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Jagten på morderne stopper aldrig Frederik Strand Hent PDF Forlaget skriver: Genåbnede sager betragtes som
store efterforskningsmæssige triumfer. Nye spor tages op, og nye efterforskningsmetoder tages i brug for at

løse sagerne. Frederik Strand tager i denne bog fat i sager fra de sidste godt 100 år – fra mordet på en
københavnsk inkassator i 1890 til de seks kvindemord i Københavnsområdet omkring 1990. Hvorfor og
hvordan bliver disse kriminalsager åbnet på ny? Er det tilfældigheder, en effektiv politiindsats, ihærdige

privatpersoner eller nye forbrydelser? Hvad revitaliserer de "døde" sager og fører til deres opklaring? Og kan
en genåbnet sag, der fører til en dom, altid betragtes som opklaret? Det er nogle af de spørgsmål, Frederik
Strand diskuterer gennem bogens sager. De genåbnede sager er interessante, fordi vi med dem ser det

moderne politi vokse frem. Men genåbnede kriminalsager giver også et alternativt indblik i historien. Her
møder vi ikke kun den polerede historieskrivning og det gængse samfundssyn. Vi konfronteres også med

samfundets randeksistenser – og tvinges til at reflektere over, hvordan tidligere tiders samfund og
menneskesyn tog sig ud. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien

MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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