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Jackie Arklöv erkände polismorden - Diverse Hent PDF I Nordisk Kriminalkrönika 2000 skildrades de brutala
polismorden i Malexander i södra Östergötland den 28 maj 1999. Då avrättades polismännen Robert

Karlström och Olle Borén, sedan de beskjutits av en nazistisk rånartrio – Tony Olsson, Andreas Axelsson och
Jackie Arklöv.

De tre rånarna dömdes till livstids fängelse – mot sitt nekande och utan att det avslöjades vem som avlossade
de dödande skotten.

Men under 2001 kom svaret! Jackie Arklöv orkade inte längre hålla fast vid sina lögner från förhör och
rättegångar ...

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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