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Udvalgte kriminalsager fra vor tid Georg V. Bengtsson Hent PDF "Når en voldshandling har fundet sted, og
gerningsmanden er forsvundet, bliver motiv og spor de to faktorer, der umiddelbart får størst betydning for

politiets opklaringsarbejde. Men til trods for, at enhver lovovertræder altid har et motiv og altid – uundgåeligt
– efterlader sig spor, står politiet ikke sjældent på bar bund med hensyn til begge momenter." De seks

udvalgte kriminalsager finder sted i de første to årtier efter Anden Verdenskrig og tager os vidt omkring.
USA, Australien, Frankrig og Østrig danner bagtæppe for grusomme mord og andre dramatiske forbrydelser,
hvor gerningsmændene alle som en har troet på, at de ville slippe af sted med deres forbrydelse. Georg V.
Bengtsson (1908-1988) var en dansk forfatter. Han debuterede som forfatter med bogen "Ungdommen og

litteraturen" og udgav senere en lang række bøger blandt andet om autentiske krimisager. Georg V. Bengtsson
skrev desuden under pseudonymet Else Bengtsson.

 

"Når en voldshandling har fundet sted, og gerningsmanden er
forsvundet, bliver motiv og spor de to faktorer, der umiddelbart får
størst betydning for politiets opklaringsarbejde. Men til trods for, at
enhver lovovertræder altid har et motiv og altid – uundgåeligt –

efterlader sig spor, står politiet ikke sjældent på bar bund med hensyn
til begge momenter." De seks udvalgte kriminalsager finder sted i de
første to årtier efter Anden Verdenskrig og tager os vidt omkring.

USA, Australien, Frankrig og Østrig danner bagtæppe for grusomme
mord og andre dramatiske forbrydelser, hvor gerningsmændene alle
som en har troet på, at de ville slippe af sted med deres forbrydelse.

Georg V. Bengtsson (1908-1988) var en dansk forfatter. Han
debuterede som forfatter med bogen "Ungdommen og litteraturen"
og udgav senere en lang række bøger blandt andet om autentiske
krimisager. Georg V. Bengtsson skrev desuden under pseudonymet

Else Bengtsson.
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