
Vi er nylig blevet kontaktet af foredragsholder/
forfatter Dines Bogø, som er meget interesseret i
den ovennævnte sag. Dines er konsulent for
Politihistorisk Museum, som i maj måned åbner
en særudstilling om dobbeltmordet i 1948.  
Man vil genskabe et rum fra lejligheden og har
derfor bedt os om vi kunne hjælpe med udlån af
et eksemplar af den radiomodel, som fandtes i
lejlighedens herreværelse. Billedet er desværre
ikke så godt, og radioen er delvis dækket af en
silkestrømpe, som indgår i den triste mordsag. Vi
har dog konstateret at det er en kendt Philips
radio model fra 1941/42. Bestyrelsen sagde straks
ja til udlån med dette formål for øje. 

Formanden har sørget for, at denne Philips model
type 914 X kom til at se pæn ud før overleverin-
gen på Hovedbiblioteket i Næstved, hvor Dines
Bogø holdt et spændende 2 timers foredrag om: 

        Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej

Dines Bogø har i en årrække, med politiets
tilladelse, forsket i dobbelt-mordet.
Den 19. februar 1948 blev ægteparret Inger Mar-
grethe og Vilhelm Jacobsen dræbt i deres
lejlighed på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Dobbeltmordet, der blev begået kort tid før
Edderkoppe-sagen blev afsløret, er aldrig blevet
opklaret. Derfor er spørgsmål som: Hvem var ger-
ningsmændene og bagmændene? Hvorfor skulle
ægteparret myrdes? stadig ubesvarede. 
Sagen er båndlagt til 2023 (i 75 år), men med
politiets tilladelse har foredragsholder/forfatter
Dines Bogø forsket i sagen.

Radioen blev opstillet før foredraget, og der blev
uddelt brochurer om Ringsted Radiomuseum. Vi
fik en fin omtale og radioen er nu i København.
Vi er glade for at kunne hjælpe.

Det kunne måske være tema for et RFR-besøg.
Udstillingen åbner d. 25 maj 2011.  
Fælledvej 20, 2200 København N. tlf: 3536 8888      

Åbent tirsdag, torsdag og søndag fra 11 til 16.
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    Det uopklarede dobbeltmord i 1948, Peter Bangs Vej i København. 

                    RFR udlåner radio til Politihistorisk Museum's særudstilling.              

   Dines Bogø bag vor Philips 914X, samt RFR-brochurer. 
     Radioen kostede i 1941: 795 kr. + 50 kr. i Statsafgift

Herreværelset på Peter Bangs Vej


