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Hämnades med bombmord vid tingsrätten - Diverse Hent PDF En 37-årig man sprängdes till döds med hjälp
av en fjärrstyrd bomb utanför tingsrätten i Umeå den 30 januari 2003. Dådet utfördes strax före
huvudförhandlingen i en rättegång, där offret var åtalad för olaga hot.
Men var det rätt person som avrättades? Uppgifter omedelbart efter dådet antydde att offret kunde ha
förväxlats med hans motpart, som vid den tiden ännu inte anlänt till domstolsbyggnaden!
En snabb och intensiv utredning – som kryddades med skottlossning mot poliser både i Umeå och Stockholm
– visade att motivet var en gammal fiendskap som sannolikt bottnade i svartsjuka. Sommaren 2003 fälldes två
personer för mordet.
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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