
Sag om fanges død
for retten i dag
Vagtmester tiltales for grov tjenesteforsømmelse  - To dage sat af til sagen

I dag Id. 9.30 tog en
domsmandsret i Hor-
sens fat pa en behandle
sagen mod den 44-årige
overvagtmester fra
Horsens Statsfngsel,
der er tiltalt for grov
tjenesteforsømmelse i
forbindelse med en fan-
ges død i fængslets  sik-
ringscelle tidligt om
morgenen den 24. juli
sidste år.

Den dag kl. 7.00 blev den
35-årige  Alexander Erik Thor
Hansen fundet død,

fastspændt  i sikringscellen, som
han var blevet anbragt i efter,
at han få timer tidligere havde

forsøgt at begå selvmord ved
at sa tte ild til sin celle.

Det skete ikke
Ifølge  Justitsministeriets
cirkulære om sikringsceller
skal fanger, der fastspændes ,
have lægetilsyn omgående -
det skete ikke.

Overvagtmesteren har un-
der efterforskningen forklaret
politiet, at han udsatte beslut-
ningen om at tilkalde
indtil en sygeplejerske skulle
mode. Han ventede hende
klokken 6.00, selv om hun re-
elt forst skulle mode en time
senere. 

Retslægerådet har senere i

en erklæring skrevet, at til-
kaldelse af læge eller sygeple-
jerske " kunne have udløst

liv-reddende  behandling".
Dødsårsagen menes at være
røgforgiftning, et mindre
blodtab og " delerium tre-
mens" der opstår hos folk,
som har drukket men
som pludselig holder op.

Ville henlægge
sagen

Ordenspolitiet i Horsens
undersøgte i første omgang
. sagen med det resultat, at po-
litimester Troels Jørgensen
opfordrede til, at sagen blev
henlagt, og der ikke blev rejst
tiltale mod

fængselspersonalet.
Trods det ønskede vice-

statsadvokaten i Viborg,  Pe-
ter Brøndt Jorgensen, at sa-
gen igen blev undersøgt . Den-
ne gang af kriminalpolitiet i
Horsens.

Den 5. februar i år meddelte
statsadvokaturen i Viborg a
at der ikke ville blive nogen
straffesag mod overvagtme-
steren.

Den samme paragraf
- Der er efter vores skøn ,

ingen som har handlet
forsætligti denne sag, og paragraf
157, der taler om grov

forsømmelsei tjenesten, kan heller
ikke bre en sigtelse, sagde

vicestatsadvokat Peter
Brøndt Jørgensen dengang.

Men det er med den para-
graf i hånden, at Brøndt Jør-
gensen i dag star som ankla-
ger overfor den 44-årige over-
vagtmester.

For det skete nemlig det, at
Kriminalpolitisk Forening,
KRIM i Arhus og den afdødes
bror ikke ville stille sig tilfreds
med, at fangedøden  endte i en

diciplinærsag mod vagtmeste-
ren.

Ankede til ,
rigsadvokaten

De ankede sagen til Rigsad-
vokaten og anfægtede bl.a., at
travlhed på

vagtmesterkontoretvar skyld i, at der ikke blev
tilkaldt en læge til den fast-
spændte fange.

KRIM gjorde samtidig op-
mrksom på, at 99 procent af
folk med ” delerium tremens«
overlever ved hurtig lægebehandling

Det tog ikke Rigsadvokaten
mere end tre uger at tage stil-
ling.

Beslutningen fra statsadvo-
katuren i Viborg blev omgjort,
i stedet blev man bedt om at
rejse tiltalte mod overvagtme-
steren.

- Pres fra KRIM
Det vakte bestyrtelse hos

f ngselspersonalet, og for-

manden for Dansk Fngsels
Forbund i Horsens, Bent Kat-
balle, kaldte det en ren poli-
tisk handling.

Han mente, Rigsadvokaten
havde vret under pres fra
KRIM, og kaldte det foruroli-
gende, at en gruppe primært
bestående af tidligere indsatte
(KRIM red. ) på  denne made
kunne presse rigsadvokaten.

- Overvagtmesteren har er-
kendt, at han har begået en
krystalklar fejl, og ingen

er-mere  ked af det end ham selv.
- Vi havde da også forberedt

os på en diciplinærsag, hvor
der kunne blive tale om degra-
dering eller forflytning, sagde
Bent Katballe.

Første gang
Det er første gang i stats-

f ngslet historie, at en ansat
bliver tiltalt for overtrædelse
af straffeloven i forbindelse
med sin tjeneste.

I en pressemeddelse fra
KRIM kaldes retssagen for
” en prøvesten, der skal vise,
om indsatte i de danske
f ngsler beskyttes af retssy-
stemet, når

fængselspersonaletsundladelsessynder
påføreren indsat alvorlig over-
last".

Samtidig bebuder KRIM, at
man vil sende en delegation af
tidligere fanger fra Horsens
Statsfngsel til retsalen i dag
og i morgen. (birte)
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