Kursus om Højbjergmordet
-

med forfatter Jørgen Skovsted

Vil du være med til at opklare mysteriet omkring Højbjerg-mordet, et endnu uopklaret mord på en 43-årig
kvinde i et mondænt miljø i det sydlige Århus tilbage i 1967? Højbjerg-mordet bliver ofte omtalt sammen
med dobbeltmordet på Peter Bangsvej på Frederiksberg i 1948. Dels fordi begge mord er uopklarede af
politiet, og dels fordi både mordene og de myrdede selv var omgivet af stor mystik.
Efterforskningen af Højbjerg-mordet er den største i dansk kriminalhistorie med over 20.000 afhørte
personer i løbet af snart et halvt århundrede. Alligevel henstår efterforskningen som resultatløs. Det kan du
nu være med til at lave om på!
Du vil på dette kursus få en detaljeret gennemgang af politiets efterforskning, og hvorfor man officielt ikke
har fanget og dømt morderen. Desuden vil de forskellige teorier om motivet til mordet blive omtalt.
Sammen vil vi kombinere de nyeste oplysninger og spor, i et forsøg på at finde den sammenhæng, der hidtil
er forblevet skjult. Ud over, at vi gør et konkret forsøg på at lægge puslespillets brikker på nye måder, giver
kurset også en generel, realistisk indføring i kriminalistiske arbejdsmetoder.
Kursusleder er Jørgen Skovsted, der er forfatter til to bøger om Højbjergmordet. Hans personlige hypoteser
om mordet har bestemt ikke fået lov at stå uimodsagte, men ingen har kunnet fange ham i ikke at have
dokumentationen i orden. Der er med andre ord lagt op til et både spændende og kontroversielt forløb
over tre lørdagseftermiddage i marts.

Detaljeret kursusprogram:
Lørdag d. 1/3 kl. 13.00-16.00:
- Mordet d. 10. november 1967. Vidnerne. De opskræmte naboer
- Efterforskning. Politiets blinde øjne. Forhistorie hos Århus’ politi. Rejseholdet
- De mange teorier og vildledning. Besættelse, spionage, rygterne
Lørdag d. 15/3 kl. 13.00-16.00:
- Årene går. Årsdage på rundtur med politiet
- De første bøger om mordet: Vendeldorfs: ”hvad gjorde Marie?” og Skovsted/Rørbæks: ”Den
usandsynlige morder”
- Et gennembrud! Politirapporten, nye/gamle spor
Lørdag d. 29/3 kl. 13.00-16.00:
- Privat efterforskning. Mange henvendelser med tips
- Senere bøger: Skovsteds: ”Den sandsynlige morder” og Vendeldorfs: ”Skygger af Sandheden”
- Største skandale i DK Ingen vil afsløre politiet!

Ved hver kursusdag vil vi få besøg af en person, der på sin måde har haft stor berøring med mordet:
En tidligere medarbejder ved Politiets Rejsehold, et vidne fra selve morddagen og en privat efterforsker.
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