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Utryckningspolisen i Norge - Diverse Hent PDF Vilket bilförarhjärta har inte klappat snabbare när mannarna
från Utryckningspolisen, UP, har vinkat vederbörande åt sidan för kontroll? Ännu snabbare har

hjärtverksamheten ökat hos fartglada trafikanter, som slokörat tvingats lämna ifrån sig sitt körkort, efter att ha
plockats in av rutinerade UP-patruller med modern utrustning.

Utryckningspolisen i Norge är idag mest känd som en central trafikavdelning, som kompletterar
polisdistrikten med trafikkontroller över hela landet. UP har historiska rötter och har genomgått stora

förändringar sedan den första lilla plantan spirade under förbudstiden på 1920-talet. UP har gång efter annan
hotats av nedläggning, men har varje gång gått stärkt ur hotet.

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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