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Vår tids vägpirater stal mobiltelefoner - Diverse Hent PDF I mitten av 1990-talet förövades flera grova rån
och stölder mot vägtransporter i Sverige. Förutom stora partier av sprit, mjöl, parkettgolv hade det – genom
rån och stölder – stulits mobiltelefoner från olika vägtransporter. I flera fall hade förövarna tillgripit grovt

våld för att komma över lasten.

Länskriminalpolisens rotel för grova brott i Östergötland lyckades i början av 1997 avslöja en liga som
rånade och stal från vägtransporter. Ligan döptes av utredarna till mobiltelefon-ligan trots att de misstänktes

för att ligga bakom också andra typer av transportrån och 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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