Frifundet
i sag om
fange-død
Overvagtmester kan vente tjenestemands-sag
HORSENS - En 44-årig
overvagtmester fra
Horsens Statsfængsel
blev i gar frifundet i sagen om en fanges død.
Overvagtmesteren var
tiltalt for grov tjenesteforsømmelse, fordi han
havde undladt at tilkalde liege til fangen, der
døde fastspændt i sin
sikkerhedscelle.
Dermed ignorerede overvagtmesteren et cirkulre fra
justitsministeriet, der siger,
at fastspændte fanger omgående skal tilses af en læge .
Den 35-årige Erik Alexander Thor Hansen var endt i
sikringscellen, efter at fngselsbetjentene havde trukket
ham ud af en brændende celle,
hvor han havde forsøgt selvmord.
Dommandsretten i Horsens
fandt ikke overvagtmesterens
tjenesteforseelse så grov, at
den hate hjemme under
straffeloven, og han blev frifundet.
Der venter ham dog en tjenestemandssag, hvis udfald
kan vre alt lige fra en påtale
til degradering og forflyttelse.
- Frifindelse er det eneste

udfald, der kunne blive på
denne sag, sagde den synligt
lettede overvagtmester kort
efter dommen, mens han
modtog lykønskninger fra sine kolleger på fængslet .

Skarp kritik
Hans advokat Bent Nielsen
havde i sin forsvarstale gjort
meget ud af, at andre end
overvagtmesteren kunne gores ansvarlige i sagen, men på
spørgsmålet , om han var gjort
til syndebuk, svarede vagtmesteren klart nej.
Udenfor retssalen rettede
Bent Nielsen anklagen videre
mod den »slendrian", som han
mente bade fængslets ledelse
og l gerne viser, når det drejer sig om l getilsyn af fastspændte fanger.
- Det er jo n rmest et lykketræf, når man far fat på en
sagde Bent Nielsen.
Også Bjarne Overmark fra
KRIM i Arhus havde skarpe
ord til såvel Direktoratet for
Kriminalforsorgen og ledelsen på Horsens Statsfængsel .
- De kunne lige så vel anklages i denne sag, sagde Bjarne
Overmark.
- At overvagtmesteren blev
frifundet, undrer mig ikke.
Det er altid svrt at få en

fængselsfunktionær dømt
i Horsens, sagde Bjarne
Overmark.
Han mener også, at frifindelsen er udtryk for, at fanger
kan behandles anderledes end
andre mennesker.
- Et hvilken som helst andet
sted, hvor et menneske var
trukket ud af et brndende
rum, ville man uden Owen tilkalde en ambulance.
- Men Erik Alexander Thor
Hansen, der desuden havde
flere dybe snitsår, blev
spændt fast i en celle, og man
ville ikke engang tilkalde en
sagde Bjarne Overmark,
der tilføjede , at Horsens
Statsfængsel er værre end andre steder.

På arbejde igen
Og mens pressen flokkedes
om repræsentanterne fra
KRIM, forsvandt overvagtmesteren i mylderet på gaden
udenfor retsbygningen.
Kun en uge efter fangens
død den 24. juli sidste
br kkede overvagtmesteren
benet, og indtil midt i juni i år
var han sygemeldt. Men han
regner med at starte på arbejde igen midt i august. (birte)

