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Svindelförsök i miljonklassen - Diverse Hent PDF Affärsmannen Mentz Örjan Krogh hade hamnat i
penningknipa. Han arbetade med försäljning och kommissionsaffärer med konst. Hans konsthandel var

välrenommerad och hade drivits med hygglig förtjänst i många år. Emellertid började marknaden vackla, i
synnerhet sedan skattemyndigheterna och momsmyndigheterna hade börjat intressera sig för den svarta

penningmarknaden.

Nedgången i omsättningen krävde en ökad marknadsföring med lånade pengar, ofta till skyhöga räntor.
Krogh tog upp nya lån för att betala de gamla. Men dessa lån var sällan registrerade, varken hos långivarna

eller i affärsmännens böcker.

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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