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Mysteriet om Marie Knud Simonsen Hent PDF Mordet på Marie Lock Hansen, der fandt sted 10. november

kl. 10.45, 1967 er, aldrig blevet opklaret. Mysteriet om Marie er en dokumentarisk roman om
Højbjergmordet. Omkring 1960 er Danmark omsider kommet ovenpå. Nu handler det om at gøre gode tider
bedre. Marie, der er rundet af små kår, har efter en skilsmisse giftet sig med den noget ældre og velhavende
ingeniør Oscar Lock Hansen. Et tilsyneladende harmonisk ægteskab under velordnede forhold i villaen på

Hestehavevej i Højbjerg. De gode tider fortsætter op gennem 1960’erne, Marie har sin egen lille virksomhed i
kælderen. Og i fru Hansens kælder bliver der trykt små pjecer med koldkrigspropaganda, finansieret af kredse
med tilknytning til ”firmaet”, hvor både Kjeld Olesen og Jens Otto Krag spiller diskrete roller. Under den

trygge overflade i Højbjerg hviler utrygheden, og 10. november 1967 klokken 10.45 dukker en pistolmand op
hjemme i Højbjerg og dræber Marie. Hvem var manden, der skød Marie, på hvis vegne handlede han, og
hvad var hans motiv? I samarbejde med juristen Jens Erik Mehlsen har Knud Simonsen gennemgået sagens

akter og har fundet motivet. Og sat navn på morderen.
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