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Højbjerg-mordet Lars Rørbæk Hent PDF Forlaget skriver: En fredag formiddag i november 1967, trænger en
mand ind i en bedsteborger-villa i Århus-forstaden Højbjerg, og skyder husets frue, Marie Lock-Hansen, ned

med koldt blod. Han forsvinder derefter sporløst.
Sådan er åbningssceneriet i det der skulle blive den største mordefterforskning på dansk grund, nogensinde!
Efter 40 års politiefterforskning, er det endnu ikke lykkedes at afsløre hvem gerningsmanden var og heller

ikke, hvilket motiv der lå til grund for drabet.
Historien om sagen er fængslende som den bedste kriminalroman og med en suspence der er uden sidestykke

i dansk kriminalhistorie.
I 2006 udsendte Clemens Forlag bogen Den usandsynlige morder, der i dokumentarisk krønikeform fortalte

historien om mordet og politiets efterforskning af sagen.

Højbjerg-mordet består af en række interviews med personer som har været tæt på begivenhederne. De
fortæller ud fra vidt forskellige perspektiver og positioner, hvordan de har oplevet deres rolle i sagen og

hvilke forestillinger de har haft om mordets baggrund m.m.
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