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Sabbatssabotören lamslog Stockholm – Diverse Hent PDF På torsdagsnatten den 12 september 1946 bröt sig
någon in i Svenska Nitroglycerinbolagets upplag i Snickarskogen i Fittja. Stora mängder dynamit, stubintråd
och tändhattar stals, och för att dölja sina spår sprängdes förrådet i luften. Förödelsen var enorm. Skog upp
till 75 meter från detonationen totalförstördes. Människor som bodde miltals bort vaknade av explosionen.

Tidningarna slog på stort men nyheten ebbade snart ut och historien föll i glömska.

Men några månader senare skulle det handla om löpsedlar och förstasidor igen. Om tiotusentals frivilliga som
patrullerade på Stockholms gator. Om en stad i skräck där ingen visste var det skulle smälla nästa gång, bara
att det skulle göra det. Och om en polis som stod maktlös inför en oberäknelig bombman som i princip inte
lämnade några spår efter sig. Under 1946 sista skälvande månader höll Sabbatssabotören Stockholm i skräck

varje lördag ...

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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