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Kjell Askildt byr på glimt fra et langt liv som lovens håndhever.
Han beskriver tjenestetiden på 70-tallet i Oslo med ti år i hundepatruljen, og den etterfølgende tiden ved
kriminalavdelingen i samme by, en tjeneste som ble både interessant og utfordrende.

Senere ble Askildt lensmannsbetjent, og Lensmannsbetjenten møtte publikum på en mer sosial måte enn
politimannen. Men også lensmannsbetjenten møtte utfordringer og problemer hvor erfaringene fra tiden ved
Oslo politikammer kom godt med. Som tjenestemann måtte han ofte ta beslutninger der og da.
Beslutninger som fikk konsekvenser. Alt settes under lupen i en ærlig og utleverende fortelling om et liv i
politiet.
Kjell Askildt (f. 1943) er pensjonert lensmann. Han har vært gift to ganger og har seks barn. Askildt begynte
som midlertidig politikonstabel i Oslo i mai 1965. Han har vært i hundepatruljen og kriminalavdelingen, og

tjenestegjorde som lensmann i Geilo til han gikk av med pensjon i 2000. Hans store lidenskap har vært hunder
som kan brukes i tjenesten og i den sivile delen av redningstjenesten. Således var han mangeårig formann i
Foreningen Norske Lavinehunder, som nå har endret navn til Norske redningshunder. Han ble utnevnt som
æresmedlem i Norske redningshunder i 1996.
Episode 5 - Purk eller skurk? 29.01.2017. I nesten to uker har Eirik Jensen forklart seg i Oslo tingrett. Jensen
har flere ganger hatt problemer med å forklare sine. Hvem er egentlig Eirik Jensen? Hør NRK Nyheters
podkast «Purk eller skurk».
Lytterne deler sine historier, og ønsker seg musikken som hører til. Oversikt over NRKs podkaster og
hvordan du kan laste dem ned og bruke dem. Lik oss på facebook for å holde deg oppdatert på MeeTV sine
tjenester, TVnyheter, anbefalinger og generell TV-moro.
I mer enn seks dager har Eirik Jensen vært i vitneboksen her i rettssal 250. Det er krevende. Etter all
sannsynlighet må han også tilbringe det meste av.
Slang er ord og uttrykk som avviker fra normalspråket, og som ikke er fagspråk eller dialekt. Slanguttrykk er
uformelle og brukes ofte for å uttrykke sterke følelser.
Statsadvokat Lars Erik Alfheim avsluttet sin eksaminasjon av Gjermund Cappelen for åpne dører med en
oppsummering av hva hasjbaronen har forklart her i. En narkoman er et vakkert menneske som lever inne i et
stygt og brutalt skall av rus, desperasjon, angst og smerte. Man må ikke forveksle dette skallet med den. Godt
oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database

