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haft ett flertal – alltför många – bank- och postrån. År 1973 verkade det emellertid som om antalet rån skulle
minska. Ändå var det bara en tidsfråga innan oskyldiga personer hölls som gisslan, men att det skulle bli av
den omfattning som ägde rum i Kreditbanken vid Norrmalmstorg i augusti 1973, hade väl ingen kunnat ana.
Denna spänningsladdade händelse, gav inte bara eko i massmedia världen över, utan var även upptakten till

ett nytt psykologiskt tillstånd: Stockholmssyndromet.

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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