
Rudin får lidt
friere forhold
Erling Olsen:
Han er en af
de farligste

HORSENS - Schweize-
ren Marc Rudin - den
femte mand i Blekinge-
gade-gruppens røveri
mod Købmagergades
Postkontor - fik i går
bevilget lidt friere for-
hold af justitsminister
Erling Olsen (S).

Rudin må fremover
bevæge sig i den store gård
på Statsfngslet i Hor-
sens, hvor han afsoner sin
dom på otte års fængsel.

Hidtil har Rudin på
grund af risikoen for, at
han vil flygte, kun måttet
bevæge sig i en lille , afluk-
ket gård. Før og efter hver
gårdtur har han skullet la-
de sig visitere.

- Nu prøver vi at se, om
han ikke kan gå i den store
gård, men stadig alene, da
andre fanger ville kunne
hjælpe ham til flugt. Og på
forskellige tidspunkter, så

ingen uden for fngslet
kan vide hvornår, siger ju-
stitsministeren.

Lempelsen af Marc Ru-
dins afsoningsforhold blev
besluttet i går på et møde
mellem Erling Olsen og Di-
rektoratet for Kriminal-
forsorgen.

- Rudin skal ikke have
negativ særbehandling,
men problemet er, at han
er undvigelsestruet, siger
Erling Olsen, der kalder
den 49-årige schweizer for
»nok en af de farligste og
mest undvigelsestruede
personer, vi har haft i de
danske fængsler..

- Det er simpelthen min
bedømmelse ud fra hans
hidtidige virksomhed. Ef-
ter min mening betragter
han ikke sig selv  som en
angrende kriminel, men
som en frihedskæmper,
der i en Mere sags tjene-
ste har måttet medvirke til
noget, som vi andre finder
kriminelt.

- Sagen er, at hvis han
undslap nu, fordi  vi ikke
var tilstrkkeligt op-
mrksomme, var der kun

ét sear: Ny justitsminister,
siger Erling Olsen.

Efter mødet med Krimi-
nalforsorgen noterer ju-
stitsministeren om Marc
Rudins forhold, at han ik-
ke er isoleret, men anbragt
i en særligt sikker afde-
ling, hvor ca. 20 fanger Bid-
der ”frivilligt", i enrum,
men har mulighed for
fælleskab med hinanden.
Statsfængslet  har »for
nylig« tilbudt Rudin at ar-
bejde i fælleskab med an-
dre, men dette har han ik-
ke ønsket. Han vil nu få
opfyldt sit ønske  om at bli-
ve selvstuderende, og
f ngslet undersøger  nu i
hvilken form.

Schweizeren lider af for
højt blodtryk og har klaget
over, at han ikke må mo-
tionere, så han kan holde
blodtrykket i ave. Hertil si-
ger justitsministeren, at
fa ngslets sygeafdeling
holder nøje øje med Rudins
helbred, og at han far
"tilbudt  motion i det omfang,
som hans helbred tilsiger".
(g-vald)
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