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klokken 04.35 gjennomførte omkring 20 personer et væpnet ran mot et verdihåndteringsfirma – Dansk

Verdihåndtering i Brøndby ved København – ved å kjøre en kjempedumper gjennom muren fra et nabofirma.

Det var et meget spektakulært ran der gjerningsmennene først stjal 11 søppelbiler som de plasserte som
sperring på veiene omkring verdihåndteringsfirmaet og ved det lokale politihuset. Det ble satt fyr på sju av
lastebilene. Gjerningsmennene satte også fyr på en personbil og spredte spisse gjenstander ut i kjørebanene

for å hindre at politiet nådde hurtig fram.

Det var snakk om den tids største ran i Danmark. Utbyttet ble på 62 millioner danske kroner.

Etterforskingen viste tidlig at de 20 ranerne var fra Sverige og Danmark.

Det er benyttet fiktive navn i artikkelen.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.
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Det var et meget spektakulært ran der gjerningsmennene først stjal
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verdihåndteringsfirmaet og ved det lokale politihuset. Det ble satt fyr
på sju av lastebilene. Gjerningsmennene satte også fyr på en

personbil og spredte spisse gjenstander ut i kjørebanene for å hindre
at politiet nådde hurtig fram.

Det var snakk om den tids største ran i Danmark. Utbyttet ble på 62
millioner danske kroner.

Etterforskingen viste tidlig at de 20 ranerne var fra Sverige og
Danmark.



Det er benyttet fiktive navn i artikkelen.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie.
Virkelige historier skrevet av polititjenestemennene som opplevde

dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske
saker, som er skrevet av politimennene og -kvinnene som var med i
oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har

funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk
politihistorie og stifter bekjentskap med puslespillet som legges for å

finne gjerningsmennene.
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