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Länsmannainstitutionen i Norge - Diverse Hent PDF Norge är ett land som är fattigt på traditioner och framför
allt saknas institutioner med ålderns patina. Orsaken till detta måste antagligen tillskrivas vår politiska

historia. Men vi har ändå en grupp av tjänstemän med så ärevördig tradition och ålder att det är få länder som
kan uppvisa något liknande på det administrativa området, en yrkesgrupp med anor ändå tillbaka till Norges
storhetstid. Det är länsmännen, som har sina föregångare redan på konung Sverres tid, alltså en historia som

vi kan följa i över 700 år.

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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