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Kvinnan i kylskåpet – Diverse Hent PDF Den 2 juli 2012 kontaktades polisen i Sydsjällands polisdistrikt av
Viborgs kommun, som sedan slutet av 2010 inte hade kunnat få kontakt med den 40-åriga Marie som senast
hade varit skriven på Småhusvej i Vesterborg på Lolland. Kommunen skulle ha tag i Marie med anledning av
placeringen av hennes dotter som var i fosterhem. Lollands kommun hade dragit in hennes pension i mars
2012 utan att det hade kommit någon reaktion från Marie, och man var rädd för att Marie var "borta på
riktigt". Den siste som hade sett henne var hennes dåvarande sambo Martin, som berättade att hon hade

lämnat honom omkring den 15 december 2010 och hämtat det sista av sina saker i januari 2011.

Den 5 februari 2013 anhölls Martin misstänkt för mord. Senare samma dag hittades Maries lik i ett kylskåp i
ett uthus hos Martin.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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