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Penningtransport plundras - Diverse Hent PDF Måndagsförmiddagen den 3 oktober 1988 förövades ett väpnat
rån mot en penningtransport på "Ströget" – gågatan i Köpenhamn. Transporten skulle till en bankfilial. Tre
män som använde sig av våld mot två banktjänstemän och som hotade dem med ett avsågat jaktgevär kom

över ett byte på ungefär 1,4 miljoner kronor kontanter – häri inräknat utländsk valuta.

Rånet skilde sig från de flesta andra, eftersom polisen tack vare tips från flera vittnen faktiskt var på väg till
gärningsplatsen redan innan rånet inletts. Dessutom tvingades myndigheterna genomföra en långvarig

procedur för att få den ene rånaren utlämnad från Sydamerika, dit han flytt.

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.

 

Måndagsförmiddagen den 3 oktober 1988 förövades ett väpnat rån
mot en penningtransport på "Ströget" – gågatan i Köpenhamn.
Transporten skulle till en bankfilial. Tre män som använde sig av
våld mot två banktjänstemän och som hotade dem med ett avsågat

jaktgevär kom över ett byte på ungefär 1,4 miljoner kronor kontanter
– häri inräknat utländsk valuta.

Rånet skilde sig från de flesta andra, eftersom polisen tack vare tips
från flera vittnen faktiskt var på väg till gärningsplatsen redan innan
rånet inletts. Dessutom tvingades myndigheterna genomföra en
långvarig procedur för att få den ene rånaren utlämnad från

Sydamerika, dit han flytt.

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.
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