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HISTORIE

Rovmordet i Tårnby
LOKALHISTORIE:
Dines Bogø fortæller
historien om et bestialsk mord i 1966.

Hun lyttede til radioavisen kl.
22, og kort efter aflæste hun
benzinstanderen, satte knallerttanken ind i garagen og
låste. Tal fra benzintanken
blev indskrevet på en kalender, der hang i forretningen.
Ved siden af liget fandt politiet
en lille papirlap med dagens
tal, der endnu ikke var indført
på kalenderen.

AF DINES BOGØ
Købmand og benzinforpagter
Severine Mikkelsen kunne se
frem til to mærkedage. 24.
marts 1966 ville hun fylde 68
år, og 1. april ville BP markere,
at hun kunne fejre 40 år som
benzinforhandler, men det
nåede hun ikke at opleve.
Marie Severine Jensigne
Mikkelsen blev dræbt onsdag
9. marts 1966 ved 22.30-tiden
i sin villa på Amager Landevej
152. Fru Mikkelsen kaldte sig
ikke Marie, som aviserne troede, men brugte selv fornavnet Severine. Politiet kunne
konstatere, at hun var blevet
ramt af mindst fem voldsomme slag. Gerningsvåbnet,
der ikke er blevet fundet,

MYRDET: Marie Severine
Jensigne Mikkelsen blev
dræbt onsdag 9. marts 1966
ved klokken 22.30-tiden.
Foto fra 1963 i privateje.

kunne være en økse, hammer
eller et koben.
Gerningsmanden og fru
Mikkelsen havde kæmpet.
Hun havde rifter i ansigtet, og
flere møbler var væltet. Man
kunne beregne drabstidspunktet ret nøje, da man
kendte hendes daglige rytme.

Severine Mikkelsen
Hun var født i Sundby 1898,
konfirmeret 1912 i Tårnby
Kirke. Efterfølgende blev hun
student fra Rysenstens Gymnasium. I 1917 blev hun gift
med snedker Vilhelm Alfred
Mikkelsen. Han var fortsat tilknyttet militærets sikringsstyrke som overofficiant og
indkvarteret ved Skovbatterierne i vestkanten af Kongelunden.
Efter brylluppet flyttede de
ind på 1. salen på Kirkevej
172, Dragør i grosserer Carl
Høyers villa Dalhøj. Da villaen

BENZINTANKSTATIONEN: BP-benzintankstationen på Amager Landevej 152 10. marts
1966. Foto: Københavns Politi.

i 1949 blev indrettet til Dragør
Menighedsbørnehave, boede
lederen frk. Alice Jensen i den
lejlighed i næsten 30 år.
Severine Mikkelsens forældre Marie og Johan Olsson
kom fra Sverige. I 1910 havde

de købt en mindre gård på
Amager Landevej 150. Severine og Alfred Mikkelsens
købmand og benzintank blev
indrettet 15 år senere på nabogrunden nr. 152. Da Alfred
Mikkelsen døde i 1957, fort-

satte fru Mikkelsen alene med
forretning og benzintank med
lidt hjælp fra nevøer og en
nabo.

10. marts 1966
Flere af de faste kunder un-
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drede sig over, at forretning og
tank ikke var blevet åbnet tidligt om morgenen. Ved 12.30tiden kom BP’s distriktschef
Mogens Bruun forbi for at aftale, hvordan det kommende
40 års jubilæum skulle markeres. Fru Mikkelsen ville nok
ikke have det fejret det, men
distriktschefen ville forsøge at
få aftalt en eller anden form
for markering, da fru Mikkelsen året før ikke havde ønsket
at fejre 40 års jubilæum som
købmand.
Distriktschefen undrede sig
også over, at der var lukket, og
han kørte derfor videre til Severines svigerinde få 100 meter længere ude ad Amager
Landevej og derfra fortsatte
han til Severines søster, som
han vidste, boede i Ndr. Kinkelgade i St. Magleby.
De kørte sammen tilbage til
Amager Landevej. Distriktschefen kravlede over et rækværk, og da han fra bagsiden
af huset kiggede ind ad et vindue, kunne han se fru Mikkelsen ligge på gulvet stadig iført
sin blå kedeldragt. Falck-Zonen og Tårnby Politi blev alarmeret, og det varede ikke
længe før også fingeraftrykseksperter og andre teknikere
ankom fra Politigården i
København.
Kredslægen og statsadvokat J.M. Hertz mødte også. De
landsdækkende blade omtalte
drabet i stor opsætning på forsiderne dagen efter, og på et
tidspunkt var over 40 opdagere involveret i sagen.
Politiet fortalte, at vidner
havde set flere biler ved ejendommen efter kl. 22. En enkelt cyklist var blevet bemærket af en nabo. Der var stjålet
en pung med nogle få hundrede kroner. Det, der undrede politiet mest, var dog, at
drabsmanden havde fjernet
en lille bronzelysestage (en
såkaldt alterstage) og et stearinlys. Lysestagen kunne ikke
være drabsvåbnet. Politiet rettede snart søgelyset mod en
bestemt person, men beviserne var ikke stærke nok til
en domfældelse af den pågældende.

ONSDAG 26. MARTS 2008

Arkivet
Lokalhistorikeren
Dines Bogø skriver om
Amagers historiske rødder.

I forbindelse med kriminalsager opstår der altid rygter
og myter, og ofte bliver avisartikler med forkerte oplysninger gengivet gang på gang i
årene efter. Et af rygterne gik
ud på, at det måtte være en
gerningsmand, som fru Mikkelsen kendte godt, fordi naboerne ikke havde hørt hunden gø. Men efter sin mands
død havde Severine Mikkelsen ikke haft hund!

Nye undersøgelser
Politiet fandt frem til den sidste benzinkunde, som fru
Mikkelsen havde ekspederet.
Det var en ung mand på tur
med sin forlovede. Han havde
købt benzin for fem kroner.
Tårnbypolitiet kiggede igen på
et røveri tre måneder før mod
en tankstation, der dengang lå
på Løjtegårdsvej over for travbanen. Man fandt ingen forbindelse. Mange kunder, bekendte og slægtninge til den
dræbte blev afhørt. Sagen er
uopklaret og for en del år siden udtalte nogle politifolk
uofficielt, at den formodede
gerningsmand var død.
I 1938 havde Mikkelsens
købt en Austin 16/6 cabriolet
årgang 1928. Den købte greve
Claus Ahlefeldt af arvingerne.
Vognen blev solgt et par
gange, men kom i 1982 tilbage
til øen, da en lokal samler på
Amager Landevej købte den.
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OVERSKRIFT i Berlingske Tidende 11. marts 1966.
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Åbningstider

Torsdag d. 27. marts
kl.14-18
Fredag d. 28. marts
kl.14-18
Lørdag d. 29. marts
kl.10-15
Søndag d. 30. marts
kl.11-15
+ hver torsdag kl. 14-18

    
 2763
639806
9806

    

Pelsopbevaring
300,og få samtidig et
gavekort på 200,-

Vi henter og bringer for 100,hver vej

www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk
www.amagerbladet.dk

in pels
d
d
n
e
S
ferie
r
e
m
m
på so
eltag
d
g
o
s
hos o
ning
k
æ
r
t
d
i lo
els til
p
n
e
om
00,0
.
5
2
.
x
ma
Fransk inspireret
lakfrakke med
engelsk country tern
og mellemfoer.
Før 998,-

Nu 398,Faglært bundtmager siden 1962
Amagerbrogade 6 · 2300 København S, Buslinje 2A, 350S · Tlf. 32 54 06 56
Frederikssundsvej 22 · 2400 København NV, v/Nørrebro Station · Tlf. 35 85 43 43
Hovedvejen 152 E · 2600 Glostrup, v/Kvickly og Netto · Tlf. 43 43 35 55
Smedelundsgade 22 · 4300 Holbæk · Tlf. 59 43 33 34
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GFLAGSTÆNGER
leveres og opstilles.

Flag, vimpler og reklameflag

BJERNEDE
FLAGSTANG
INDUSTRI
4180 Sorø

Tlf. 57 83 52 00
www.bfi.dk

