
Udsigten fra Johnny Vantings celle. To poser med afføring , som
de overboende fanger har smidt ud. Udenfor billedet Jigger der
yderligere to poser. (Foto: Povl Klavsen)

- Om natten har vi en potte og en tisseflaske, vi kan bruge, hvis ikke vi vii forstyrre personalet i vagtstuen for at komme på toilet.
Men vi kan ikke vaske hænder , for der er ingen håndvask  i cellen, siger Johnny Vanting. (Foto: Povl Klavsen).

Kritik af arrest
-Vi bliver syge

Arrestanter klager over umenneskelige forhold i arresten i Horsens Lortefluerne flyver
mellem afføringen ude
på taget og vores mad,
som vi sidder og spiser
herinde i cellen. I øje-
blikket skiftes vi til at
have diarré, og vi har
stærk mistanke om, at
det skyldes fluerne.

Johnny Vanting betegner
forholdene i den nye arrest på
Statsfngslet i Horsens som
»noget ulideligt svineri<.

- Hvis stadsdyrlægen  så det,
ville han lukke det hele med
det samme. Det er som at sid-
de op ad en 'nodding. Jeg har
t nkt på at skrive til ham,
men han vil nok ikke komme
på grund af en klage fra nogle
varetægtsfængslede, mener
Johnny Vanting.

Bedt tv komme
Han blev for nyligt idømt to

et halvt års fængsel for bil
svindel ved retten i Horsens.
Han har imidlertid appelleret
dommen til landsretten, og
derfor sidder han i øjeblikket  i
arresten.

På baggrund af Vejle amts
tilsynsudvalgs kritik af de
»umenneskelige vilkår< i arre-
sten, har arrestanterne sidste
onsdag valgt Johnny Vanting
som talsmand til at føre deres
sag.

- Vi har bl.a. bedt tv om at
komme og filme, så folk - og
ikke mindst de ansvarlige po-
litikere - kan se hvilke forhold,
vi lever under, fortæller tals-
manden.

Arrestanternes utilfreds-
hed skyldes ikke mindst, at de
indsatte på etagerne ovenover

varetægts-arresten  ofte for-
retter deres nødtørft i pla-

stik-poser, som de derefter
smider ud af cellerne.

Det sker som en protest
mod, at de - ligesom arrestan-
terne - er nødt til at ringe på
en klokke, hvis gang de skal på
toilet. Det findes ikke i celler-
ne.

Uudholdelig stank
Poserne plasker ud på taget

lige ud for arrest-vinduerne.
- Lige nu ligger der fire po-

ser med lort udenfor mit vin-
due, og når det er varmt, er
stanken uudholdelig, siger
Johnny Vanting.

Som arrestant har han ret
til gårdture af en halv times
varighed to gange om dagen.

Til forskel for fangerne i re-
sten af fængslet er arrestan-
terne endnu ikke dømt . Man-
ge af dem er derfor underlagt
brev-censur, besøgskontrol  og
er i isolation til deres sag er
færdig-behandlet og klar til at
komme for retten.

- Vi sidder her i cellen 23
timer i døgnet , mens de andre
fanger har fjernsynsstue og

kan gå omkring hos hinanden.
Vi indtager vores måltider,
mens der en meter fra os sid-
der tusindvis af små fluer i
vindueskarmen, siger arre-
stanternes talsmand.

- Man kan sidde og blive de-
primeret ind imellem. Både på
grund af, at man spekulerer
på den verserende sag, men
også fordi man sidder under
så uhygiejniske forhold. Hvil-
ke sygdomme risikerer man
ikke at få gennem fluerne,
spørger Johnny Vanting.

Indtil videre har han og fire
andre arrestanter haft diarré .
De sidder alle i afdelingen ud
til halvtaget, hvor fluerne
kommer fra. Derfor er de
varetægtsfængslede  ikke i tvivl
om, at den tynde mave skyldes
insekterne.

Og en omgang diarré er
ge Johnny Vanting særdeles
ubehageligt i arresten.

- Når man først skal ringe
på en klokke og afvente, at der
kommer en arrest-betjent og
følger dig på toilet, så har du
altså gjort i bukserne, inden
hjælpen når frem.

Mangler håndvask
Han og de øvrige  godt tyve

arrestanter er også utilfredse
med, at de ikke har en hånd-
vask i cellen.

- Under de her forhold, hvor
man om natten ind imellem
forretter sin nødtørft  i en tis-
seflaske eller på potte for ikke
at forstyrre vagtpersonalet, er
det ulækkert, at man ikke har
mulighed for at vaske hænder
bagefter.

Det giver
fængselsinspektørJørgenBang ham helt ret

- Der burde være en kum-
me, og det sagde vi allerede fra
starten. Men dengang stod di-
rektoratet og skulle være
færdig  med arresten til den 1.
marts. Så det blev et

spørgsmålom både tid og penge, det
faldt på dengang, siger Jørgen
Bang, der dog pointerer, at
ønsket om kummer i hver celle
ikke er trukket tilbage.

Forsvindede lidt
Til gengæld er

fængselsinspektørenmere tilbagehol-
dende med indrømmelser  an-
gående udkast med poser fra
de overboende fanger.

- Det er i ikke det omfang,
som arrestanterne og Vejle
amts tilsynsudvalg gor det til.
Faktisk er det forsvindende
lidt, der bliver kastet ud, me-
ner Jørgen Bang.

Han mener i øvrigt , at arre-
stanterne selv bidrager til svi-
neriet ved at smide madrester
og affald ud af vinduerne.
Jørgen  Bang har netop fået
rapporten fra amtets tilsyn-
sudvalg. Han er i øjeblikket
ved at forfatte et officielt svar
på kritikken, som skal sendes
til Direktoratet for Kriminal-
forsorgen. (g-vald)
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