Vagtmester
overhørte
kollegers
opfordring
Retten i Horsens afsiger i dag dom
Selvom flere kolleger
opfordrede ham til at
tilkalde en læge til den
fastspændte fange, der
sidste fir døde i sikringscellen pa Horsens
St at sfængsel , valgte
den tiltalte overvagtmester at overbore
dem. I stedet ville han
vente pa en sygeplejerske, han ikke kendte
mødetidspunkt et pa.
En domsmandsret i Horsens tog i går fat på sagen mod
den 44-årige overvagtmester
fra Horsens Statsfængsel som
er tiltalt for grov
itjensforøml sagen om den fange, der sidste døde, mens
han lå fastspændt i en sikringscelle.

11 vidner
BsenatNgilførÅhus

Med den landskendte

ved sin side hørte overvagtmesteren på de 11 vidner, der - på
nær to - alle var kolleger til
ham. Flere gange kom det
frem, at de havde opfordret
ham til at følge reglerne og tilkalde en læge.
Men det overhørte han. I
stedet ville han vente på den
sygeplejerske, som han troede
mødte kl. 6.00.
Den afdøde fange, Erik
Alexander Thor Hansen, blev

lidt for kl. 05.30 hevet ud af
sin brændende celle og
spndt fast i sikringscellen.
Klokken 7.10 blev han fundet
død.

Skal tilkalde læge
Reglerne siger, at når en
fange fastspændes skal der
omgående tilkaldes en læge,
men det skete ikke.
Overvagtmesteren mente,
det var godt nok, hvis man
ventede på sygeplejersken, så
kunne hun kontakte Iægen .
Han kunne ikke huske, at
sygeplejerskerne på
statsfæ ngslet næsten et år tidligere havdefå et ændret deres
mødetidspunkt , så de nu først
mødte kl. 7.00.
- Blev De ikke urolig, da sygeplejersken ikke kom kl. 6,
spurge anklageren, vicestatsadvokaten Peter Brøndt Jørgensen.
- Nej, hun kunne jo have sovet over sig, svarede overvagtmesteren.
- Vidste De hvem, der skulle
møde?
- Nej.
- Tænkte de på at ringe til
en af sygeplejerskerne?
- Nej, den pågæIdende kunne jo have ferie.
- Gjorde De dem nye overvejelser, da der Id. 6.30 stadig
ingen sygeplejerske kom?
- Nej.
- Hvornår sendte De sidste
gang en hen og tilse fangen?

Det kunne overvagtmesteren ikke huske, for han havde
ikke selv sendt nogen afsted.
Fængselsbetjentene var selv
gået derhen, og fra Id. 6.20 så
ingen ind til den fastspændte
fange, for han lidt over syv
blev fundet livløs.
Hverken den
,omatsfængdeihvl t
brndende, røgfyldt rum, eller at kolleger meddelte, at
han blødte, fik overvagtmesteren til at overveje en opringning til

Reglerne blev brudt
I de otte timer retssagen i

gar varede, kredsede såvel forsvarer som anklager omkring
det, der skete den morgen på
statsfængslet, hvor Erik
Alexander Thor Hansen mistede livet.
Ingen af de 11 vidner
aøntshkeæd ge den tiltalte overn
vagtmester ud, men heller ingen var i tvivl om, at reglerne
var brudt.
Men selvom mange af dem
havde været inde hos fangen,
og næsten alle konstateret, at
han talte i vildelse og blødte ,
tog ingen selv affære og tilkaldte en læge .
Overvagtmesteren havde
ansvaret, da Erik Alexander
Thor Hansen med vagtmesterens egne ord ” var så uheldig
at do«. (birte)

