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Ett slag för fotbollen? – Diverse Hent PDF Den 30 mars 2014 befann sig djurgårdssupportern Stefan på besök
i Helsingborg tillsammans med sin bror och en gemensam vän. Syftet med deras resa från Stockholm till
nordvästra Skåne varfrämst att bevista den allsvenska premiären mellan DIF och HIF. Strax före matchstart

började de tre att bege sig mot arenan och den väg som de valde var att ta terrasstrapporna uppmot Kärnan. På
vägen upp i trapporna kom Stefan i samspråk med en HIF-supporter. Någon form av dispyt uppstod och strax
efter att de kommit upp för trapporna träffades Stefan av ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet. Till följd av

slaget föll Stefan handlöst baklänges och slog i bakhuvudet mot marken. Flera vittnen uppfattade det som att
Stefan blev medvetslös och förstod att läget var allvarligt. Ambulans och polis larmades till platsen och när

räddningspersonal anlände uppfattade de situationen som tumultartad.

Stefan avled inom en timme från det att han mot tagit slaget och en av Sveriges mer uppmärksammade
brottsutredningar hade precis inletts.

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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