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Taximordet i Bergen - Diverse Hent PDF Det var en strålande vårmorgon den 1 juni 1970. Vanligtvis var det
inga människor på denna plats i Laksevåg utanför Bergen. Platsen ligger nämligen avsides. Men denna

morgon hade det uppstått något fel med klortillförseln i dricksvattnet i Laksevåg och två vattenverksarbetare
hade skickats upp till klorhuset vid vattenreservoaren för att reparera felet.

Det var inte många minuter de båda vattenverksarbetarna klarade av att vara inne i klorhuset, De hann bara
stänga av klorapparaten, innan de måste ut för att andas frisk luft. De möttes av en syn, som chockade dem

värre än den kvävande klorgasen – ett lik bland träden.

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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