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Islands polisväsende under efterkrigstiden - Diverse Hent PDF Vid freden i Europa den 8 maj 1945 utbröt
svåra oroligheter i Reykjavik. Det arrangerades stora festligheter i Reykjavik, men på eftermiddagen samlades

stora folkmassor på gatorna i centrala staden och polisen måste rycka in för att förhindra oroligheter.

En polisman fick meddelande om att en person var på väg mot centrum från hamnen med ett maskingevär.
Det visade sig vara en stupfull marinsoldat som släpade på ett Vickers maskingevär med fulladdat

cirkelformat magasin. Han närmade sig Arnarholstunet, där en folkmassa på tusentals människor samlats.

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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