Henrik werner Hansens velkomst tale ved jubilæet d. 9.november 2018

Kære gæster, kære medlemmer, kære medarbejdere og ikke mindst kære formand for kulturudvalget i Kolding,
hjertelig velkommen til alle.
Vi har haft et ønske om at markere Kolding politimuseums 10 års fødselsdag.
For mange af jer vil en 10 års fødselsdag være forbundet med kaotiske børnefødselsdage, men i vores tilfælde kan vi
faktisk gå mere end 50 år tilbage.
I 1967 blev vores smukke gamle domhus forulempet af en skrækkelig tilbygning, og samtidig flyttede politivagten fra
Rendebanen til denne nye bygning, og i samme år indså pa. Agner Døssing, at det var på tide at begynde at indsamle
effekter, fotos og dokumenter, der belyste Kolding politis historie. Han havde kun et par glasmontre i kantinen til at
udstille disse ting i, og snart var de mere end overfyldte.
I 2001 blev Døssing alvorligt syg, men han nåede at lave en aftale med Ejvind Nørgaard om, at denne skulle overtage
samlingen.
Nørgaard, Helge Willesen og Nancy Toftgaard gik herefter i gang med at opbygge det første politimuseum i Kolding,
da de havde fået overdraget nogle lokaler på loftsetagen i domhuset. Og det første museum blev indviet for nøjagtig
10 år siden.
Men i 2012 opstod alvorlige problemer.
Retten i Kolding skulle flytte til en ny retsbygning og politiet skulle også flytte, hvorfor vi ville blive hjemløse.
Vi måtte overveje at lukke museet.
Men borgmester Jørn Petersen trådte frelsende til. Han tilbød os, at vi kunne overtage overetagen i denne gamle
kommunale bunker, der oprindeligt blev bygget af tyskerne under besættelsen.
Siden har vi haft stor succes., knapt 1000 gæster om året. Vi har fået en hjemmeside med snart 8.000 besøgende og
vi er kommet på Facebook.
Derfor en kæmpe tak til Kolding kommune for husly, tak til vor mange sponsorer for økonomisk bistand, tak til alle
museets medarbejdere for deres kvalificerede og engagerede arbejde, og ikke mindst tak til vore gæster og
medlemmer, der med godt humør og mange rosende ord bidrager til, at det i grunden ikke er så galt at ende på et
museum.

