
Det stora postbilsrånet "gav" rekordbyte
Hent bøger PDF

– Diverse

Det stora postbilsrånet "gav" rekordbyte – Diverse Hent PDF Klockan är 18.30 den 29 juni 1993. En gul Ford
Transit lämnar posten 1 i Eskilstuna. I lastutrymmet står ett grått plåtskåp fastspänt med spännband. Skåpet

innehåller en okänd summa pengar, troligtvis flera miljoner kronor.

År efter år – varje dag, måndag till fredag – har denna transport avgått vid samma tidpunkt. Utan att någon
funderat på eventuella rånrisker. Transporten har blivit rutin och det förklarar att säkerhetsföreskrifterna fallit

i glömska.

Chauffören Stefan Larsson kör dagligen postbilen med värdeskåpet till Riksbankens kontor i Västerås. Under
de år Larsson kört bilen har det aldrig förekommit några incidenter. Inte heller har några hot har framförts.

Inte förrän den här dagen ...

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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