Fængselschef
efter syv
fangers flugt:
Det er ikke
slut endnu
korps-ånden på fængslet:
" Nu må vi have standset
flugterne«, siger Jorgen
Bang.

HORSENS - Efter den seneste tids flugter fra
Statsfængslet , hvor det er lykkedes indsatte at komme
over ringmuren, vil andre
indsatte nok også forsøge
sig indenfor den kommende tid.
Vicefængselsinspektør
Jørgen Bang, Statsfængslet ,
i Horsens, vil ikke blive forba y set, hvis flere " frihedselskende« f anger prover at
stikke af fra det i forvejen
flugthærgede fængsel . I løbet af den sidste uge er syv
stukket af pa en made, der
leder tanken hen pa stafetløb.
- Der er erfaring for, at en
vellykket flugt giver nye forseg. Indsatte, der gar med
de samme tanker, far lyst til
at realisere ideen, og ud af
den flok pa omkring 150 indsatte, vi har på fængslet, vil
det ikke undre mig om flere
forsøger at flygte, siger
vicefængselsinspektør Jørgen
B
ang, Horsens.

Vil sikre yderligere

Vicefængselsinspektør Jørgen Bang, Horsens: - Der er
erfaring for, at en vellykket
flugt giver nye forsøg.
- Vi må sætte ind mod den
tendens, der er til at flygte.
Personalets agtpågivenhed
skærpes, når der sker undvigelser, og i øjeblikket er

Fængslets anden vicefængselsinspektør, Jens
Tolstrup, oplyste i morges
til " Kanal 94«, at man i
øjeblikket er ved at gennemgå
de mekaniske og elektroniske sikrings-systemer for at
se, om de fungerer.
- Og vi vil påny rette henvendelse til Direktoratet for
Kriminalforsorgen for at
hare, om der er mulighed at
komme hurtigere igennem
med de ønsker vi har med
hensyn til sikring, sagde
Jens Tolstrup.
Af sikkerheds-hensyn ønskede Jens Tolstrup ikke at
afsløre, hvordan man yderligere onsker fængslet sikret
mod flugter.
Den 42-årige narko-gangster Pan Helge Jensen, der
havde held med at stikke af
i går, er stadig pa fri fod.
(tor-)

