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Hasse Aro är tillbaka med Fallen jag aldrig
glömmer

Podden "Fallen jag aldrig glömmer" är en av Sveriges största krimpoddar.
Idag är det premiär för poddens sjunde säsong. Programledaren Hasse Aro
berättar själv om den nya säsongen, som bjuder på både skrämmande och
spännande lyssning.

Vilket skulle du säga är säsongens starkaste avsnitt?

- Jag tror att det är avsnitten som handlar om mordet på 16-åriga Malin
Lindström 1996. En mordutredning som ledde till att en misstänkt först döms,



men sen frias. Och nu 25 år senare har en liten spermafläck kunnat analyseras
och fallet är på väg till domstol igen. En ”sanningens fläck” kan fälla mördaren.

Har du något personligt favoritavsnitt?

- Fallet N’della. Dels för att det handlar om ett väldigt tragiskt mordfall, där en
ung kvinna dödas av misstag. Men också för att hennes två väninnor, Amina och
Emilia, är med i avsnittet. Två starka unga tjejer.

Du som följt så väldigt många fall och polisers arbete – är det något i nya
säsongen som utmärkt sig? Nya tillvägagångsätt eller tekniker?

- En sak som mer eller mindre revolutionerat polisens utredningsarbete är
naturligtvis den franska polisens framgång med att knäcka koden till en chat
kriminella använde sig av, Encrochat. Något som fick stor betydelse i rättegångar
över hela Europa, inte minst Sverige. Efter det har polisen knäckt flera hemliga
chat-forum, och amerikanska FBI lyckades till och med plantera en egen, som
man hade koll på från dag ett.

Idag, den 30 september, när din podd har säsongspremiär, är det
International Podcast Day. Vilka fördelar och förtjänster ser du med
poddmediet? 

- Det som är bra med poddar är att det är tekniskt väldigt enkelt. Det går fort att
producera och fort att distribuera. Något som gör att lyssnarna kommer nära, tror
jag. Att det känns personligt och angeläget.

Säsongens första avsnitt heter Rågsvedsmannen och handlar om jakten på en
brutal serievåldtäktsman. I avsnittet intervjuar Hasse Aro Åsa Hansson, fd
gruppchef på grova brott i polisområde Syd, och civilutredaren Camilla
Erixon. De berättar om hur de gick tillväga för att få fast gärningsmannen. 

Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay, före alla andra, på
torsdagar. 

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi

https://www.podplay.com/sv-se/podcasts/fallen-jag-aldrig-glommer-28596


ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.


