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Brittiska tvångsarbetare kom till Norge – Diverse Hent PDF De senaste åren har det varit stort fokus kring
människohandel i Norge, både politiskt och i media. De senaste åren figurerar berättelser om människohandel
eller tvångsarbete i Stavanger i media. Ett av dessa reportage ledde till att polismästare Sønderland genast
ringde till kriminalpolisen och Bjørn Vidar Bollestad för att ta reda på vad detta rörde sig om. Polismästaren
gillade inte att läsa i tidningen om saker som pågick i hans distrikt, saker som han inte själv hade en aning

om. Sønderland var känd för att ha djup kunskap om det mesta och för att hålla sig uppdaterad om händelser i
sitt eget distrikt. Dessutom satt han i ROK-Rådet för bekämpning av organiserad kriminalitet.

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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