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Dobbeltdrab i Nordgrønland – Diverse Hent PDF Denne hændelse fandt sted for nogle år siden i en bygd i
Nordgrønland. En ung mand begik her den måske mest ultimative forbrydelse, et menneske kan begå, nemlig
at fratage andre mennesker deres liv. Ikke blot dræbte han en ung kvinde på 26 år og dennes 6-årige datter,

men han dræbte her sin kusine og dennes barn – mennesker, som han angiveligt i et og alt elskede og
forgudede. Jeg har med min fortælling også det ønske at give læserne indsigt i de følelser, der for "den

sagsbehandlede politiuddannelse" ofte er knyttet til sådanne dramatiske hændelser – følelser, der for altid vil
følge med som en skygge på både godt og ondt.

I artiklen nævnes reservepolitibetjent samt kommunefoged – begge er vellidte og respekterede personer i
lokalsamfundet – de har ingen politimæssig uddannelse eller baggrund.

Navnene i artiklen er ændret.
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