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"Langarstråket" stängdes efter stor polisaktion – Diverse Hent PDF Exakt klockan 05 på morgonen den 16
mars 2004 inleddes en stor polisaktion mot "fristaden Christiania" i Köpenhamn, ett område som sedan mer

än 30 år utvecklats till centrum för droghandel i norra Europa. Målet var i första hand att stänga det
langarstråk inom området, som döpts till "Pusherstreet".

Tillslaget innebar final för en fråga som engagerat politiker, samhällsdebattörer och andra – inte bara i
Danmark – alltsedan en grupp aktivister utropade "fristaden Christiania" i början av 1970-talet.

Polisinsatsen slutade med att omkring 50 personer greps. Men det var inte problemfritt. Insatsstyrkan stötte
nämligen på en tidigare okänd – professionellt organiserad – grupp, som hade till uppgift att skydda den

omfattande illegala narkotikahandeln.

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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