Bent Nielsen:
Slendrian i
statsfængslet
Efter frifindelse rettes fingrene mod fængselssystemet
- Der er ikke kun en
mand, men mange der
har et medansvar i denne sag. Og fangerne
skal bestemt ikke finde
sig den slendrian, der
nu er afsløret pa Horsens Statsfængsel .
Sadan sagde advokat Bent
Nielsen, da han i gar havde
fået frikendt sin klient, den
overvagtmester, der har staet
tiltalt for grov
itjseangofmrødl
pa Horsens Statsfængsel .
Overvagtmesteren undlod
den 24. juli sidste år at tilkalde en lmge til den 35-årige
Erik Alexander Thor Hansen,
der efter et selvmordsforsøg
var blevet spændt fast i
fængslet sikringscelle.

Farlige abstinenser
Halvanden time senere døde han. Dødsårsagen var en
kombination af en lettere
røgforgiftning, et mindre blodtab
og delerium tremens, der
rammer folk, som efter lang
tids kraftigt alkoholmisbrug
pludselig ophører med at drikke.
Sygdommen eller abstinenserne kan vre dødelig , hvis
der ikke behandles i tide.
Den afdøde fange havde de
sidste mange år haft et forbrug pa ca. 30 ø1 om dagen

plus hash eller andre stimulerende midler.

Fastspndt
i timevis
Et cirkulærer fra justistministeriet siger, at fastsp ndte
fanger omgaende skal tilses af
en læge.
Men en undersøgelse , foretaget af kriminalpolitiet i Horsens, har vist, at de fastspændte fanger i statsfængslet kan vente i timevis, inden
de får lægebesøg .
Netop det punkt slog Bent
Nielsen meget på, da han i
over en time talte sin klients
sag, som i går blev afgjort i
retten i Horsens.

fejlskønnede
Sygeplejerske
Også retslægerådets
bedømmelse af fængslet oversygeplejerske var med til at underbygge hans ord om, at ikke
kun overvagtmesteren havde
et ansvar i denne sag.
Ifølge
retslægerådet havde
oversygeplejersken lavet et
fejlskøn , da hun allerede, tre
dage for han clock, kaldte fangens opførsel for skuespil.
Igen ifølge retslægerådet
burde Erik Alexander Thor
Hansen i stedet have været
under intensiv overvågning.
Det skete ikke.
- Men dommen i dag bety-

der dog ikke, at de indsatte i
danske fngsler er gjort
retsløse, siger Bent Nielsen efter
dommen.

Ikke som andre
Det omvendte mener talsmanden fra KRIM, Bjarne
Overmark.
- Det er udtryk for kynisme,
at hverken fængslet ledelse eller Direktoratet for Kriminalforsorgen har reageret pa det
sløseri , der har fundet sted
vedørende lægetilsyn af fastspænde fanger.
- Og kynismen deles
aåfbdomesntlirH ,
der hermed giver grønt lys for,
at indsatte i fængsler ikke har
krav pa samme sikkerhed som
andre borgere i landet, sagde
Bjarne Overmark.
Han understregede, at hele
sagen omkring fangedøden
måtte betyde, at der nu blev
gjort noget ved den slendrian,
han mener finder sted især pa
Horsens Statsfngsel.

En anden sag
Selv om overvagtmesteren i
forhold til straffeloven blev
frikendt, har han stadig gjort
sig skyldig i en tjenstlig fejl,
som nu vil fore til en diciplinærsag mod ham.
Den kan ende i bade degradering og forflyttelse. (birte)

