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DNA på cigarettfimp gav träff i Norge – Diverse Hent PDF Kvällen den 4 februari 2011 blev en ung man
bortförd av tre gärningsmän i en bil. Han misshandlades på en öde plats i Kristianstad och tvingades ringa ett
telefonsamtal för att lura sin kompis till ett möte. Därefter lämnade två av gärningsmännen platsen medan den

tredje stannade kvar och vaktade den misshandlade mannen. Gärningsmännen lyckades även föra bort
kompisen i samma bil, men jagades ifatt av dennes bror. Gärningsmännen sköt då ett flertal skott mot den
efterföljande bilen. Tekniska spår säkrades, men gärningsmännen förblev okända och ärendet lades ner.

Hösten 2012 beslutades att Norge och Sverige skulle genomföra ett ömsesidigt utbyte av DNA-profiler,
härrörande från brottmål, för att söka dessa i varandras DNA-register. Den 1 oktober 2012 över sändes DNA-
profiler från svenska ouppklarade brott till norska Kripos, KRIminalPOlitiSentralen, för sökning mot de

norska registren.

En DNA-profil, på en cigarettfimp från ärendet i Kristianstad, gav vid sökningen träff mot en person i det
norska DNA-registret.

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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kompis till ett möte. Därefter lämnade två av gärningsmännen

platsen medan den tredje stannade kvar och vaktade den
misshandlade mannen. Gärningsmännen lyckades även föra bort

kompisen i samma bil, men jagades ifatt av dennes bror.
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