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3De er 
professionelle, og
det skal straffes
hårdt, mener 
anklageren i sag
om 2,6 kg 
amfetamin

Af Birgitte Avnesø
ba@hsfo.dk

HORSENS- De tiltalte drev en
koldblodig forretning. 

De er en slags dødens køb-
mænd, der udnytter andres
afhængighed. 

Anklager Peter Koukou-
mis lagde ikke fingre imel-
lem, da han i går ved retten i
Horsens procederede i sa-
gen mod to mænd på 37 og
40 år.

Ikke middelmådige
De er tiltalt for opbevaring
og salg af godt 2,6 kg amfeta-
min i Hedensted og Bræd-
strup.

- Der er ikke noget, der ty-
der på, at vi har at gøre med
to middelmådige pushere
på gaden. De er professio-
nelle i et forfærdeligt er-
hverv, og det skal betales til-
bage med en lang fængsels-

straf, lød det fra Peter Kou-
koumis.

De to mænd har hidtil ik-

ke erkendt alle de forhold,
de er tiltalt for, og har i øv-
rigt nægtet at udtale sig un-

der retssagen. Den 37-årige
har kun erkendt, at han
gemte 502 gram amfetamin i
en høstak på sin søsters gård
i Brædstrup. 

I går erkendte han dog,
via sin advokat, at han også
har andel i de i alt 402 gram
amfetamin, der blev gravet
ned i et buskads på Sletkær-
vej i Brædstrup.

De er lige gode
Et fjerde forhold, som om-
handler opbevaring af 1,7 kg
amfetamin i et lager på Mo-
sevej i Hedensted, nægter
han fortsat at have aktier i.
Den 40-årige har hidtil næg-

tet at kende til narkoen i hø-
stakken, men har delvist er-
kendt at have opbevaret
narko i Hedensted og at ha-
ve gravet narko ned. 

De halve erkendelser gav
Peter Koukoumis imidlertid
ikke meget for. 

Han mener, at politiets af-
lytninger af såvel mobiltele-
foner, bil og rumaflytninger
klart beviser, at de to mænd
drev en fælles forretning og
var lige gode om opbevarin-
gen af narko - både i Bræd-
strup og i Hedensted.

Anklager: De tiltalte 
er en slags dødens købmænd

„De to tiltalte har ikke ønsket
at afgive forklaring. Det er
også det nemmeste. Særligt
hvis man ikke har en god 
forklaring.“

ANKLAGER PETER KOUKOUMIS

337-årig erkender
nu, at han var 
med til at grave
amfetamin ned 
og op i Brædstrup
HORSENS - En 37-årig og en
40-årig mand er ikke hard-
core kriminelle, men deri-
mod amatører, der ikke
gjorde meget for at skjule
deres kriminelle aktiviteter.

Det mener de to mænds
forsvarere, der i går ved ret-

ten i Horsens tog afstand fra
det billede, som anklageren
har tegnet af de tiltalte i sa-
gen om opbevaring og vi-
derformidling af godt 2,6 kg
amfetamin.

Narko i høstak
Advokat Jan Schneider, der
er forsvarer for den 37-årige,
sagde:

- Han har opbevaret narko
i en høstak. Der bliver talt i
telefon, og narkoen har væ-
ret gravet ned på offentligt
tilgængelige steder. Der er

ikke noget, der på nogen
måde er professionelt. Der
er godt nok tale om store
mængder narko, men det
virker amatøragtigt, lød det
fra Jan Schneider.

Han meddelte også, at
hans klient nu erkender, at
han to gange medvirkede til
at hente narko, der var gra-
vet ned ved et buskads på
Sletkærvej.

Nye toner
Det er noget, han ellers hid-
til har nægtet.

Fra den 40-årige kom der
også, via hans advokat Tho-
mas Bøgild-Jakobsen, nye
toner.

Han har hidtil nægtet
kendskab til de 502 gram
amfetamin, der lå gemt i en
høstak i en lade på Horsens-
vej ved Brædstrup.

Men dokumentation i
form af aflytninger har fået
ham til at ændre holdning.

Dog argumenterede hans
forsvarer i går for, at politi-
ets aflytninger af bl.a. den
lade ved Brædstrup, hvor

høstak og amfetamin be-
fandt sig, kun indikerer, at
den 40-årige har andel i
maks. 200 gram amfetamin. 

Træk narko fra
Hvad angår den nedgravede
narko, der blev fundet på
Sletkærvej ved Brædstrup -
ialt ca. 402 gram amfetamin
- bør den trækkes fra de godt
1,7 kg, der blev fundet i He-
densted, mente Thomas Bø-
gild- Jakobsen.

Han pointerede, at politi-
et ikke har tjekket, om nar-

koen fra budskadset på Slet-
kærvej var den samme som
den narko, der blev fundet i
Hedensted. 

- Man kan kun dømmes på
mængden en gang. Det lette-
ste er at frifrinde min klient
i forhold et til tre (narko i hø-
stak samt den nedgravede
narko, red.) og så dømme
ham for den rette mængde i
forhold fire (narkoen fra la-
geret i Hedensted, red.),
slog Thomas Bøgild-Jakob-
sen fast. (avnes)

Forsvarer: Tiltalte er rene amatører

3 Idrætsarkivet
følger foredrag på
vej med udstilling
på biblioteket

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

HORSENS - De frivillige på
Horsens Idrætsarkiv har den
seneste tid haft fokus på
svømmeren Jenny Kam-
mersgaard.

Anledningen er bl.a. en
bog, som forfatteren og
journalisten Tommy Heisz
arbejder med. 

Det bringer ham onsdag
den 20. februar til Horsens
Bibliotek, hvor han vil holde
foredrag om Jenny Kam-
mersgaard.

Imponerende pige
Idrætsarkivet kommer på
banen allerede på fredag
med en plancheudstilling,
der kan ses på biblioteket til
og med dagen efter foredra-
get.

Udstillingen „Danmarks
Jenny“ fortæller i tekst og
billeder om den usædvan-
lige pige fra Dagnæs, som på
imponerende vis udfordre-
de elementerne og svømme-
de sig til berømmelse. 

Hilsen fra Hitler
Jenny Kammersgaard havde
kun svømmet i tre år, da hun
i 1937 som 19-årig blev den
første, der svømmede over
Kattegat. 

Det gav hende tilnavnene
„Kattegatbetvingersken“ og
„Jenny Kattegat“, ligesom
hun modtog lykønskninger
fra kong Christian d. 10. og
Adolf Hitler.

Hitlers telegram var uden
sidestykke i idrættens hi-
storie, da det var første
gang, et statsoverhoved
sendte en telegrafisk ly-
kønskning til en udenlandsk
idrætsstjerne. 

På Rådhuspladen i Køben-
havn blev Jenny Kammers-
gaard hyldet af en menne-
skemængde så stor, at den
tåler sammenligning med

modtagelserne af Europa-
mestrene i fodbold i 1992 og
Tour de France-vinderen
Bjarne Riis i 1996.        

Rekord holder endnu
Efterfølgende præsterede
Jenny Kammersgaard to
gange at svømme over
Østersøen - i 1938 og 1939. 

Det skete med 13 måne-
ders mellemrum, og så blev
tilnavnet Jenny Østersø.

Strømforholdene i Øster-
søen gjorde, at den første
tur endte med at være på 110
km - en længderekord for en
dansk svømmer, der stadig
står ved magt. 

I 1943 satte Jenny Kam-
mersgaard verdensrekord i
ferskvandsvømning ved at
svømmer 75 km fra Ry til
Ans i Gudenåen. 

Og i 1950 klarede hun som
den første dansker at svøm-
me over Den Engelske Ka-
nal.

Så der var meget at snak-
ke om i hjembyen Horsens. 

Mens Jenny Kammers-
gaard selv tog det hele gan-

ske roligt. Som Politiken
skrev om hende: „Det mær-
keligste ved denne selvlærte
svømmepige er hendes fuld-
stændige uanfægtethed, bå-
de af strabadser, virak og
succes“. (ch-r)

Hele Danmarks Jenny fra Dagnæs

3 Dette postkort fra 1937
med en smilende Jenny 
Kammersgaard indgår i 

Horsens Idrætsarkivs 
samling og i den kommende
tid i udstillingen på Horsens

Bibliotek.


