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A.C. Normanns ulykke Erik N\u00f8rgaard Hent PDF I denne bog beskriver journalist Erik Nørgaard det

justitsmord, han mener blev begået mod daværende fiskeri- og grønlandsminister A.C. Normann, efter denne i
1972 var involveret i en voldsom trafikulykke. Der er mange grunde til, at den erfarne journalist Erik

Nørgaard vurderer, at der var tale om justitsmord: Offentligheden fik falske oplysninger om ulykken Sagen
blev ikke korrekt dømt ved domstolene Da Folketinget skulle stemme om, hvorvidt A.C. Normann skulle

udelukkes fra Folketinget, stemte over halvdelen af medlemmerne ikke i overensstemmelse med Grundloven.
Erik Nørgaard går ikke A.C. Normanns ærinde med bogen. Det er et uvildigt studie, der udføres af en af
landets mest rutinerede og dygtige journalister inden for kriminal- og retsjournalistik i retfærdighedens og
lovens navn. Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for
Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin

undersøgende journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter
udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og

historie.
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