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PLANLÆGNING: 
Odsherred Kommu-
ne modtager i år 46 
flygtninge. Det fore-
løbige tal for 2015 
er 45.

ODSHERRED: Til næste år 
skal Odsherred Kommune 
modtage 45 fl ygtninge, hvil-
ket er én færre end i år. I 2013 
var kvoten 35.

Integrationskonsulent i 
Odsherred Kommune Ma-
lene Friis-Madsen oply-
ser, at de 46 fl ygtninge, ef-
ter familiesammenføringer, 
bliver til i alt 101 personer. 
Og de 45 fl ygtninge i 2015 vil 

formentlig også ende med at 
blive dobbelt så mange. Ods-
herred Kommunes integra-
tionsteam er netop ved at an-
sætte en familiekonsulent 
og en virksomhedsvejleder 
til at rådgive fl ygtningene. 

Integrationsteamet stør-
ste problem er at fi nde boli-
ger til fl ygtningene.

- Vi har lige fået et hus i 
Grevinge med plads til 10 
enlige mænd. Her kan de bo, 
indtil deres familiesammen-
føringer kommer i orden, si-
ger Malene Friis-Madsen.

De fl este lejemål ligger i 
Hørve.

- Vi vil meget gerne spre-
de fl ygtningene noget mere, 
men det kan desværre ikke 
altid lade sig gøre, fortæller 
hun.

Hovedparten af fl ygtnin-
gene kommer fra det borger-
krigsramte Syrien. 

- De fl este er heldigvis 
ved godt mod og energiske, 
men enkelte skal i traume-
behandling, siger Malene 
Friis-Madsen.  ta

Samme antal � ygtninge i 2015 som i 2014

Nye fl ygtninge skal gennemgå 
et introduktionsprogram, som 

Odsherred Kommunes 
integrationsteam står for. Her er 

en gruppe fl ygtninge tidligere på 
året på rundvisning på 

genbrugspladsen i Nykøbing. 
Foto: Torben Andersen

LOKALHISTORIE: 
23-årige Else Lang-
kjær,  som voksede 
op i Asnæs, døde i 
1946 under mysti-
ske omstændigheder 
i København. Poli-
tiet henlagde sagen 
som selvmord, men 
en slægtning skriver 
i en ny bog, at hun 
blev myrdet. 

Af Torben Andersen

ASNÆS: Selvmord. Sådan 
forklarede Frederiksberg 
Politi i 1946 Else Langkjærs 
død. 

Else Langkjær voksede op 
i Asnæs, og hun blev kun 23 
år. Hendes familie troede 
ikke på, at der var tale om 
selvmord. Else Langkjærs 
forlovede var sigtet i forbin-
delse med dødsfaldet, men 
politiet frafaldt sigtelsen. 

I næste uge udgiver jour-
nalist Susanne Meelbye en 
bog om Else Langkjær, som 
var hendes moster. I bogen 
skriver Susanne Melbye, at 
Else Langkjær blev myrdet. 
Og at mordet havde forbin-
delse til det berømte dob-
beltmord på Peter Bangsvej 
i 1948. Else Langkjær blev 
født i 1923 i Svenstrup ved 

Aalborg. Hun var den ældste 
af en søskendefl ok på otte. 
I 1930 fl yttede familien til 
Asnæs. Først boede den i et 
faldefærdigt hus lidt uden-
for byen, men i 1931 fl yttede 
man ind i Møllegården. Fa-
deren fi k arbejde på Asnæs 
Mølle, men familien var 
fattig. Boligen havde utætte 
vinduer, og der var ofte mus 
og rotter. 

Else Langkjær gik i den lo-
kale kommuneskole, og hun 
fi k tit ansvaret for at passe 
sine søskende. Hun kom ud 
at tjene som 14-årig. Hun fi k 
arbejde som stuepige hos en 
skibsredder Tuxen, der hav-
de sommerhus i Rørvig og 
bolig i Klampenborg.

- Her havde hun en rigtig 
god tid, fortæller Susanne 
Melbye.

Else Langkjær kom med 
i modstandsbevægelsen, 
hvor hun var kurer og delte 
illegale blade ud. 

Hun blev begravet i 
Asnæs.

- Hun blev kørt i rustvogn 
fra København til Asnæs, 
hvor bysbørnene havde lagt 
blomstergrene på vejen. Der 
blev holdt et minuts stilhed, 
og der var ikke plads til alle 
i kirken. Dén dag følte man 
virkelig en samhørighed  i 
byen, siger Susanne Meel-
bye. 

Else Langkjærs far døde i 
1960, og efter et par år fl ytte-
de moderen fra Asnæs.

Susanne Meelbye, som 

bor i Aarhus, har fået man-
ge oplysninger fra odsinger, 
som kendte Else Langkjærs 
familie. Her har især Birte 
Pedersen fra Dragsholm Lo-
kalhistoriske Forening hjul-
pet forfatteren.

- Birte har talt med mange 
mennesker om familien, og 
vi har haft løbende kontakt 
om bogen, fortæller Susan-
ne Meelbye.

Hun har som familiemed-
lem fået særlig adgang til 
politiets materiale.

- Jeg gav som 17-årig min 
mormor et løfte om at fi nde 
nogle svar i Elses sag. Jeg 
fandt ud af, at der var mange 
fejl i politiets sagsbehand-
ling, og så besluttede jeg 
mig for at skrive bogen. Vi 
ved fortsat ikke med 100 pro-
cents sikkerhed, hvem ger-
ningsmanden er, men det er 
heller ikke det vigtigste. Det 
er, at vi fandt ud af, at politi-
et havde lukket sagen som et 
selvmord.  Det har givet en 
ro at vide, at hun i hvert fald 
ikke begik selvmord.

Susanne Meelbye håber, 
at hendes bog kan inspirere 
andre og skabe debat.

- Jeg ved, at der er mange 
sager, der er lukket på et 
forkert grundlag. Man skal 
ikke altid stole blindt på 
autoriteterne, siger hun.

Susanne Meelbye deltager 
den 8. november i Bogforum 
i Bella Centret. 

Forlaget Trykværket udgi-
ver bogen.

Bog: Kvinde fra 
Asnæs blev myrdet

Else Langkjær døde under mystiske omstændigheder i 1946. I næste udgives en bog om hendes liv. 


