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Garnesmorden - Diverse Hent PDF Olsok var den största kyrkliga högtiden i Norden under medeltiden. Den
firades till minne av Olav den heliges fall i slaget vid Stiklestad den 29 juli 1030. Idag är dagen officiell

flaggdag i Norge och nationell kyrklig högtid.

På olsokdagen 1806 utspelades åter en tragedi alldeles i närheten av Stiklestad. Det var i det lilla samhället
Inndalen, som ligger vid riksvägen mellan Verdal i Nord-Tröndelag och Jämtland i Sverige. Då föll fyra

människor på gården Garnes offer för ett rånmord som förövades av två svenska landstrykare.

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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