Lille Kai
kvæstet
under flugt
Flugtkonge
faldt ned fra
3. sals højde
HORSENS - Danmarks
ukronede flugtkonge,
Kai Andersen, blev
hårdt kvæstet, da han
søndag faldt otte meter
ned og landede i en
stenbelagt gård på
Statsfængslet.
Han var i færd med at
gennemføre sin 12. flugt
fra danske fængsler og arresthuse, da ulykken skete.
Ka i An derse n , og så
kendt som »Lille Kai«, fik
en række alvorlige brud i
højre ben og fod og måske
også i ryggen. Og kan nu se
frem til et langvarigt hospitalsophold,oplyser vi- c
einspektør Michael
Schrøder på Statsfængslet
i Horsens.

Flygtede i april
Den 48-årige Kai Andersen flygtede sidste gang fra
Statsfængslet den 12. april
i år.
Dengang savede han
tremmerne over med en
stålstreng og kravlede ned
i gården ved hjælp af en
rebstige, lavet af sengetøj.
Han fandt derefter en stige, så han kunne komme
over ringmuren.

Allerede halvanden måned senere blev han fanget
i Åbenrå og kom tilbage til
fængslet i Horsens.

Hul i muren
Flugten søndag aften
var nøje forberedt. Han
havde lavet et hul i muren
i 4. sals højde, hvor han
havde sin celle. En række
sammenbundne lagner
skulle skaffe ham ned i
gården, men de brast, da
han var i 3. sals højde.
- Vi holdt selvfølgelig ekstra øje med ham, men han
har alligevel været i stand
til at skaffe sig værktøj til
at grave sig ud med, oplyser Michael Schrøder.
På fængslet er man nu
ved at undersøge, dels
hvordan han fik lavet
hullet i muren, og dels,
hvordan han havde
planlagt at komme ud fra
den indre gård, han var
ved at fire sig ned i.
Kai Andersen har i alt
fået domme på 28 års
fængsel for røverier, som
han især har begået mod
posthuse og pengeinstitutter. Afsoningen af straffene har trukket i langdrag
på grund af de mange
flugter, og han kan derfor
først være færdig i 2009.
Den første flugt skete i
1979 fra et af Spaniens
sikreste
og
mest
berygtede fængsler.

