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Massakern i Falun släckte sju unga liv - Diverse Hent PDF Det är försommarnatt i Falun mellan den 10 och
11 juni 1994. Klockan är omkring 02.30 på lördagsmorgonen och det börjar dagas. På polisstationen håller

poliserna Olavi Blomfjord och Bernt Bergström på att ta upp en anmälan om misshandel.

I samma ögonblick är sex unga lottor glatt stojande på väg till regementet efter ett krogbesök. Mats
Bragestedt är i bil på väg till lasarettet. Johan Tollsten cyklar från centrum och i riktning mot Parkgatan. På

regementet 1 13 pågår ett gardenparty.

Då, klockan 02.38, får polisen larm från kasernvakten om skottlossning utanför regementet.

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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