
Løj  om indespærring
fordi han var sur
på Mogens Husted
15-årig elev afhørt om indespærring på badeværelse

En 15-årig dreng
indrømmede  i går i retten i
Horsens, at han Iøj overfor
politiet, da han under en
afhøring tidligere på året
fortalte, at Mogens Husted
havde spærret ham inde
på et seks kvadratmeters
badeværelse uden vindue i
tre døgn.

Da han i går skulle afgive
forklaring modererede han
sine udtalelser og fortalte, at
indespærringen  begrænsede
sig til ca. otte timer. Husted
mener, det højst drejede sig
om fem timer.

Den 15-årige  var i maj 1983
sammen med en kammerat
stukket af fra Husoddesko-
lens afdeling i Portugal, og
det var lykkedes dem at

komme tilbage til Danmark,
dels med tog og dels ved at
tage den på stop.

Ved hjemkomsten hen-
vendte den 15-årige  sig om
aftenen på politistationen i
Horsens for at få penge til en
billet i København.

Forgæves.Politiet fandt ud af,
hvem han var og ringede af-
ter Husted.

Trusselsbreve
til sin mor

- Han havde sendt flere
trusselsbreve til sin stedmor
og truet med at slå hende
ihjel. Da jeg underrettede
forældrene i København om,
at vi havde fået fat på dren-
gen, bad de mig om at låse
ham inde. De var bange for,
at han skulle gøre alvor af

sine trusler. Derfor låste  jeg
ham inde på badeværelset.
Han kom derind ud på nat-
ten og blev last ud igen først
på formiddagen. Det drejede
sig om fem timer, forklarede
Husted.

Drengen forklarede i går,
at det havde drejet sig om
*en enkelt nat eller sådan
noget«.

"Det kan jeg sgu
ikke huske"

- Du har flere gange været
afhørt af politiet og fortalt,
at du var indespærret i flere

døgn, ihvertfald halvandet
døgn. Ifølge politiet har du
også sagt tre døgn. Har du
forklaret sådan, spurgte an-
klageren politiassessor A.
Kvium, Horsens.

- Det kan jeg sgu ikke hu-
ske, led svaret.

- Du er klar over, at det er
strafbart at afgive falsk for-
klaring, sagde forsvareren,
advokat Koch Michelsen,
København.

- Ja.

Ude pa at skade Hu-
sted

- Det har afstedkommet en
masse ulejlighed for en
masse mennesker. Man må
gå ud fra, at du har været

ude pd skade Mogens, sagde
Koch Michelsen.

- Jeg var gal og sur, fordi
jeg havde en masse plader
på skolen, som jeg aldrig har
set siden.

- Du stak selv af.
- Ja.
- Skulle man have efter-

sendt pladerne til dig?
Tavshed.

Falsk forklaring
- Du har forklaret falsk.
- Så meget falsk er det veil

heller ikke.
- Hvorfor gjorde du det?
Her afbrød retsforman-

den, dommer Jørgen Bruun,
Horsens, afhøringen :

- Vi behøver vist ikke
spørge vidnet om mere.

Retssagen fortsætter
dag. (tor-)
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