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Groft røveri mod urmager i Vejle Tommy Sørensen Hent PDF Jeg vil gerne fortælle om et groft røveri, som
blev begået en lørdag eftermiddag mod en urmager/smykkeforretning beliggende på Strøget i Vejle. En sag,
som ved første øjekast ikke umiddelbart lod sig løse, idet gerningsmændene var over alle bjerge, da politiet
ankom til stedet. På trods af, at der var adskillige vidner på stedet, var der kun nogle ganske få, som kunne
komme med brugbare oplysninger. Der var ingen videoovervågning på stedet, og personalet var efter røveriet

fortsat med at betjene kunder, som om intet var sket. På grund af grundigt politiarbejde og en god
gerningsstedsundersøgelse, hvor de rigtige spor blev sikret, blev sagen alligevel opklaret til sidst. Jeg arbejder

selv til daglig i Efterforskningsafdelingen i Vejle, hvor jeg hovedsagelig har med sagsbehandlingen
vedrørende røverier at gøre, men som alle andre i lokalpolitet skal jeg også ind i mellem møde på vagthold og
køre patrulje i weekenderne. Dette røveri skete tilfældigvis en dag, hvor jeg selv var på vagt og kørte patrulje

i Vejle by. Navnene i artiklen er fiktive.
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