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NY BOG: Skru tiden tilbage til 
1948, hvor herrerne stadig gik 
med hat, og hvor man var De’s 
med naboen. Tiden hvor sort-
børshandel rumsterede i side-
gadene. 

Stedet er Frederiksberg, 
nærmere betegnet Peter Bangs 
Vej 74, hvor ægteparret Vil-
helm og Inger Margrethe Ja-
cobsen boede i en stor lejlig-
hed på 3. sal til højre. Egent-
lig burde parret bare være gle-
det hen i glemslen, men fordi 
parret blev brutalt myrdet bli-

ver deres to skæbner igen og 
igen hevet frem fra gemmerne. 
Parrets triste skæbne er ble-
vet kendt under titlen ’Dobbelt-
mordet på Peter Bangs Vej’ og 
det er titlen i den seneste bog 
i rækken.

Kigget på tekniske spor
Forfatteren er journalisten 
Peer Kaae, der har fået adgang 
til Landsarkivets store samling 
af  hemmeligstemplet materia-
le fra sagen. Han har stykket 
sin fortælling sammen ved 
hjælp af  de tekniske spor. 

Han har også fået adgang til 
politirapporter og vidneforkla-

ringer, der ikke tidligere har 
været fremme i lyset. Han føl-
ger sagens spor og hiver læse-
ren ind i det spændende uni-
vers som dobbeltmordet på Pe-
ter Bangs Vej er. 

Undervejs i fortællingen mø-
der læseren både modstands-
bevælgelsen, Jacobsens om-
gangskreds og fortidens krimi-
nelle. Der er nok af  mistænkte 
at kaste sig over og motiverne 
mangler heller ikke. Men mor-
deren er aldrig fundet, og det 
er måske derfor, at det tragi-
ske dobbeltmord for 62 år si-
den stadig er så spændende 
læsning.

Måske sortbørshandel
Men hvem var så hr. og fru 
Jacobsen, der levede et stil-
le liv på Peter Bangs Vej 74? 
Inger Margrethe gik hjemme 
og havde ansat Asta Hansen 
som hushjælp, der sørgede for 
at den store lejlighed altid var 
i fin stand. Hr. Jacobsen arbej-
dede inde ved Nørreport Sta-
tion i firmaet English House, 
hvor han var ansat som kon-
torchef. Hver morgen tog han 
tidligt ind på kontoret, og le-
vede tilsyneladende et helt al-
mindeligt liv. 

Om morgenen den 19. febru-
ar, på morddagen, tog han 20 

minutter tidligere af  sted end 
normalt. Flere gange i løbet 
af  dagen var der undvigelser 
fra hans ellers normale hver-
dag. Han var ikke med toget 
hjem kl. 17.00 fra Nørreport, 
som han plejede. Vidner for-
tæller, at han er set i selskab 
med en anden herre på Café 
Brøndum ved Kongens Nytorv 
og hr. Jacobsen virkede pirre-
lig og irritereret i dagene op 
til mordet. 

Der har gennem tiden va-
ret gætterier som sortbørs-
handel og modstandsbevæ-
gelsen inde i billedet som år-
sager til motivet til mordet. 

Men hvorfor så også myrde 
fru Jacobsen?

Forfatteren Peer Kaae har 
brugt mange måneder på at 
sidde og læse de mange tusin-
de stykker papir, og er kommet 
frem til en morder i sin bog. 
Men den gode læsning skal 
ikke spoleres her, så læs selv 
den gode bog og find frem til 
morderen. 

Bogen er udkommet på 
People’s Press Forlag og rum-
mer mange billeder og detajle-
rede oplysninger, så man ikke 
kan undgå at blive grebet af  
bogen. 

Mordgåden der aldrig blev opklaret
DOBBELTMORD. I 1948 blev ægteparret Jacobsen fundet myrdet i deres lejlighed på 
Peter Bangs Vej. Mordet har forfatteren Peer Kaae forsøgt at løse i sin nye bog.

Fru Jacobsen lå myrdet i soveværelset og det var ikke et kønt syn, der 
mødte politiet i lejligheden på Peter Bangs Vej. PressefotoVilhelm Jacobsen var blevet så brutalt myrdet, at han var svær at identifi cere ham. Pressefoto.

Går du også rundt med 
forsømte og belastede 
fødder?
Så er en luxuriøs Exuviance fod- 
behandling lige hvad du trænger til.

Fodbad med aroma, frugtsyre, 
fodscrub, fugtgivende pakning,  
samt en afsluttende fodmassage. 
Fantastisk tilbud : kr. 300,-

Med kærlig hilsen
Stella & Jeanett, Cidescoklinikken, 
Julius Thomsensgade 7, 1. tv., 1974 
Frederiksberg c, tlf:35392662
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