
Den volds-tiltalte leder af Husoddeskolen, Mogens Husted,
ankom i formiddag for tredje dag i træk  til retten i Horsens.
(Foto: Lene Sorensen)

- Glad for
øretæver
HORSENS - Jeg vil
måskeikke sige, jeg er
taknemmelig, men jeg er alli-
gevel glad for, at jeg fik
nogle øretæver .
Også  på andendagen i den
omfattende straffesag mod
lederen af Husoddeskolen,
den 42-årige Mogens Hu-
sted, kom der

tillids-erklæringerog sympati-tilkende-
givelser fra en af de drenge,
som skolelederen er ankla-
get for vold imod.

Husted, som driver en
skole for unge kriminelle,
der er opgivet af mange an-
dre institutioner, er ankla-
get for vold mod otte elever
og for at have spærret dren-
gene inde eller lagt dem i
håndjern.

Følte sig truet
I går gennemgik retten et

anklagepunkt, hvor Husted
i februar 1982 gav en da 16-å-
rig dreng øretæver  på Hu-
soddeskolens afdeling i Por-
tugal. Husted indrømmer at
have givet drengen et par
lussinger, fordi han følte sig
truet. Drengen siger det
nærmere var en fem-seks
stykker, men han bærer  ikke
nag.

- Jeg havde det ikke så

godt med Mogens og svarede
ikke på hans spørgsmål . Jeg
var sur og provokerede ved
bare at sidde og pille i en ap-
pelsin, når han spurgte om
noget. Han slog i bordet, så
jeg rejste mig og lagde appel-
sinen fra mig. Jeg fik et par
"flade", men det var ihvert-
fald ikke vold, sagde den nu
18-årige i retten.

- Jeg blev lidt chokeret og
gik i forsvarsstilling . Så fik
jeg et par stykker mere. Jeg
blev trukket ud i gangen,
hvor vi diskuterede højlydt.
Han gav mig nogle lussin-
ger, og så blev jeg lidt mere
positiv.

- Det var ikke noget vi-
dere. Det var kun for at jeg
skulle v ågne op og ikke
sidde og spille "kong gule-
rod", forklarede den
18-årige, der var en af de ele-
ver, der ikke længere kunne
være på Husoddeskolen, da
Socialstyrelsen i januar fik
sat en politiundersøgelse i
gang mod skolens leder.

- Sur på Mogens
Da drengen blev afhørt af

politiet fortalte han, at han
havde fået helt op til 10-20
lussinger af skolelederen.

- Hvorfor gjorde du det,
nib- du i dag siger fortæller ,

at du fik langt færre lussin-
ger, spurgte Husteds forsva-
rer, Koch Michelsen.

- Jeg var sur på Mogens,
fordi jeg ikke længere kunne
være på skolen. Han svig-
tede mig. Vi havde skabt en
tillid gennem det halvandet

jeg var på skolen.
- Skabte slagene tillid?
- De kom på det rigtige

tidspunkt og satte nogle ting
igang.

- Hvad mener du om Mo-
gens og skolen?

- Det var i det store og hele
godt at være der.

- Har du haft godt af sko-
leopholdet?

- Helt sikkert, svarede
drengen.

Sagen fortsætter i dag.
(tor-)
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