
 

Senior Fortællinger 
 

2 spændende foredrag i Samvirkesalen, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N. 
 
Bestilling på telefon: 35 37 24 22 eller mail: info@danske-seniorer.dk 
 
Begge foredrag begynder kl.11.00 – ca.12.30, og der serveres kaffe/the og kage.  
Pris 115 kr. Medlemspris 95 kr.  
NB: Ved et samlet køb af begge foredrag ydes der en rabat på 10 kr. pr. foredrag, altså i alt 20 kr. 
Den kendte foredragsholder Dines Bogø fortæller om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej og Bunkeranlægget under 
Nyboder Skole. Der er mange fotos! 
Læs mere om de enkelte foredrag herunder: 

DOBBELTMORDENE I 1948 (PETER BANGS VEJ OG KØGE BUGT) – 2. maj 2016 kl.11.00 

 

I februar 1948 blev ægteparret Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen dræbt i deres lejlighed på Frederiksberg. Det er 
blevet Danmarks mest omtalte kriminalsag. Mange mærkelige omstændigheder ved drabene medvirkede til, at 
sagen gang på gang er blevet omtalt i pressen. Dobbeltmordet blev også begået kort tid før Edderkoppesagen blev 
afsløret, og mange mente med rette, at der var en sammenhæng. I april 1948 blev to mænd skudt på en fiskekutter i 
Køge Bugt. Var der en forbindelse til det andet dobbeltmord? Sagerne er båndlagt til år 2023, men enkelte forskere 
har med politiets og Rigsarkivarens tilladelse fået særlig adgang til sagen, der i dag fylder 42 tætpakkede kasser. 
Dines Bogø fortæller om sagen og viser mange fotos. Danmarks Radio og TV2 har trukket på hans viden i mange 
udsendelser. Drabene på Peter Bangs Vej var ikke planlagte, men et resultat af ulykkelige omstændigheder. Hør også 
om motiver omtalt i en ny bog skrevet af seriøs forsker. 

NYBODER BUNKERNE – 9. maj 2016 kl.11.00 

 

I et spændende foredrag med mange fotos fortælles om de endnu eksisterende tyske bunkeranlæg under Nyboder 
Skole på Østerbro. I efteråret 1942 blev der efter ordre fra General der Infanterie Herman von Hanneken etableret 
flere bunkeranlæg under Nyboder Skole. Den tyske værnemagt, der havde beslaglagt skolen i april 1940, forlod 
skolen i sommeren 1945. Dansk militær overtog, men fik ikke lov til at beholde anlæggene. Først i januar 1946 kunne 
skolen igen bruges til det egentlige formål, og bunkeranlægget overgik til Civilforsvaret. Hør og se om de forholdsvis 
ukendte mere end 70 år gamle anlæg. 
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