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Mordet på inrikesministern - Diverse Hent PDF Följande artikel tar oss tillbaka till år 1922. Den unga
republiken Finland hade fortfarande inte trampat ur barnskorna, när tillvaron plötsligt skakades av mordet på
landets inrikesminister. Förövaren greps efter en kort tids spaning. Han visade sig vara en störd medelålders
man, utan egna politiska mål. Till en del försökte han vältra över skulden på ett antal kända personer genom

att utnyttja de starka politiska känslor som svallade över på den tiden.

De olika omständigheter som har med mordet och mördaren att göra är av det slaget att de än idag väcker
forskarnas intresse.

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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