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Orent trav - Diverse Hent PDF Norska Odd Ivar Lundheim hade länge intresserat sig för trav, och travhästar.
Efter att ha spenderat många år i olika travstall hade han nog med pengar att skaffa en egen häst, men det

visade sig att kostnaderna att ha hästen översteg hans förväntningar. Efter att ha investerat i en liten gård för
hästen och familjen fick Lundheim ett tips från en nyfunnen vän om hur han skulle kunna tjäna mer pengar.
Denna vän var Leif Dahl, som ville beskrivas som egenföretagare, men som oftast beskrevs som lycksökare.
Snart bildar Dahl, Lundheim och andra vänner en liten organisation som ska smuggla in brännvin i Norge.

Dahl pantsätter sin egen travhäst för att ha råd att påbörja operationen.

Dahl, lycksökare som han var, spenderade större delen av lånet på olika krogar i Hamburg, när han egentligen
skulle ha gjort affärer för organisationens räkning. Trots den snubblande starten får den lilla gruppen män

igång sin verksamhet, och båtlaster med brännvin var snart på väg mot Norge. Följ polisens jakt för att nysta
upp en av de största smuggelhärvorna i Norges historia.

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.

 

Norska Odd Ivar Lundheim hade länge intresserat sig för trav, och
travhästar. Efter att ha spenderat många år i olika travstall hade han
nog med pengar att skaffa en egen häst, men det visade sig att

kostnaderna att ha hästen översteg hans förväntningar. Efter att ha
investerat i en liten gård för hästen och familjen fick Lundheim ett
tips från en nyfunnen vän om hur han skulle kunna tjäna mer pengar.
Denna vän var Leif Dahl, som ville beskrivas som egenföretagare,

men som oftast beskrevs som lycksökare. Snart bildar Dahl,
Lundheim och andra vänner en liten organisation som ska smuggla in
brännvin i Norge. Dahl pantsätter sin egen travhäst för att ha råd att

påbörja operationen.

Dahl, lycksökare som han var, spenderade större delen av lånet på
olika krogar i Hamburg, när han egentligen skulle ha gjort affärer för
organisationens räkning. Trots den snubblande starten får den lilla
gruppen män igång sin verksamhet, och båtlaster med brännvin var
snart på väg mot Norge. Följ polisens jakt för att nysta upp en av de

största smuggelhärvorna i Norges historia.

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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