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Foreningen Niels Ebbesens
Venner, der har hj_emsted i
Randers,harhædretprivathistorikeren Dines Bogø med
Niels Ebbesen Medaljen.
Den blev overrakt i ljynge
Præstegård på Sjælland, hvor
et medlem af bestyrelsen, orlogspræst Martin Corfix, er PtipMG%,
bosatsomsognepræst,ogdet

varudftsammepræstegård,
grønlandsforskeren Knud
Rasmussen i sin tid rejse på
sine ekspeditioner.
I motiveringen for at
hædre Dines Bogø, 77 år, hedderdet: /
- Dines Bogø har gennem
flere år tider arbejdet som
privat historiker og har med
sin utrættelige research og
talrige foredrag og artikler
sikret uvurderlige historiske
billeder, fakta og detaljer ffi
besættelsen, som igen andre
hartænktpåatgøre.Hansefterforskping og beredvillige
interesse og hjælpsomhed er
second to none, og beskæftigermansigmedbesættelsen,
ender det næsten altid med,
at man må ty til Dines`Bogø
for at opdage, at han allerede

har undersøgt emnet til
bunds og flmdet ukendte
ting, ofte igennem pårørende. Hvis man skal have tegninger over tyske flyvepladser eller matrikelnumre på
nedrevne sommerhuse, som
har huset modstandsfolk, så
er det Dines Bogø, man kon-

Dines Bogø hdr netoi) modtqget
Niels El)beson Medqljen

sulterer. 0g derfor er han oftebrugtsomkonsulentafdokumentar- og filmprojekter.
Vi anser ham for noget så
sjældent som en 6nmandshær, der i fiedstid har sikret,
at historien holdes faktuelt i
live,somingenandreharformået. I betragtning af, at han
ikkeeransatpåetmiversitet,
men helt og holdent optræder som privat efterforsker,
forfatteroghistorikerogrådgiver, anser vi ham som en
oplagt kandidat til Niels Ebbesen Medaljen.
Alsidig historiker
EtblikpåDinesBogøscvfortæller, at det ikke alene er be-

sættelsestiden, han har forsket i.

Således har han ved flere
lejligheder været benyttet
som konsulent, blandt andet
af Danmarks Radio, vedrørende dobbeltmordet på Peter Bangs Vej på Frederiksberg,enmordgåde,deraldrig
erblevetopklaret.
Også mordet i Højbjerg
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Ri]ndusidneren NielsiBirger Ddnielsen hqr hdft glæde qf oi)lysningerogfotosfmDinesBoqø.Arkjvfoto: Annolene P®ters®n

::ncn:erE:#EITfo?ZT,#dRtonsom ny økonomichof [CFO] i Pdls-

guaid Spær. Prossebto

Pqqqqrdspær
ved Aarhus, kendt som LockHansen sagen, har Dines Bo-

hentererhren cFO <€._
rr
RÅIll)[RS: }annie Hoflhann

Skyum, 49 år, er per i. juli
2022 tiltrådt som ny økonomichef (CFO) i Palsgaard
tronen" blev produceret, var Spærogindtrædersåledes
Dines Bogø konsulent for også i direktionen. Med sig
producenten,NimbusFilm. har hun mere `end 20 års erDines Bogø er oprindelig

gøbeslæffigetsig.Hellerikke
den gåde er løst.
Dafilmen"Flammenogci-

uddannet i den daværende

iåggrgfiså£r?kglTiog¥;c:åfcå5-F-

Privatbanken og blev senere
systemkon.struktør i Nordea.
Han gik på pension i maj
2004ogerprivatbosatiDrag-

herunder byggeri. Hun kommer senest ffa en stilling
som CFO hos entreprenørvirksomheden |FP.

ør.

En periode var Dines Bogø

ulønnet medhjælper på Frihedsmuseet i København.

de'ragåi:Eaon¥ras?Easr#iFandet-be stredet stillinger
somøkonomichefogmedejer afen produktionsvirk- -=. `

somhed, været økonomichef
i en enerrikoncem samt
Blandtdem,derharhaft8læ- CF0 i seks år hos modulprode af bistand fla Dines Bogø, ducenten Scandi Byg, der er
erforfatterenoghistorikeren et datterselskab til MT HøjNiels-Birger Danielsen, der gaard.Senestkommerhun
som mange bekendt er vok- fia en stilling i entreprenørBisbd Niels-Biqer
Dqnielsen

virksomheden lFP i Herset op i Randers.
I en artikel om Dines Bogø ning.
- Med ]annie Hoffinann
iBerlingskeforkorttidsiden
=fortalte Niels-Birger Daniel- Skyumfårviipalsgaard
sen således, at Dines Bogø SpærenCF`Omedensolid
isærharhjulpetmedfotosog finansielbaggrundkombi-

oplysninger til det nu afsluttede værk "Modstand" og til
bøgeme om Gestapo-chefen

neret med en stærk forretningsforståelse. Herudover
har |annie gennem de sene-

Hans Heinz Hofihann og
Hitlers beflildmægtigede i

ste 1 1 år som CFO i bygge-

branchen et indgående

kendskab hertil, siger admiDanmark Wemer Best:
-Hanergodtilalt,derdre- nistrerende direktør-i Palsjer sig om *iske forhold - gaard Spær, Tobias Smith.
adresser, bygninger med vi}annie Hoffinann Skyum
dere.|egfikisærmegethjælp er uddannet merkonom ved
til mine bøger om Gestapo- Arhus Købmandsskole. Der-

chefen Hdflhann og Wemer
Best fortæller Niels-Birger
Danielsen.
Niels Ebbesen Medaljen

udover har hun en HD i
regnskabsvæsenogI}artaget
lederuddannelsen ved Le-

kan ikke søges, og den tilde- f=::eesåk#nei=jieBtÅY:bdypsrao=S.
1es alene efter indstilling ffi bana Business School.
motu
tidligere modtagere.
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