
Rekord i fangeflugt
Statsfængslet i Horsens har flest undvigelser
HORSENS - De indsatte
Statsfængslet  i Horsens
er godt pa vej til at sætte
rekord i undvigelser. Si-
den 1981 har fængslet  væ-
ret det af de fem lukkede
fængsler i landet, hvor
flest fanger er flygtet fra.

Det viser opgørelser fra
Kriminalforsorgen. I 1981
flygtede 5, i 1982 6, og i 1983
flygtede 6 fra Horsens.
Altså ialt 17 i de nævnte  år,
hvilket  er mere end dobbelt
så  mange som fra Anstalten
ved Herstedvester, der

ligger på 2. pladsen med syv
undvigelser i samme

periode .
Efter de foreløbige tal for

1984, ser det ud til, at Hor-
sens også i ån vii toppe listen

i den illegale disciplln
«spring over ringmur«. Si-
den nytår og indtil i dag er
der undveget fem indsatte
fra de iukkede fængsler  i
Danmark. Alle er sprunget
over ringmuren i Horsens.

- Det er meget vanskeligt
at give en forklaring på,
hvorfor det netop er i Hor-
sens tallet topper. Det er rig-
tigt, at vi har haft mange
flugter på det sidste, men
tallene svinger, og andre år
er det de andre fængsler , der
har toppet. Jeg tror, det er
tilfældigt, at det nu er os,
der har uheldet, siger

vicefængselsinspektør  Jens Tol-
strup, Statsfængslet  i Hor-
sens.

- Hver gang nogen fiygter,

prover vi at anaiysere hvor-
for og hvordan, men vi kan
ikke se noget særligt  mon-
ster. Dog har personalet
ikke svigtet.

- Vi er ved at have instal-
leret bevæge-alarmer  på alle
gange i fængslet, og når vort
svage led, de laveste afsnit
af ringmuren, bliver forsy-
net med pigtråd, håber vi,
det råder bod på situatio-
nen. Men der er stadig visse
foranstaltninger , vi kunne
tænke os at få etableret, si-
ger Jens Tolstrup.

Ved undvigelse forstås
tilfælde , hvor en indsat har
skullet overvinde en eller
anden form for fysisk

hindring, f.eks. låsede døre el-
ler armatur.

Med i opgørelsen tæller

f.eks. ikke udeblivelse fra
orlov eller flugter, hvor en
fange spæner fra en fæng-
selsbetjent i forbindelse med
et besøg hos tandlægen.

De fængsler Horsens
sammenlignes  med er udover
Anstalten ved Herstedve-
ster, Statsfængslet  i Ny-
borg, Statsfængslet i Ringe
og Statsfængslet  i

Vridsløselille.
Den sidst flygtede fra

Horsens, Verner Ulrik  Vi-
stesen, er stadig på fri fod.
Når eller hvis han bliver
fanget risikerer han at
skulle stå til regnskab for
hashhandel . Kriminalpoli-
tiet i Horsens er i øjeblikket
ved at finde ud af, om der er
mulighed for at tiltale Viste-
sen for handel med hash for
180.000 kr. (tor-)
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