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Flot værk om en
tragisk skæbne
ANMELDELSE:
23-årige Else Langkjær fra Asnæs døde
i 1946 under mystiske omstændigheder. Journalisten
Susanne Meelbye
har med stor sandsynlighed opklaret
gåden. Det fortæller
hun om i en ny bog.

Af Torben Andersen

Else Langkjær voksede op i Asnæs, men døde i 1946 på Frederiksberg under mystiske omstændigheder.

ASNÆS: Efter at have gennempløjet utallige vidneforklaringer, politirapporter,
tekniske spor og andet kildemateriale har journalist
Susanne Meelbye med stor
sandsynlighed løst et hidtil
uopklaret dødsfald fra 1946.
Og nu udgiver hun en yderst
velskrevet bog om sagen.
Den 24. september 1946
døde den blot 23-årige syerske Else Langkjær under
mystiske omstændigheder
i sin lejlighed på Frederiksberg. Blev hun tævet ihjel?
Tog hun sit eget liv?
21 betjente arbejdede med
Else Langkjærs dødsfald,
men efter 10 ugers efterforskning blev sagen lukket
som selvmord. Hendes forlovede var dog sigtet i en kort

periode. Men meget tyder
på, at den unge kvinde ikke
frivilligt gik i døden.

Fejl i undersøgelser
Susanne Meelbyes kriminalistiske
efterforskning
- andet kan man ikke kalde
forfatterens store indsats
- viser, at politiets undersøgelser var mangelfulde på
mindst 15 områder.
Det virker desuden ganske
stærkt, at Susanne Meelbye
i sin bog har fået to fagfolk,
vicepolitikommissær Kim
W. Vammen fra Frederiksberg Politi og tidligere
drabschef Ove Dahl fra Københavns Politi, til at give
deres tolkning af hændelsesforløbet.
De to erfarne efterforskere har også haft adgang til
den gamle sags mange dokumenter, og de vurderer
begge, at der lå en forbrydelse bag Else Langkjærs død.
Og de gør begge opmærksom
på, at indicierne peger på én
mand som den skyldige eller
medskyldige.
»I min tid som drabsefterforsker har vi også haft
drabssager, hvor vi havde
mistanke til en person, men
stod uden de afgørende beviser og derfor ikke kunne
rejse sigtelse eller tiltale«,
skriver Ove Dahl således.
Susanne Meelbye, Kim W.
Vammen og Ove Dahl mener
alle, at Else Langkjærs forlovede med stor sandsynlig-

hed forvoldte kvindens brutale død.
Historien om den unge
kvinde er, som antydet, ganske dramatisk, og læseren
kommer helt tæt på den tragiske skæbne. Samtidig får
vi indblik i efterkrigstidens
virvar med sortbørshandel,
arbejdsløshed og ungdommelig jagt efter kærligheden.

Opvækst i Asnæs
Bogen indeholder fine skildringer af Else Langkjærs
opvækst i 1930’ernes Asnæs.
Hendes familie var fattige
uldhandlere, men hun flyttede senere til storbyen, blev
uddannet syerske og var
sygeplejeelev.
Susanne Meelbye er niece
til Else Langkjær, men hun
forstår alligevel at balancere mellem de kølige facts og
familieloyaliteten.
I slutningen af den spændende fortælling kobler
forfatteren Else Langkjærs
skæbne sammen med det berømte dobbeltmord på Peter
Bangs Vej på Frederiksberg
i 1948. For undertegnede virker det, efter endt læsning,
dog uklart, om der virkelig
var en forbindelse mellem
de to sager.
Susanne Meelbye: Mordet
på Moster & Dobbeltmordet
på Peter Bangs Vej. 2014.
Illustreret. 206 sider. Udgivet
af Trykværket. 249 kr.

Røde Kors søger flere
frivillige til integration
INTEGRATION: Odsherred får i disse
år omkring 100 nye
flygtninge om året.
Røde Kors mangler
frivillige.

ODSHERRED: 100 nye flygtninge og familiesammenførte i år og det samme antal
næste år.
Odsherred modtager i disse år flere udlændinge end
tidligere.
Det mærker man også hos

Røde Kors, som derfor også
mangler frivillige.
- Det kniber gevaldigt med
at finde frivillige, siger Palle Gettermann, formand for
Røde Kors’ Trundholm-afdeling.
Forleden holdt Røde Kors
et arrangement på Restaurant Nykøbing, hvor frivillige og flygtninge kunne
møde hinanden.

Ønsker havelodder

Flygtninge gennemgår et integrationsprogram - her er de på en genbrugsstation. Men der er brug for flere frivillige.

Her mødte 60 flygtninge og
20 lokale op. Palle Gettermann fortalte blandt andet
om, hvad det vil sige at være
kontaktperson for en flygtningefamilie, og hvor givende det er at kende en familie
fra en anden kultur.
Palle Gettermann fortalte også om sit forslag om at
tilbyde flygtninge at leje små
jordlodder. Et forslag, som
dog stadig befinder sig i idéfasen.

Røde Kors søger flere frivillige til at hjælpe nye flygtninge godt på vej i Odsherred. Her hjælper Palle Gettermann den syriske flygtning Haidar Jammoy med at læse dansk.
Arkivfoto: Mie Neel
- Mange af flygtningene
elsker at komme ud og dyrke deres jord. Men det skal
helst ligge et sted, der er
tilgængeligt med offentlige
transportmidler. Jeg foreslår, at man skal give en krone pr. kvadratmeter pr. år,
fortæller Palle Gettermann.

De fleste danskere fejrer
julen, men det gør de færreste af de nye flygtninge, der
overvejende kommer fra det
borgerkrigshærgede Syrien.
Men nu får de en chance
for at deltage i en ægte dansk
julefest. Røde Kors står

nemlig bag et arrangement
den 24. december på Restaurant Nykøbing. Palle Gettermann oplyser, at julefesten
er tilrettelagt for flygtningene, som vil blive inviteret
via sprogskolen i Holbæk.
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