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Han nådde toppen – Diverse Hent PDF Erling Ingvaldsen från Kristiansand var 18 år när han lämnade Norge
med sin fästmö Tove. Han skulle till Amerika och göra det stora lyftet.

Året var 1958 och Amerika tog emot unga människor som visade att de ville göra en insats. Och det ville
Erling.

Men i juli 1981 vändes hans tillvaro upp och ned, och idag sitter Erling på Ingvaldsen i Atlanta State
Penitentiary i staten Georgia och avtjänar ett straff på 40 års fängelse för narkotikabrott.

Ingen annan norrman har lyckats så "bra" i USA, även om Erling påstår att han är offer för en komplott och
oskyldigt dömd.

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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