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Mordet i tortyrburen – Diverse Hent PDF Strax efter klockan 18.30 söndagen den 16 september 1990 fick
larmcentralen hos polisen i Randers larm om att det satt en till synes död man i en bur i ett hus i Kristrup.

Vakthavande polisman var van vid okynneslarm och falska anmälare från olika skämtare, så han bad den som
ringde, att upprepa anmälan.

Personen i andra änden av tråden blev irriterad och skrek att polisen skulle skynda sig och komma i rödaste
rappet. Här var det minsann allvar!

Detta var upptakten till ett makabert och ovanligt brottsfall och det kom att engagera också reseavdelningen
och olika specialavledningar utöver den lokala polisen.

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.

 

Strax efter klockan 18.30 söndagen den 16 september 1990 fick
larmcentralen hos polisen i Randers larm om att det satt en till synes

död man i en bur i ett hus i Kristrup.

Vakthavande polisman var van vid okynneslarm och falska anmälare
från olika skämtare, så han bad den som ringde, att upprepa anmälan.

Personen i andra änden av tråden blev irriterad och skrek att polisen
skulle skynda sig och komma i rödaste rappet. Här var det minsann

allvar!

Detta var upptakten till ett makabert och ovanligt brottsfall och det
kom att engagera också reseavdelningen och olika specialavledningar

utöver den lokala polisen.

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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