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Anders Christian Jørgensen var notorisk vaneforbryder og sortbørshandler. Her optræder han i politiets
forbryderalbum i 1939. Foto: Ritzau

Et af Danmarks-historiens mest sagnomspundne kriminal-dramaer fandt
sted i 1948 på en fiskerbåd - ikke langt fra positionen, hvor Peter Madsens
ubåd sank

Af: Sofie Nepper-Christensen 

Blodig udåd til havs og forsvundne lig har før trukket avis-overskrifter, der rummede
ordene Køge Bugt.

På tredje uge fyldes mediebilledet af tragedien om opfinderen Peter Madsen, hans
sænkede ubåd og den savnede, nu dødfundne svenske journalist Kim Wall.

Men i dansk kriminalhistorie optræder en anden sag fra farvandet syd for Amager. Et
drama, som 69 år senere stadig trækker spor i den folkelige erindring og
populærkulturen.

Dobbeltmordet i Køge Bugt førte til langvarige fængselsdomme mod to mænd. Sagen
med tråde til den tyske besættelse og 40'ernes københavnske sortbørs-miljø rejser
stadig debat.

Dødelig færd på havet 
Storebededag 22. april 1948 stævner fiskekutteren Elo ud fra Københavns Sydhavn med
kurs mod Køge Bugt. Om bord er fem mænd. To fiskere ved navn Nilsson Morell og

https://twitter.com/sofienepper


Gustav Warn, søfyrbøder Anders Kristian Jørgensen, skipper Hjalmar Olsen og ingeniør
Rudolf Nicolai.

De to sidstnævnte slipper ikke levende fra udflugten på havet. Anders Kristian Jørgensen
har medbragt to pistoler. Med flere skud likviderer søfyrbøderen Hjalmar Olsen og Rudolf
Nicolai.   

Ekstra Bladets forside 12. maj 1948.



Ekstra Bladet skriver 12. maj 1948 om sagen, at Anders Kristian Jørgensen efter flere
nætters afhøringer endelig tilstår drabene. Det beskrives, hvordan Jørgensen
konfronteres med politiets indicier og pludselig udbryder:

- Ja, så kan jeg jo lige så godt sige det, som det er. Det var mig, der skød dem.

- Herefter kom han med en lang og vidtløftig forklaring, som i nattens timer blev
nedskrevet, men man er klar over, at forklaringen, navnlig om motivet til drabet, ikke kan
være rigtig, skriver Ekstra Bladet.

Smidt nøgne over bord 
Ifølge drabsmandens egen beretning om dobbeltdrabet placerer han først et skud i
nakken på skibsfører Hjalmar Olsen. Skuddet går gennem panden på skibsføreren og
rammer Rudolf Nicolai i hånden.



Ingeniøren Rudolf Nicolai slap ikke levende fra sejlturen på Køge Bugt. Foto: Ritzau



En båd nærmer sig fiskekutteren, og Anders Kristian Jørgensen venter derfor 20
minutter, før han affyrer endnu et dræbende skud, denne gang i brystet på Rudolf
Nicolai.

Efterfølgende truer drabsmanden fiskeren Gustav Warn og tvinger ham til at hjælpe med
at skære tøjet op på de to dræbte for dernæst at smide de afklædte lig over bord.

Kutteren sejler tilbage til Sydhavnen efter de fatale begivenheder, hvor de to overlevende
fiskere trues på livet af Anders Kristian Jørgensen og må spule båden ren for blodspor.

Politiet var længe om at opklare dobbeltmordet i fiskekutteren. Der gik mere end en
måned, før ligene blev fundet forskudt af hinanden et godt stykke fra gerningsstedet. Det
ene lig i havet ud for Stevns kyst, det andet skyllet op på stranden ved Falsterbo i
Sverige.

Anders Kristian Jørgensen fik livstid og sad 22 år i fængsel for de to drab.

Modstridende forklaringer 
På samme måde som den igangværende sag om Peter Madsen gav dobbeltdrabet i
Køge Bugt anledning til megen spekulation, da drabsmanden Anders Kristian Jørgensen
kom med flere forskellige forklaringer, der ikke stemte overens med, hvad de eneste to
vidner til drabet efterfølgende fortalte under afhøringer.



Så meget spekulation, at der stadig i dag hersker forskellige teorier om, hvad der helt
præcist skete 22. april 1948, og ikke mindst det bagvedliggende motiv.

Hvilken relation havde de to ofre til gerningsmanden, der gjorde, at de skulle likvideres
på havet? Var Anders Kristian Jørgensen en koldblodig håndlanger med hang til at
dræbe?

Fra Ekstra Bladets forside 13. maj 1948, hvor politiet gav deres mening om Anders Kristian Jørgensens forklaring
utvetydigt til kende.



Flere historikere mener, at dobbeltdrabet i Køge Bugt kan kædes sammen med den
udbredte sortbørs i København, international våbenhandel og det endnu uopklarede

Anders Christian Jørgensen blev løsladt efter 22 år fængsel og slog sig under et nyt navn ned som alternativ
behandler i en jysk by. I 1972 fortalte han Ekstra Bladet og flere andre aviser om sin udlægning af sagen. Foto:
Viggo Landau



dobbeltmord på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, der fandt sted nogle måneder
tidligere samme år.

Dobbeltmordet i Køge Bugt er beskrevet og analyseret i adskillige bøger. I populær-
kulturen har begivenheden blandt andet sat spor i tv-serien 'Edderkoppen' fra 2000 -
siden genudsendt adskillige gange. Som forlæg har tv-serien efterkrigstidens store
københavnske skandale om sortbørs og politikorruption.
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