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Triangeldrama i Bessinge slutade med mord - Diverse Hent PDF Måndagen den 28 november 1881 omkring
klockan 19 på kvällen avlossades ett skott från gårdsplanen in genom ett fönster till gården Bessinge i Östra
Salerups socken i Skåne. Skottet träffade gårdsägaren Ola Månsson i huvudet och han avled omedelbart.

Den här ogärningen, som går under namnet Bessingemordet, förövades på en fastighet som numera har
beteckningen Guddastad i Hörby kommun. Brottet var ett beställningsmord i ett klassiskt triangeldrama.
Sammansvärjningen avslöjades tack vare ett gediget polisarbete, som innefattade ett par tidiga exempel på

effektiv kriminalteknisk undersökning.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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.

 

Måndagen den 28 november 1881 omkring klockan 19 på kvällen
avlossades ett skott från gårdsplanen in genom ett fönster till gården

Bessinge i Östra Salerups socken i Skåne. Skottet träffade
gårdsägaren Ola Månsson i huvudet och han avled omedelbart.

Den här ogärningen, som går under namnet Bessingemordet,
förövades på en fastighet som numera har beteckningen Guddastad i

Hörby kommun. Brottet var ett beställningsmord i ett klassiskt
triangeldrama. Sammansvärjningen avslöjades tack vare ett gediget
polisarbete, som innefattade ett par tidiga exempel på effektiv

kriminalteknisk undersökning.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest
uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och
samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i
enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt
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