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Norges første terrorsak - Diverse Hent PDF I 2008 fikk rettsvesenet i Norge sin første terorrsak til behandling.
I Oslo tingrett var statsadvokat Kristian Nicolaisen aktor i en omfattende sak som blant annet inneholdt tiltale

for overtredelse av terrorbestemmelsene.

Tiltalte ble dømt til mange års forvaring, men han ble ikke dømt for de punkter som gjaldt terror. Saken er
anket og skal behandles i retten våren 2009.

Vi har vært så heldig å få lov til å gjengi statsadvokaten sin prosedyre fra rettssaken. En rettssak som gikk
direkte på fjernsyn.

Vi takker Jens Chr. Nørve, TV2 og politistudent Caroline Holmgren for velvillig bistand. Noen perssonnavn
er endret.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.
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