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Prästmordet i Runsten - Diverse Hent PDF Öland har inte gjort sig särskilt känt för grövre brott. Ett av de
mest kända inträffade 1915, när den ryske balalajkaspelaren Ivan Wolkoff i Glömminge, av svartsjuka

mördade 16-åriga Greta Almkvist, fosterdotter till professor Johan Almkvist i Stockholm.

1844 förekom i Gärdslösa ett fadersmord, som uppges ha inspirerat en av novellerna i Gustaf af Geijerstams
"Kronofogdens berättelser". Den kände kriminalteknikern O.P. Wendel berättar i sina memoarer "De döda
måste tala" hur han 1945 var med på en brottsplatsundersökning i Torslunda, där en kvinna mördats och

mordvapnet anträffades i gödselstacken.

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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i Glömminge, av svartsjuka mördade 16-åriga Greta Almkvist,
fosterdotter till professor Johan Almkvist i Stockholm.

1844 förekom i Gärdslösa ett fadersmord, som uppges ha inspirerat
en av novellerna i Gustaf af Geijerstams "Kronofogdens berättelser".
Den kände kriminalteknikern O.P. Wendel berättar i sina memoarer

"De döda måste tala" hur han 1945 var med på en
brottsplatsundersökning i Torslunda, där en kvinna mördats och

mordvapnet anträffades i gödselstacken.

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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