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Polisens insats under EM i fotboll 1992 – Diverse Hent PDF Vid 22.30-tiden fredagen den 26 juni 1992 var
det definitivt klart att Danmark var Europamästare i fotboll 1992 genom seger över Tyskland med 2-0 på

Ullevi i Göteborg inför nästan 40 000 jublande åskådare.

Närmare 1400 polismän i Göteborg drog samtidigt en suck av lättnad – säkerhetsarrangemangen under nästan
tre veckor hade i och med detta genomförts i stort sett utan störningar.

Det är troligt att alla polismän som varit inkopplade på EM-äventyret I Sverige kände samma lättnad.

Inför slutspelet i Sverige var många övertygade om att tävlingsperioden skulle innebära stora problem. Man
talade om kommande sammanstötningar med internationella fotbollshuliganer, man oroade sig för kravaller
och våld både på och utanför arenorna. Inte minst farhågorna om sportvärldens gissel, läktarvåldet, oroade.

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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