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det sker i Horsens fortsat

Drenge havde intet motiv
for brand i stråtækt hus
3Anklager kræver
tre år og ni
måneders fængsel
til 17-årige
Af Rikke Schjøtz Jensen
rsj@hsfo.dk

HORSENS - Det kan komme
til at vende op og ned på to
17-åriges
fremtidsplaner,
hvis de dømmes efter det
anklageskrift, der er rejst
imod dem.
De to drenge, som kommer fra Søvind og Stensballe, risikerer nemlig op til tre
år og ni måneders fængsel.
Drengene er tiltalt for 30
forhold af brandstiftelse og
hærværk. Mest alvorligt er
en brand i et stråtækt hus på
Agervej i juni sidste år, hvor
en mor og hendes treårige
datter var tæt på at indebrænde.
Da sagen mod de to drenge - som var 16 år, da de
mange forhold blev begået begyndte i går, erklærede de
sig skyldige. De nægter dog
at have udsat andres liv for

fare ved branden på Agervej.

Skete i vrede
Ifølge drengene udviklede
brandnatten sig „spontant“,
da de så det stråtækte hus
kort efter at have antændt
en campingvogn i nærheden.
Begge drenge satte en lighter til stråtaget, så ilden fik
fat, hvorefter drengene forsvandt uden at tjekke, om
der var nogen personer i huset.
- Det var først, da vi kom
et stykke væk og sad og så på
røgen, at det gik op for mig,
at huset nok stod i lys lue,
fortalte den ene tiltalte, som
også forklarede, at de ikke
havde haft nogen særlig
grund til at starte branden.
Hans medtiltalte fastholdt
i går sin tidligere forklaring
om, at hærværket og de
mindre brande var begået
med et politisk motiv.
- Det var i vrede mod samfundet. Hver dag hørte vi
om, at folk mistede deres arbejde, og at kræftpatienter
stod i kø til behandling, hvil-

„Det burde stå lysende klart
for de to tiltalte, at de
udsatte andres liv for fare ved
branden på Agervej. Det var
rent held, at beboeren selv
vågnede.“
ANKLAGEREN I SAGEN MOD DE TO 17-ÅRIGE

ket er politikernes skyld,
forklarede han.

Det gik skævt
Begge de tiltalte er blevet
mentalundersøgt, mens de i
otte måneder har været i varetægt på sikrede institutioner.
Begge kommer fra kernefamilier og har klaret sig
godt i skolen.
Men pludselig gik det
skævt, da den ene dreng begyndte at bakse med „eksistentielle problemer“. Ifølge
undersøgelsen er der på sigt
risiko for, at han kan udvikle

en personlighedsforstyrrelse, hvis ikke han kommer i
behandling.
Den anden dreng er tidligere blevet overfaldet, hvilket kan have givet ham „depressiv angst“. Retslægerådet har derfor anbefalet, at
begge får en ungdomssanktion, hvilket begge forsvarere også lagde op til.
Anklageren mener derimod, at der skal slås meget
hårdere ned på de to drenge
og kræver tre år og ni måneders fængsel.
Der falder dom i sagen på
mandag.

Skilt skaber uro ved Friis MC
3- Vi er bestemt
ikke ved at lukke,
erklærer Heidi Friis
Af Bente Just
bj@hsfo.dk

HORSENS - Et skilt med „til
leje/til salg“ på facaden hos
Friis MCpå Høegh Guldbergsgade har skabt forvirring.
- Vi er ikke ved at lukke, og
forretningen
går
ikke
dårligt. Vi vil bare gerne have endnu et firma ind i et bofællesskab, fordi lokalerne
simpelthen er for store til
os, siger Heidi Friis, der driver Friis MC.
- Skiltet har skabt så mange rygter. Vi får hver dag
spørgsmål fra folk, som tror,
det går dårligt, og at vi er
ved at lukke. Men salget af
motorcykler går godt, og vi
lever i bedste velgående, siger Heidi Friis.
Lokalerne er for store til
motorcykelforretningen alene. Det har vist sig, efter at
det ikke længere er Friis Biler med salg af bl.a. Hyundai, men udelukkende Friis
MC.
Heidi Friis fortæller:
- Vi vil gerne have et firma
ind som lejer og supplement
til vores firma. Og skulle der
være et firma, der er interes-

0 Heidi Friis er lidt irriteret over, at skiltet med „til salg/til leje“ får nogle til at tro, at hun og Friis
MC er på vej væk fra stedet. - Vi vil bare gerne have endnu et firma i bofællesskab, fordi lokalerne
er for store til os alene. Men skulle nogen være interesseret i at overtage det hele, er vi da klar til at
ARKIVFOTO
sælge bygningerne og selv flytte et andet sted hen, siger hun.

seret i at leje det hele eller at
købe bygningen, er jeg indstillet på, at vi kan flytte vores MC-forretning til en anden andresse.
- Men vi vil da helst blive
her, hvor folk kender os. Og
vi vil helst have et firma
sammen med os her.

Knap 20 mill.
Firma-domicilet på 2430
kvm på Høegh Guldbergs

Gade 44 er sat til salg hos
EDC for 19.700.000 kr.
For et års tid siden blev
det sat til salg første gang for
25 mill. kr.
- Det er et fald på mere end
fem mill.?
- Ja, vi har sat prisen ned i
erkendelse af, at markedet
er fladet ud og priserne faldet. Men det er altså ikke et
must at sælge. Vil nogen leje
sig ind, er det helt fint, siger

Heidi Friis, hvis far, Heine
Friis, ejer bygningerne og
tidligere ejede firmaet Friis
Biler.
- Men han har nået den alder, da han egentlig gerne
vil trække sig lidt tilbage og
nyde livet. Det er også derfor, jeg i sommer har overtaget firmaet, hvor vi nu koncentrerer os om Honda-motorcyklerne.

FILM
LØRDAG
Horsens - Megascope, Holmboes Alle 13b:
13.30 Shrek Den Lykkelige - dansk tale, The Karate Kid og
Vampires suck
14.00 Bølle Bob: Alle Tiders Helt, Hund Og Kat Imellem:
Kitty Galores Hævn i 3D, og Marmaduke
16.00 Bølle Bob: Alle Tiders Helt, Marmaduke, Pas På
Pelsdyrene, Shrek 4 i 3D - dansk tale og Shrek Den
Lykkelige - dansk tale
16.30 Luftens Sidste Mester
18.00 Inception, Step Up 3D og The Karate Kid
18.15 Eclipse
18.30 Vampires suck
18.45 Luftens Sidste Mester
20.00 U2 3D
21.00 Inception, Luftens Sidste Mester, Troldmandens
Lærling og Vampires suck
21.15 The Expendables
22.00 U2 3D
UDSTILLINGER
LØRDAG-SØNDAG-MANDAG
07.00 - 14.00 Horsens - Horsens Sundhedshus,
Grønlandsvej 1: Hanne Sørensen udstiller malerier
på tre etager. Lukket søndag. Mandag kl. 6-21.
08.00 - 20.00 Horsens - Boller Slotspark, Boller Slotsvej:
Blomsterhave med sjældne, gamle træer, antikke
roser, japansk have, klosterplanter, fuchsia m.v.
08.30 - 14.45 Horsens - Ceres Centret, Nørretorv 1-3:
Malerier af Connie Carstensen.
09.00 - 14.30 Horsens - Kildebakken, Kildegade 23:
Kildebakkens malerhold udstiller.
09.00 - 15.30 Horsens - Åparkcentret, Løvenørnsgade
21: Centrets akvarelhold udstiller.
09.00 - 16.00 Hovedgård - Skovly Ældrecenter,
Horsensvej 38: Udstilling af Ida Petersen og Mette
Heunicke.
10.00 - 17.00 Horsens - Jensens Indramning og
Kunsthandel, Ormhøjgårdsvej 16: Nye malerier udstilling med malerier af Dorthe Henningsen og
Susan Hald. Lukket søndag, mandag efter aftale.
10.00 - 13.00 Horsens - Horsens Kunstgalleri, Havneallé
5: Udstilling med galleriets kunstnere. Søndag og
mandag lukket.
10.00 - 13.00 Horsens - Kvist Galleri & Interiør, Svanes
Torv 4: Per Flemming udstiller malerier. Lukket
søndag, mandag kl. 10-17.30.
10.00 - 13.00 Horsens - Phønix, Borgergade 11, 1.sal:
„Tvist“ - collagebilleder mm. af Vibeke Nørgaard
Rønsbo. Lukket søndag og mandag.
10.00 - 16.00 Horsens - Galleri Progres, Smedegade 16:
Grafik og keramik af Knud Odde.
10.00 - 16.00 Horsens - Horsens Museum, Sundvej 1A:
„Fængslets berømte fanger“ og „10.000 nye
fængsels-genstande“ - en forsmag på det
kommende fængselsmuseum. Museets faste
udstillinger.
10.00 - 16.00 Horsens - Horsens Kunstmuseum,
Carolinelundsvej 2: Faste udstillinger.
10.00 - 16.00 Horsens - Industrimuseet, Gasvej:
„Kongelig Hofleverandør“ - en udstilling om en
eksklusiv klub i dansk erhvervsliv. Udstillingen
„Kort fra sommerdanmark“ - sommerminder fra
tidernes morgen. Museets faste udstillinger.
10.00 - 18.00 Horsens - Stengalleriet, Asgårdsvej 11: „Forår og sommer 2010“ - udstilling med
keramiker Birthe Rågård og billedkunstner
Ruth Juul. Kun åbent efter aftale på
tlf. 25 31 93 43.
10.00 - 18.00 Haldrup - Den Kreative Have, Overmarken
44: Japansk inspireret have på 4250 kvm med søer,
vandfald, spændende planter m.m.
11.00 - 14.00 Horsens - Galleri Kælderen, Nørregade 1:
Gorm Flagstad udstiller ny malerier.
11.00 - 14.00 Horsens - Galleri Bøghsgade 44: Udstilling
med Diana Nordbek, Marianne Søndergaard, Mai
Britt Krogh, Elking Schultz Henneberg og Jytte
Kristensen. Lukket søndag og mandag.
11.00 - 22.00 Horsens - Café Den Hvide Hest,
Amaliegade 5: Malerier af Gitte Buur. Lukket
søndag og mandag.
12.00 - 15.00 Horsens - Galleri Franz Pedersen,
Carolinelundsvej 47: Sommerudstilling med
værker af galleriets kunstnere, bl.a. René Holm,
Anders Moseholm og Christian Lemmerz. Lukket
mandag.
13.00 - 16.00 Horsens - Horsens Idrætsarkiv, Gasvej 21:
Idrætten i Horsens fra 1869 indtil dato gennem
billeder, foreningsbøger, scrapbøger,
idrætsrekvisitter m.m. Kun åbent søndag.

