
Postkuppet i Haderslev
Hent bøger PDF

Diverse forfattere
Postkuppet i Haderslev Diverse forfattere Hent PDF Den 17. september 1976 omkring kl. 20.30 blev der på
posthuset i Haderslev stjålet en værdipostsæk, som indeholdt ca. 530.000 kroner kontant og rejsechecks med
et pålydende i forskellig udenlandsk valuta svarende til en værdi af ca. 604.000 danske kroner. Tyveriet blev
opklaret. Det blev begået af 2 yngre mænd, hvoraf den ene var ansat ved Haderslev posthus, medens den

anden var indehaver af en mindre barber- og frisørforretning i byen. På grund af de store værdier, og vel også
fordi, der var tale om tyveri fra postvæsenet, blev sagen slået meget voldsomt op i den danske presse, hvor de
2 gerningsmænd hurtigt fik tildelt øgenavnene "Morgenposten" og "Natbarberen". Hentydningen til deres
legale erhverv var åbenbar. I det følgende skal gøres et forsøg på at skildre, hvorledes tyveriet kunne ske, og

hvorfor det blev udført.

 

Den 17. september 1976 omkring kl. 20.30 blev der på posthuset i
Haderslev stjålet en værdipostsæk, som indeholdt ca. 530.000 kroner
kontant og rejsechecks med et pålydende i forskellig udenlandsk
valuta svarende til en værdi af ca. 604.000 danske kroner. Tyveriet
blev opklaret. Det blev begået af 2 yngre mænd, hvoraf den ene var
ansat ved Haderslev posthus, medens den anden var indehaver af en
mindre barber- og frisørforretning i byen. På grund af de store

værdier, og vel også fordi, der var tale om tyveri fra postvæsenet,
blev sagen slået meget voldsomt op i den danske presse, hvor de 2
gerningsmænd hurtigt fik tildelt øgenavnene "Morgenposten" og

"Natbarberen". Hentydningen til deres legale erhverv var åbenbar. I
det følgende skal gøres et forsøg på at skildre, hvorledes tyveriet

kunne ske, og hvorfor det blev udført.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Postkuppet i Haderslev&s=dkbooks

