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Når adrenalinet pumper – Diverse Hent PDF Tirsdag den 20. juli 2004 klokken 22.00 mødte politiassistent
Thorbjørn Pedersen og jeg som hundefører på nattevagt ved Herning Politi. Klokken 23.00 mødte der tre

andre kolleger og en vagthavende. Det var midt om sommeren, og mange havde ferie, så vi regnede med at få
en rolig vagt, hvor vi kunne få tid til at træne lidt med vores hunde. De første timer gik også stille og rolige,
og da klokken nærmede sig fire om morgenen, bestemte Thorbjørn og jeg os for at hente noget morgenbrød.
Vi kørte på Dronningens Boulevard midt i Herning, da vagthavende kaldte op på vognradioen og bad os om
at køre til Museumsgade 58 i Herning, hvor der vist nok var lidt husspektakler. En underbo i stueetagegen
havde ringet til politiet og sagt, at de skændtes hos overboen. Overboens barn skulle vist også være blevet
afleveret hos underboen. Vagthavende ville undersøge, hvem der boede i ejendommen og meddele tilbage til
radioen. Det ville højst tage os et minut at køre til Museumsgade, men undervejs nåede vi dog et par gange at
‘‘beklage‘‘ os over, at folk skulle skændes midt om natten. Hvorfor kunne de ikke bare holde fred? De civile

personers navne er fingerede.
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