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Konststölden från Larvik – Diverse Hent PDF Natten till söndagen den åttonde mars 2009 blir norska kyrkan
bestulen på några utav sina största skatter. Kyrkovaktmästaren i Larvik kyrka i Norge kallas till plats, och är
vid kyrkan inom några minuter, säker på att det är falsklarm. När han tagit sig in i byggnaden finns det dock

inga tvivel om vad som hänt, och polis kallas till platsen. Ett fönster är krossat, och en
femtonhundratalsmålning värderad till 20 miljoner kronor är stulen. Det fanns flera liknande tavlor i kyrkan,
men gärningsmännen hade med precision stulit endast den som var i särklass mest värdefull. Polisen är snart i
en kamp mot naturen, ett oväder förstör en stor del av de bevis som fanns utomhus i det snötäckta Larvik, och

det är bara en tidsfråga innan målningen är omöjlig att spåra och försvunnen för evigt.

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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