
SF angriber Hans Engell
Sag om fange-død i Horsens Statsfængsel foyer til angreb på justitsministeren - Fængselsinspektør  anfægter tal

SF mistænker  justits-
minister Hans Engell
(K) for at have misin-
formeret Folketingets
retsudvalg om, i hvor
høj grad fængselsvæse-
net har overholdt reg-
len om altid straks at
lade læger tilse urolige
fanger, som anbringes
fastspændt i sikrings-
celler.

Samtidig kræver  partiet do-
kumentation for, at Engell i
1989 holdt sig til sandheden i
en redegørelse herom til ud-
valget.

Mistanken er foranlediget
af sidste uges frikendelse af en
overvagtmester i Horsens
Statsfængsel . Overvagtmeste-
ren undgik straf, selvom han
havde overtrådt  reglerne ved
en lejlighed i 1989, hvor en syg
fange døde som resultat heraf.

I et brev til Engell forehol-
der SF's retspolitiske ordfø-
rer, Leif Hermann, justitsmi-
nisteren, at han sidste år efter

hændelsen oplyste til retsud-
valget, at Kriminalforsorgen

Fængselsinspektør  Jørgen
Bang, Horsens - kaster nye tal
ind i debatten.

kun kendte til ganske få tilfælde
af, at reglen var blevet

overtrådt, og at det i hvert
var blevet påtalt.

Men under retssagen mod
overvagtmesteren fra Hor-
sens kom det frem, at stats-
fængslets inspektør og perso-
nale øjensynligt aldrig har
fået nogen påtale fra Krimi-
nalforsorgen trods flere
de af overtrædelser , anfører
Hermann.

- Oplysninger, der gives til
et folketingsudvalg er, som

Folketingsmedlem for SF,
Leif Hermann - mistnker
minister for fejlagtigt svar.

oplysninger der i øvrigt gives
til Folketinget, sikret af et
retsligt ansvar, der påhviler
den minister, der afgiver op-
lysningerne. Forholder det sig
som beskrevet, må jeg anse
svaret (det til retsudvalget i
1989, red.) for groft vildleden-
de og udtryk for et forsøg på at
bagatellisere en srdeles kri-
tisabel praksis, skriver Her-
mann til Engell.

Hermann afkræ ver samti-
dig ministeren dokumenta-
tion for sin påstand dengang

om, at overtrædelser  var ble-
vet påtalt.

I forvejen har frifindelsen
af overvagtmesteren Met Soci-
aldemokratiet til at indkalde
justitsministeren til samråd  i
retsudvalget. Partiet vil have
undersøgt, om reglerne bør
skærpes, siden overvagtme-
steren kunne blive frikendt.

Fæ ngselsinspektør Jørgen
Bang har kastet nye tal ind i
fangedød-sag. Tal, der ikke
umiddelbart stemmer med
kriminalpolitiets rapport i sa-
gen.

- Der har været læge-tilsyn
til 24 ud af 40 anbragte i sik-
ringscelle inden for halvanden
time. Siger Jørgen Bang.

- I 34 ud af 40 sikringscelle-
anbringelser er der gået fra 70
til 345 minutter, nsten seks
timer, fra fangen blev fast-
spndt og til han blev tilset af
en læge. Sagde advokat Bent
Nielsen under forsvaret af sin
'client, en overvagtmester fra
fængslet, da denne i sidste uge
blev tiltalt for tjenesteforsøm-
melse ved en domsmandsret i
Horsens - og frifundet.
Så  der er pludselig sået stor
tvivl om, hvilke tal der er rigti-

ge. Det er ret afgørende, fordi
tallene indgår i såvel
bedømmelsen  af retssagen som i den
argumentation, den kriminal-
politiske forening KRIM i
Århus l gger til grund for nye
politianmeldelser - nemlig
mod Jørgen Bang, hans to
nærmeste medarbejdere, da-
værende vicefængselsinspek-
tør Jens Tolstrup og ledende
overvagtmester Edvin Holst
Pedersen.

- Jeg deler tallene lidt an-
derledes op end Bent Nielsen,
men ved et nrmere studium
af materialet, herunder sup-
plerende oplysninger, som po-
litiet ikke har haft adgang til,
fremgår det, at der var Iæge til
fem inden 30 minutter, til
yderligere ni inden en time og
igen til 10 inden der var gået
90 minutter.

- Så er vi oppe på 24. Læge-
tilsynet til de sidste 14 skete
inden for halvanden til fire ti-
mer, men ud af de 14 var der
seks, hvor personalet bragte
sikringscellle-anbringelsen til
ophør, inden læ gen nåede
frem, siger Jørgen Bang.

- KRIM an fører, at Jens
Tolstrup er refereret for at ha-

ve sagt, at rapporterne blev
studeret nøje, men at du i ret-
ten har oplyst, at du ikke

læste dem?
- Det, jeg sagde i retten, var,

at arbejdsgangen var, at den
ledende overvagtmester gen-
nemgik sikringscelle-rappor-
terne, og hvis han mente, at
der var nogle jeg
skulle se på, så fik jeg dem ind
på mit bord, siger Jørgen
Bang.

Lederen af kriminalpolitiet
i Horsens, kriminalinspektør
Palle Berentzen, oplyser, at
kriminalpolitiet har lavet et
skema over tidspunkterne i de
enkelte rapporter, og at det er
fra dette skema, at oplysnin-
gerne til sagen er kommet.

- Jeg kan ikke afvise, at der
kan vre dårlige kopier, der
har vret svære at tyde, men
umiddelbart vil vi ikke foreta-
ge os mere i sagen. Vi har lagt
os fast på, at vi ikke vil kom-
mentere skemaet, og det hol-
der vi fast på.

- Lad os nu lige først vurde-
re den nye anmeldelse, inden
vi måske gar videre med no-
get, siger Palle Berentzen. (hj)
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