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Sju döda vid bombattentat i köpcenter - Diverse Hent PDF Finlands befolkning chockades vid nyheten om en
förödande bombexplosion som skakade köpcentret Myyrmanni i Vanda en fredagskväll i oktober 2002. På
olika håll i världen hade det förövat självmords- och terrorattacker och andra avsiktligt orsakade bombräder
under de föregående åren, men ingen hade kunnat föreställa sig att något sådant skulle kunna ske i trygga

Finland.

Till en början uppfattades explosionen som en olyckshändelse, men under polisutredningen konstaterades den
vara avsiktligt förorsakad av en enskild person.

Händelsen väckte stort intresse på olika håll i Europa och den passerade till och med nyhetströskeln i USA.

Varför detonerades bomben?

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.

 

Finlands befolkning chockades vid nyheten om en förödande
bombexplosion som skakade köpcentret Myyrmanni i Vanda en

fredagskväll i oktober 2002. På olika håll i världen hade det förövat
självmords- och terrorattacker och andra avsiktligt orsakade
bombräder under de föregående åren, men ingen hade kunnat
föreställa sig att något sådant skulle kunna ske i trygga Finland.

Till en början uppfattades explosionen som en olyckshändelse, men
under polisutredningen konstaterades den vara avsiktligt förorsakad

av en enskild person.

Händelsen väckte stort intresse på olika håll i Europa och den
passerade till och med nyhetströskeln i USA.

Varför detonerades bomben?

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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