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Gunnar, anställd på banken i Malå, tror först det är ett skämt när den yngre mannen lämnar fram en lapp med
orden. Men när han ser pistolen som riktas mot hans huvud förstår han att detta är på fullaste allvar. Detta är

ett rån.

Elva dagar senare sker ännu ett bankrån 22 mil söderut i Umeå. Även här är det en yngre person som hotar
personalen med pistol.

Är det samma rånare? Indicierna och tips till polisen tyder på det. Men polis och åklagare måste ha bevis för
att kunna föra fallet till domstol, och ärendet lades ner. Där kunde historien varit slut, men två envisa

förhörsledare blir tilldelade det återupptagna ärendet.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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Gunnar, anställd på banken i Malå, tror först det är ett skämt när den
yngre mannen lämnar fram en lapp med orden. Men när han ser

pistolen som riktas mot hans huvud förstår han att detta är på fullaste
allvar. Detta är ett rån.

Elva dagar senare sker ännu ett bankrån 22 mil söderut i Umeå.
Även här är det en yngre person som hotar personalen med pistol.

Är det samma rånare? Indicierna och tips till polisen tyder på det.
Men polis och åklagare måste ha bevis för att kunna föra fallet till
domstol, och ärendet lades ner. Där kunde historien varit slut, men
två envisa förhörsledare blir tilldelade det återupptagna ärendet.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest
uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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