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Den sista båtfärden – Diverse Hent PDF En söndagskväll i januari 2013 utspelades sig ett drama i det lilla
fredliga fiskeläget Ålbæk 20 kilometer söder om Skagen. Det var närmare bestämt söndagen den 6 januari.
Den här kvällen var fem norska haschsmugglare i färd med att genomföra de sista förberedelserna för att

skeppa ut 250 kilo hasch till Norge. En stor norsk speedbåt med två väldiga utombordsmotorer med vardera
250 hästkrafter, var på väg över Kattegatt. En av smugglarna i Ålbæk mottog ett SMS där det stod: "Vi är på
väg, så ta på festkläderna". Nordjyllands polis och Rikspolisens Aktionsstyrka var inte festklädda, men på
plats. Klockan 21.30 utbröt en häftig skottväxling i Ålbæks hamn. Det är inledningen till ett dramatiskt

gripande med skottväxling som resulterade i en död och en sårad smugglare och en polisman svårt skadad.
Det blev också inledningen till ett fall som i det offentliga kom att kallas "Ålbæk-fallet."

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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