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Fredagsrånarna i Århus – Diverse Hent PDF Den 14 januari 1994 greps en dansk medborgare av den engelska
polisen i Dover. Dansken var på flykt till Frankrike i en stulen Landrover och hade ett falskt danskt pass med

namnet William Taylor.

I och med detta gripande satte polisen punkt för en osedvanligt brutal rånarliga, vars karriär varade under
tiden 16 augusti 1990-21 juni 1991.

Ligan som bestod av sex danskar och elva utlänningar, genomförde under denna period tio rån och nio
rånförsök av synnerligen farlig karaktär. Det sammanlagda bytet blev 1899 583 kronor. Vidare begick de 126

inbrott och förövade 47 stölder.

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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