Sag om
fangedød
ankes af
forening
KRIM vil forfølge

sagen

HORSENS - Vi vil
straks anke statsadvokatens afgørelse til
rigsadvokaten, for vi
finder, at det er en forkert afgørelse, når der
ikke rejses straffesag
mod overvagtmesteren, siger stud. jur.
Bjarne Overmark fra
den kriminalpolitiske
forening KRIM i Århus.

overlever 99 pct, af de personer, der rammes af
tremens.. Det er denne diagnose, obduktionen peger på
medvirkede til den 35-åriges
død i sikringscellen. Delirium
opstår hos folk, der har drukket tæt og pludselig ophører
med at indtage alkohol.
Fangerne på fængslet udtaler via Ole Jensen, der er
Rredaktør
på fangebladet
”ebstign":

KRIM har meget tæt fulgt
sagen om den 35-åriges Horsens-fanges død i sikringscellen den 24. juli i fjor. Og man
slipper ikke sagen, selv om
statsadvokaten i går besluttede ikke at rejse tiltale mod
overvagtmesteren.

Kræver materiale
udleveret
- Vi vil kræve materialet i

sagen udleveret, herunder obduktionsrapporten,
gen fra Retslægerådet og også
politiets materiale, hvis det er
muligt. Vi vil forfølge sagen så
langt, som vi overhovedet
kan, siger Bjarne Overmark.
- Vi er tilfreds med, at statsadvokaten ikke blot har henlagt sagen, og at han også beordrede en ekstra
politi-undersøgelse . Men vi forstår ikke, at man afviser, at der er
tale om en overtrædelse af
straffeloven. I paragraf 250
hedder det direkte, at det er
strafbart at hensætte nogen i
en hjælpeløs tilstand. Det
krver ingen forsæt til, at de
efterfølgende skal do,
KfoRIrMt-sepæna.
Bjarne Overmark tilføjer , at
efter KRIM's oplysninger

-

Ingen undskyldning
- Den vagtmester er skyld i

vores medfanges død . Der findes ingen undskyldning for ikke at ringe efter en læge . Så
stærkt vil vi fanger have lov til
at sige det, skriver Ole Jensen
i et brev til Horsens Folkeblad.
De indsatte er utilfredse
med, at statsadvokaten nu
overlader sagen til Direktoratet for Kriminalforsorgen.
- Her er tale om samme instans, som hele vejen igennem
har søgt at skjule sagens omfang, og da dette mislykkedes,
har de konsekvent forsøgt at
bagatelisere sagen. Den ansvarlige vagtmester har endog
undgået en suspendering,
skriver Ole Jensen.
Fængselsinspektør Jørgen
Bang, Statsfængslet i Horsens, har foreløbig ingen kommentar til sagen, da der forestar en disciplinær undersø gelse i kriminalforsorgens regi. Han oplyser, at udgangen
på en disciplinr-sag - foruden frifindelse, naturligvis kan gå fra irettesættelse , advarsel, bode, forflyttelse, degradering og endelig afskedigelse. (hj)
LIES SIDE

Det var i denne sikringscelle, at den 35-årige døde, mens han
fastspændt om morgenen den 24. juli i For. (Arkivfoto)
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