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"Kyrko-nekrofilen" – Diverse Hent PDF Aldrig tidigare i den svenska kriminalhistorien har en person både
erkänt och dömts för sexuellt övergrepp på en död människa.

Men på hösten 2006 hände det i Surahammar i Sverige. Då greps en 43-årig kyrkogårdsarbetare som
misstänkt för just detta brott, nekrofili.

Utredningen blev speciell, eftersom mannen tidigt fick förtroende för sin förhörsledare och det dröjde därför
inte länge förrän han erkände brottet. Men det stannade inte vid det. De fortsatta förhören ledde till att

mannen också erkände bland annat en kyrkbrand som förövats 1998 och inte klarats upp.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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