AIACE – Danmark

International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

Besøg på politimuseet på Nørrebro den 29. oktober 2018
Foreningen arrangerer den 29. oktober kl. 10.30 en rundvisning for max. 25 deltagere på Danmarks eneste
museum for politiets historie.
Museet beskriver politiets spændende og begivenhedsrige historie fra begyndelsen af 1600-tallet og op til
vore dage. Museet ligger på Fælledvej 20 ved Sankt Hans Torv midt på Nørrebro i København, hvor
Danmarks ældste politistation, den kendte Station 6, havde til huse i årene 1884-1977. Noget af det
oprindelige interiør står der stadig, og vi kommer naturligvis også ind og ser den gamle detention.
På museet kan du finde alt lige fra eksempler på middelalderens barske retshåndhævelse til mordvåben fra
de mest berømte kriminalsager. Museet giver en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med
samfundets skyggesider og skæve eksistenser og giver et indtryk af politiets håndtering af forskellige
former for kriminalitet fra bondefangeri, forfalskninger, tyveri og drab til prostitution og pornografi. Vi
kommer også til at høre om politiets indsats under besættelsen og under gadekampene på Nørrebro i 1993.
Desuden er der sikkert mange, som husker den legendariske politimand, som stod midt i krydset ved Sankt
Hans Torv og dirigerede trafikken i vores ungdom!
Som regel er det pensionerede politimænd fra stationen, der forestår rundvisningen, og de kan fortælle
spændende anekdoter fra deres tid på stationen.
Prisen for rundvisningen er 75 kr. pro persona.
Vi mødes lidt før kl. 10.30 ud for politimuseet. Efter rundvisningen, som varer knap 2 timer, spiser vi
frokost på Café Sebastopol på Sankt Hans Torv 32, der serverer os en quiche med salat og et glas
øl/vin/sodavand eller vand, efterfulgt af kaffe/te med hjemmelavet æbletærte med crème fraiche for i alt
220 kr. pro persona.
Tilmelding efter først til mølle-princippet, dog senest den 22. oktober, til Eva Dudzinska, helst pr. email:
dudzinski@vo.lu eller telefonisk (42 75 45 01). Afbestilling til rundvisningen kan ske indtil den 22. oktober,
derefter er tilmeldingen bindende. Oplys ved tilmeldingen, om du ønsker at deltage i hele arrangementet
eller kun i rundvisningen (eller evt. kun i frokosten!).
Betaling (295 kr. pp. for hele arrangementet eller 75 kr. for rundvisningen alene) indbetales ved
tilmeldingen til foreningens konto i Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746, mærket ”Politimuseet”.
HUSK NAVN!
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