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Fyra dödsbon plundrades hos arvsfonden – Diverse Hent PDF Fredagen den 31 augusti 2007 kom ett mail
från "Moral Moral moral2000@gmail.com" till Allmänna arvsfonden på Kammarkollegiet i Stockholm.
Mailet innehöll ett tips med information och mycket obehagliga upplysningar. Det fick ett stort rättsligt

efterspel i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt hösten 2009.

Vem hade kunnat ana att detta var möjligt? Att brott med stor fräckhet, förslagenhet och list var ett faktum
genom någon eller några som stod fonden nära kunde manipulera det svenska testamentssystemet som bygger

på ärlighet i alla led.

Nu berättar den ansvarige utredaren själv om brotten som begicks mot de döda.

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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