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Runskrift avslöjade rasistisk mördare - Diverse Hent PDF Utredningen efter en mordbrand i Halland på
hösten 2002 gjorde att polisen kunde avslöja en gärningsman, som driven av ångest och främlingshat, gav sig

på utlänningar. Mannens dåd stannade inte vid att han satte eld på deras bostäder – han sökte också
erkännande! Och det upplevde han att han fick när massmedierna rapporterade om hans dåd.

Efter att mannen gripits avtecknade sig hela hans brottslista: på sommaren 2002 hade han mördat en somalisk
invandrare i Hjällbo i Göteborg. Det var ett mord som kunde lösas först sedan utredarna låtit översätta

runskrift i mannens anteckningsbok!

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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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