titel til ”Politibladet”. Fra 1969 

blev bladet udgivet sammen 

med Dansk 

Kriminalpolitiforening under 

titlen ”Dansk Politi” indtil 1972, 

hvor det afløstes af ”Tidsskrift for Dansk Politi”, der fra 1987 

afløstes af fagbladet ”Dansk Politi”, udgivet af Dansk 

Politiforbund. 

 

 

 

 

”Dansk Politiblad” blev udgivet i e t nummer i 1911 af fuldmægtig i Københavns Byret Viktor 

Bruun. 

 

 

”Månedsskrift for Politikundskab og Polititeknik” blev udgivet fra 

nyta r 1918 til 1935. 

Udgiver var Fjernidentificeringsbureauet og forma let var at 

holde politiets ansatte orienteret om, hvad nyt der i ind- og 

udland fremkom af interesse for det udøvende politi og at være 

et supplement til Politiskolens lærebøger. 

 

 

”Vagten” blev udgivet fra 15. september 1922 som medlemsblad 

for over- og inspektionsbetjente i politietaten. Fra 1. januar 1927 

indgik det i ”Dansk Politiblad” udgivet af Dansk Politiforbund. 

 

 



”Kriminalpolitiets Medlemsblad” – senere ændret navn til ”Kriminalpolitibladet” - udkom som 

medlemsblad for Dansk Kriminalpolitiforening fra 10. januar 1924 til 1969, hvor det afløstes af 

et fælles blad med Dansk Politiforbund ”Dansk Politi”, indtil dette fra 1. januar 1972 afløstes af 

bladet ”Tidsskrift for Dansk Politi”. Fra februar 1921 til udgangen 

af 1923 udsendte kriminalpolitiforeningen lejlighedsvis trykte 

meddelelser til medlemmerne. 

 

 

”Efterretninger om Kriminalteknik og -taktik fra Ind - og Udland”. 

Udsendtes lejlighedsvis som duplikeret blad til 

kriminalpolitipersonalet i København fra 1936 og senere 

samme a r af Statspolitichefen til kriminalpolitiet i alle 

politikredse. 

Udsendelsen ophørte med udgivelsen af bladet ”Politiet” fra 

april 1938. 

 

 

 

 

 

 

”Politiet” (Tidsskrift for Politivæsen) blev udgivet af 

Rigspolitichefen fra enhedspolitiets oprettelse d. 1. april 

1938 til udgangen af 1971 i alt 33 a rgange. 

Bladet indeholdt artikler fra ind- og udland om nye 

kriminalitetsformer og polititekniske arbejdsmetoder 

samt nyt fra politiets arbejde. 

Indtil 1. januar 1967 indeholdt bladet ogsa  stof fra 

Landsarbejdskartoteket og personalemeddelelser, men 

derefter udskiltes disse stofomra der til et særligt 

blad ”Kontakt”, der ligeledes blev udgivet af 

Rigspolitichefen.  



Fra 1972 blev begge   

blade erstattet af bladet ” Tidsskrift for Dansk Politi” udgivet i 

fællesskab af Rigspolitichefen, Politimesterforeningen og 

politiets personaleorganisationer. 

I 1961 blev der udsendt et særnummer af ”Politiet” i anledning 

af 50-a rs dagen for Statspolitiets oprettelse, og i 1963 udkom 

et særnummer i anledning af 25-a rs dagen for etableringen af 

enhedspolitiet. I 1984 blev 40-a ret for politiets opløsning og 

internering under besættelsen markeret med et særnummer 

af ”Tidsskrift for Dansk Politi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


