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Krävde 55 miljoner i lösen för Siba-direktör – Diverse Hent PDF 33-årige Fabian Bengtsson övermannades
den 17 januari 2005 och hölls sedan inspärrad i en ljusisolerad låda i sjutton dygn. Under denna tid

förhandlade två kidnappade med offrets föräldrar och krävde drygt 55 miljoner kronor för att släppa honom
fri. Men kidnappardramat fick en oväntad upplösning: Fabian Bengtsson släpptes utan att någon lösen

betalades ut. Det egentliga skälet till detta framgick inte under vare sig utredningen eller senare i rättegången,
men troligen insåg de två kidnapparna att deras plan helt enkelt inte kunde förverkligas. En spektakulär
händelse var att en person från annat land "hakade på" i ett försök att lura offrets anhöriga, polisen och de

ursprungliga kidnapparna.

Här berättar poliserna själva om den komplicerade och unika utredningen.

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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