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Familie utilfreds
med politiets
efterforskning i
sag om druknet
fem-årig pige
Familien har klaget til Statsadvokaturen og kræver
yderligere efterforskning

jh@dnmh.dk

Af Jens Hukiær

Foto: Henrik Bo

I dagene efter den tragiske ulykke blev der lagt blomster ved det 
sted, hvor den lille pige angiveligt var kravlet over et hegn og 
siden druknede i et bassin. 

Redningsmandskab og
politi blev straks kaldt frem
til stedet, men pigens liv stod
ikke til at redde. Og politiet
har i sin redegørelse ikke
fundet anledning til at sigte
eller tiltale personer i sagen.

- Vi er i familien dybt ulyk-
kelige og uenige i politiets
afgørelse, og derfor har vi
valgt at klage til statsadvoka-
ten. Hvis den afgørelse går
os imod, kan vi blive nødt til
at køre en civil retssag mod
kommunen, lyder det fra en
repræsentant for familien
Faduma Hussein.

Hun er kusine til den fem-
årige piges mor.

Faduma Hussein oplyser
også, at familien vil holde en
demonstration på torsdag og
fredag fra klokken 15 til 17
foran Aalborg Rådhus for at
vise familiens utilfredshed
med, hvordan sagen er ble-
vet håndteret.

Hos Aalborg Kommune
forholder forvaltningschef i
Børn og Unge, Susanne Niel-
sen, sig til de foreliggende
redegørelser.

- Både politiets efterforsk-
ning og vores egen interne
redegørelse viser, at der er
tale om en tragisk ulykke.
Vores ønske er at skabe ro for
ikke bare familien, der er
ramt af denne tragedie, men

FREJLEV/AALBORG: Familien
til den fem-årige pige
Fartun, der omkom ved en
tragisk drukneulykke i et
bassin tæt ved en børnehave
i Frejlev, har nu klaget til
Statsadvokaturen over Nord-
jyllands Politis efterforsk-
ning i sagen.

Det bekræfter familiens
advokat Trine Binderup.

- Familien har klaget til
Statsadvokaturen, fordi de
mener, der er uoverensstem-
melser mellem kommunens
redegørelse i sagen og poli-
tiets efterforskning - blandt
andet omkring tidsforløbet
ved den ulykkelige hændel-
se, forklarer Trine Binderup,
der oplyser, at statsadvoka-
ten har fået klagen tilsendt.

Hun fortæller, at familien
mener, de indledningsvist fik
andre oplysninger end det,
som politiets redegørelser
efterfølgende har vist, og
derfor ønsker familien, at
sagen tages op til fornyet
efterforskning.

Den fem-årige Fartun gik i
Specialbørnehaven Vækst-
huset i Frejlev - en børneha-
ve, der tager sig af børn, der
enten har en diagnose eller
er i udredning for en diagno-
se. Det vil typisk være inden-
for autismespektrumforstyr-
relser, men også et barn med
ADHD eller tilknytningsfor-
styrrelser kan blive visiteret
til en plads i Væksthuset.

Mandag 9. maj fik Nordjyl-
lands Politi klokken 11.11
anmeldelse om ulykken i
Frejlev. Den fem-årige pige
fra specialbørnehaven var
angiveligt kravlet over et
hegn i børnehaven, hvorefter
hun faldt ned i et bassin i
nærheden. Her blev hun fun-
det livløs.

også for personalet i børne-
haven, lyder det fra forvalt-
ningschefen.

Hos Nordjyllands Politi har
lederen af efterforskningen i
sagen Michael Karstenskov
heller ikke mange kommen-
tarer til familiens klage.

- Vi kan oplyse, at
omstændighederne omkring
ulykken er blevet grundigt
undersøgt, og politiets kon-
klusion er, at der er tale om
en dybt tragisk ulykke. Efter
en gennemgang af sagen har
anklagemyndigheden vurde-
ret, at der ikke er rimelig for-
modning om, at der er begå-
et noget strafbart, og vi har
på den baggrund vurderet,
at der ikke er grundlag for at
sigte eller tiltale nogle for
overtrædelse af Straffeloven
eller anden lovgivning, oply-
ser leder af politiets efter-
forskning politikommissær
Michael Karstenskov fra
Nordjyllands Politi.

De pårørende er blevet
underrettet om politiets afgø-
relse. Nordjyllands Politi har
ingen yderligere kommenta-
rer til denne tragiske sag.

Statsadvokaturen skal nu
foretage sine undersøgelser i
sagen og give et svar inden-
for de kommende 60 dage,
oplyser familiens advokat
Trine Binderup.

17 procent af paneldeltagerne
i Nordjyskes undersøgelse vil
overveje at stemme på Inger

Støjbergs nye parti.
Foto: Bente Poder

Nordjyder overvejer
at stemme på
Støjberg
Ny undersøgelse viser, hvor mange nordjyder der
overvejer at stemme på hende

jj@dnmh.dk

Af Johannes Jacobsen

ind, siger Lise Bech, der
siden sin udmeldelse af
Dansk Folkeparti har arbej-
det sammen med andre tidli-
gere DF-medlemmer i
arbejdsfællesskabet Gæs og
Gaser.

Lise Bech udtrykker begej-
string over, at Inger Støjberg
har præsenteret partiet som
et borgerligt parti, der ikke
er et protest-parti.

- Sådan har jeg det selv.
Man skal være i politik for at
gøre en forskel. Ikke bare for
at protestere over alt muligt
og sige, at de andre er nogle
skvadderhoveder. Det hand-
ler om at lave noget politik
og samarbejde med de andre.
Det taler lige til mig, at hun
præsenterer partiet på den
måde.

Samtidig maner Lise Bech
til besindighed. En ting er,
hvad folk siger lige nu. Noget
andet er, hvordan det ser ud,
når politikken kommer på
bordet.

- Man tænker alt det ind i
det, som man selv står for.
Indtil man så ved noget kon-
kret. Og så er der nogen, der
finder ud af, at de ikke er så
enige med partiet alligevel.

Tilbage til fortiden: Støj-
bergs parti er en drøm om en
tid, der har været

på Inger Støjberg, reelt
ender med at stemme.

Men der er én ting, man
kan bruge tallene til, påpe-
ger Niels Nørgaard Kristen-
sen.

-I virkeligheden bliver der
spurgt, om Inger Støjberg er
et godt politisk brand. Og
der må man sige, at hun er et
rigtig godt brand. Der er
også mange af hendes kerne-
vælgere i Nordjylland, og
hun bor selv i Mariagerfjord
Kommune.

Politisk opbakning
Det er ikke kun blandt de
adspurgte nordjyder, der er
opbakning til Inger Støjberg.
Flere tidligere folketingskol-
leger melder sig også meget
interesserede i det nye politi-
ske projekt.

Det gælder blandt andet
nordjyske Lise Bech, der tid-
ligere på året meldte sig ud
af Dansk Folkeparti. Hun har
ikke meldt sig ind i partiet,
men har til gengæld ind-
sendt en vælgererklæring.

- Nu skal vi lige se lidt
mere til det. Hvad er pro-
grammet? Det, jeg har set
indtil nu, flugter rigtig godt
med mine holdninger, så der
er da en ret stor sandsynlig-
hed for, at jeg melder mig

HADSUND: Siden Inger Støj-
berg blev dømt ved Rigsret-
ten i december i fjor og efter-
følgende meldte sig ud af
Venstre i februar, har rygter-
ne svirret. Kommer der et nyt
parti?

Torsdag kom svaret så, da
hun offentliggjorde, at det er
hende, der står i spidsen for
det nye parti Danmarksde-
mokraterne.

Mere eller mindre samti-
dig kom der svar fra en ny
Panel Nordjylland-undersø-
gelse, som Jysk Analyse har
foretaget for Det Nordjyske
Mediehus.

Paneldeltagerne blev
spurgt, om de ville overveje
at stemme på Inger Støjberg.
Her svarede 17 procent
bekræftende, mens 14 pro-
cent svarede "Måske". 65
procent afviser, at de vil
overveje at stemme på Inger
Støjberg.

Lektor Niels Nørgaard Kri-
stensen, der er valgforsker
på Aalborg Universitet,
understreger, at man skal
kigge på undersøgelser som
denne med de rigtige briller.
De siger nemlig intet om,
hvordan valgresultatet ved
et kommende folketingsvalg
bliver.

- Man kan trække i hvert
fald 50 procent fra de svar
her i forhold til, hvordan et
valgresultat kommer til at se
ud. Især fordi vi ikke ved,
hvad Inger Støjberg vil føre
politik på. Hun har snakket
om stram udlændingepolitik
og topskattelettelser, men vi
ved ikke, hvad partiet kom-
mer til at stå for eller hvem
der skal repræsentere det.
Der kan også ske tusindvis af
ting i en valgkamp.

Og det er ting, der kan
påvirke, hvordan folk, der
lige nu overvejer at stemme
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