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Lasermannen - en mänsklig gåta - Diverse Hent PDF Sverige är ett land som länge förskonats från krigets
fasor, politiska ytterligheter, organiserade terrordåd, religiös fanatism och mycket annat som är realiteter i
många länder. Men på hösten 1991 inträffade något som satte hela vår civiliserade livsstil i gungning.

Människor med utländskt påbrå blev beskjutna på allmänna platser av en okänd person. Hur kunde något
sådant inträffa i vårt upplysta samhälle som länge hade sluppit terror och denna typ av rasistiska seriemord?

Dåden tilldrog sig ett enormt massmedialt intresse, nästan i nivå med bevakningen efter mordet på
statsminister Palme. Det hela utgjorde upptakten till en av de mest omfattande brottmålsutredningar som

förekommit i Sverige. Den avslutades med den första rättegången mot en misstänkt seriemördare, en person
som länge betecknades som "lasermannen". Författare till denna skildring är en av de två förhörsledarna i

utredningen, kriminalinspektör Ulf Sjöberg, Stockholm.

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.

 

Sverige är ett land som länge förskonats från krigets fasor, politiska
ytterligheter, organiserade terrordåd, religiös fanatism och mycket

annat som är realiteter i många länder. Men på hösten 1991
inträffade något som satte hela vår civiliserade livsstil i gungning.
Människor med utländskt påbrå blev beskjutna på allmänna platser
av en okänd person. Hur kunde något sådant inträffa i vårt upplysta
samhälle som länge hade sluppit terror och denna typ av rasistiska

seriemord?

Dåden tilldrog sig ett enormt massmedialt intresse, nästan i nivå med
bevakningen efter mordet på statsminister Palme. Det hela utgjorde
upptakten till en av de mest omfattande brottmålsutredningar som
förekommit i Sverige. Den avslutades med den första rättegången
mot en misstänkt seriemördare, en person som länge betecknades
som "lasermannen". Författare till denna skildring är en av de två
förhörsledarna i utredningen, kriminalinspektör Ulf Sjöberg,

Stockholm.

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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