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Två småpojkar mördade kamrat – Diverse Hent PDF 1998 skedde dödsfallet. 2017 kom granskningen. Fallet
Kevin har engagerat i över tjugo år och är ett av de mest kontroversiella fallen i modern svensk rättshistoria.
När fyraårige Kevin hittades drunknad en sensommardag ledde utredningen fram till att två av hans vänner,

fem och sju år gamla, var förövarna. Ledaren för utredningen hette Rolf Sandberg.

Frågor om pojkarnas skuld har väckts, debatterats och kritiserats. En förnyad förundersökning slog 2018 fast
att pojkarna, idag vuxna män, var oskyldiga. Men utredningsledaren har hållit fast vid sin teori. Här är Rolf

Sandbergs egna berättelse, nedtecknad år 2000.

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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