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Medlemstilbud - gratis adgang til Historiske Dage 2022  
 
Politihistorisk Forening kan i år som udstiller tilbyde Foreningens medlemmer gratis adgang 
til ”Historiske Dage 2022”, der har udstillere fra museer, arkiver, foreninger, forlag og medier. 
Der vil være 75 stande og 150 programpunkter med debat, samtaler og opvisninger, som 
kontinuerligt kører i sammenlagt 60 timer under samme tag i Øksnehallen. 
 
Medlemmer og eventuelt én ledsager tilbydes således gratis adgang  
 

lørdag den 26. marts 2022 i tiden kl. 10.00 – 18.00 og/eller 
søndag den 27. marts kl. 10.00 – 17.00  

 
i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V, 
 
Adgangen giver også mulighed for at opleve og smage på verdenshistoriens mange facetter og 
købe bøger med væsentlige rabatter, ligesom det er muligt at købe mad og drikke i 
Øksnehallens caféer. 
 
Politihistorisk Forening deltager med temaet; ”Politiets uniformer gennem tiderne”, hvor der 
lørdag og søndag formiddag fra grøn scene vil være en historisk gennemgang af politiets 
skiftende roller og opgaver i samfundet med udgangspunkt i uddannelsen og uniformeringen 
siden 1793.  
 
På stand nr. 64 vil man kunne møde og debattere temaet og andet med Foreningen. 
 
Gratis billetter kan bestilles ved at benytte nedennævnte link. Når man kommer ind på linket, 
skal man indsende rabatkode; Pol22. Næste site skal man vælge lørdag og/eller søndag og 
herefter skal man følge anvisningen (de mørke bjælker) med oplysning om det ønskede antal 
billetter under Politihistorisk Forening samt anføre navn/navne og e-mail, så man kan modtage 
billetten. Der fremkommer under opsummeringen et beløb, som med Foreningens 
udstillingsrabat bliver 0,00 kr.  
Med andre ord, så skal man på den måde selv bestille de gratis medlemsbilletter. 
 
Følgende link skal benyttes ved bestilling af gratis billetter;  
 
https://fuau.dk/adgang-til-specialaftale 
 
 
Nærmere oplysninger om arrangementet og programmet findes via; www.historiskedage.dk 
 
Såfremt invitationen giver anledning til spørgsmål, kan man rette henvendelse til undertegnede 
på mobil(svar) 20 42 19 30.    
 
Venligst - og vel mødt. 
 
Hans Bundesen 
formand 
 

GRATIS adgang for foreningens medlemmer!  
Medlemskab kan tegnes via Foreningens hjemmeside; 

politihistorisk.forening@gmail.com 


