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av vikt makt-världen, det vill säga den undergroundkultur av nationalsocialister, antisemiter, odinister och

anhängare av Amerika-inspirerad vit makt-ideologi, som började komma upp till ytan på 1980-talet, åter att ta
fart. Bilbomben i Nacka mot två journalister, morden på de två polismännen i Malexander och mordet på

syndikalisten Björn Söderberg är de tydligaste exemplen på detta. Det förstnämnda fallet är ännu ouppklarat,
men under 2000 har domarna mot de inblandade i så väl Malexanderdramat som mordet Björn Söderberg

avkunnats. Hur funkade vit makt-världen, och vad gjorde de egentligen?

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.

 

Under 1999 kom det grova våldet från delar av vikt makt-världen,
det vill säga den undergroundkultur av nationalsocialister,

antisemiter, odinister och anhängare av Amerika-inspirerad vit makt-
ideologi, som började komma upp till ytan på 1980-talet, åter att ta
fart. Bilbomben i Nacka mot två journalister, morden på de två
polismännen i Malexander och mordet på syndikalisten Björn

Söderberg är de tydligaste exemplen på detta. Det förstnämnda fallet
är ännu ouppklarat, men under 2000 har domarna mot de inblandade
i så väl Malexanderdramat som mordet Björn Söderberg avkunnats.

Hur funkade vit makt-världen, och vad gjorde de egentligen?

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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