
 

Udkast til ministerens tale den 24. september 2008 

ved åbningen af Retten i Hillerøds nye domhus 

 

Det talte ord gælder 

 

1. Kære Bjarne Bjørnskov Jensen, kære medarbejdere 

ved Retten i Hillerød og kære gæster. 

 

Mange tak for invitationen til indvielsen af den nye, flot-

te retsbygning her i Hillerød.  

 

Selvom den nye Retten i Hillerød – sammen med de 23 

øvrige byretskredse og efter mange års grundig forbere-

delse – formelt blev en realitet for godt halvandet år si-

den, er det først nu, hvor de nye bygninger tages i brug, 

at man for alvor kan glæde sig over, at det i sommeren 

2006 lykkedes os at samle et bredt flertal i Folketinget 

om vedtagelsen af domstolsreformen. 

 



Dette er ikke det første nye, store domhus, der tages i 

brug som følge af reformen, men det er i sagens natur 

første gang, at jeg som justitsminister har den store glæde 

at være med til en indvielse. Derfor er denne dag meget 

speciel for mig. 

 

Indvielserne af de nye domhuse over hele landet marke-

rer hver for sig milepæle for den store indsats, som alle 

ansatte ved Danmarks Domstole har ydet i forbindelse 

med gennemførelsen af domstolsreformen. Det er først, 

når medarbejderne samles, at man i dagligdagen for alvor 

kan se og mærke effekten af domstolsreformen. 

 

2. Jeg er også utroligt glad for, at reformens mange posi-

tive effekter nu for alvor begynder at slå igennem, som vi 

blandt andet kan se det i domstolenes seneste halvårssta-

tistik.  

 

Her ved Retten i Hillerød går det også fremad. Rettens 

sagsbehandlingstid i voldssager i 1. halvår 2008 er for-
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kortet i forhold til 2007, selvom retten har oplevet en 

kraftig stigning i sagsantallet. Jeg tør slet ikke tænke på, 

hvor hurtigt det kan gå, når nu den nye, samlede retsbyg-

ning tages i brug. 

 

At det er lykkedes så flot her i Hillerød, skyldes ikke 

mindst en enorm indsats fra medarbejderne. Dagen i dag 

skal derfor ikke mindst være en festdag for jer medarbej-

dere ved Retten i Hillerød, der har knoklet for, at vi kun-

ne nå så langt, som vi er nået i dag.  

 

3. I dag kommer så en del af belønningen i form af denne 

smukke bygning, hvor vi nu står – et bedre udgangspunkt 

for rettens fremtidige virke kan man næppe forestille sig. 

Bygningen er opført i 1883-84 og blev i sin tid tegnet af 

arkitekt L.P. Fenger, der nogle få år efter opførelsen af 

denne bygning blev stadsarkitekt i København. 

 

L.P. Fenger var en meget aktiv arkitekt og står også bag 

en række andre kendte bygninger, heriblandt Øksnehallen 
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og Østre Elektricitetsværk. For slet ikke at tale om tårnet 

på Himmelbjerget og Vestre Fængsel – for nu at illustrere 

arkitektens spændvidde!  

 

Fenger var i øvrigt elev af den mere kendte arkitekt 

Thorvald Bindesbøll. Ham kunne jeg sige meget om, da 

Bindesbølls livsværk som bekendt er optaget i kulturka-

nonen. Fenger har således stået i lære hos en af de ypper-

ste danske kulturpersonligheder. Men som Lene Espersen 

sagde, da hun overlod mig ministeriet, må jeg indstille 

mig på, at den nu står mere på ”Karnov end Kanon”. 

 

Oprindeligt blev bygningen benyttet som sygehus, og 

siden 40’erne har den huset Civilforsvarets kaserne – og 

altså nu Retten i Hillerød.  

 

Fra Civilforsvar til civilret kan man næsten sige, og jeg er 

sikker på, at det er et formål, der passer bygningen fint. 
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4. Jeg har netop været på en rundvisning i bygningen, og 

det var i sig selv spændende, fordi det var første gang, jeg 

så en moderne, funktionsdygtig retsbygning.  

 

Samtidig bemærkede jeg, at den måde, hvorpå rettens 

særlige indretningskrav er opfyldt, kombineret med at 

bygningens oprindelige udtryk er bevaret, giver et autori-

tativt og værdigt udtryk, som passer til en moderne rets-

bygning.  

 

Det er ikke mindst en værdig ramme, fordi der blandt 

andet er etableret tidssvarende ventefaciliteter for ”bange 

vidner” – vidner, der kræver ekstra beskyttelse – og fordi 

der er skabt gode forhold for handicappede.  

 

Alt i alt er bygningen med mine øjne indrettet sådan, at 

den understøtter den professionalisme og autoritet, en 

retsbygning anno 2008 – og mange år ud i fremtiden – 

skal have.  
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For en justitsminister er det en af de helt store glæder ved 

domstolsreformen at se, hvordan byretterne én for én nu 

bliver lokaliseret i virkelig gode og tidssvarende rammer. 

 

Det kan godt være, at det ikke altid går helt så hurtigt, 

som vi kunne ønske os, men jeg må sige, at resultaterne 

er værd at vente på efter rigtig mange år i historiske, men 

desværre også utidssvarende bygninger. 

 

5. Men når alt dette om bygninger er sagt, er det vigtigt at 

understrege, at en retsbygning jo så absolut intet er værd 

uden dens dygtige medarbejdere.  

 

Og jeg ved godt, at tiden siden domstolsreformens vedta-

gelse har været en turbulent tid for mange af jer. Det har 

været en tid præget af usikkerhed. For mange har det og-

så været en tid præget af vemod over at skulle forlade en 

god og velkendt arbejdsplads.  
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Men det har også givet jer en arbejdsplads med helt nye 

muligheder og udfordringer. Og jeg hører heldigvis også, 

at rigtig mange er meget glade for arbejdet i de nye retter. 

Glade for at få flere kolleger, glade for at få nye arbejds-

opgaver og her i Hillerød forhåbentlig også glade for den 

nye bygning.  

 

6. Retten i Hillerød er et synligt bevis på, at Danmarks 

Domstole er på rette spor. Jeg er sikker på, at I går en lys 

fremtid i møde, og med denne bygning har I fået de rigti-

ge rammer til det. Det har I også fortjent. 

 

Jeg ønsker jer tillykke med den nye retsbygning – og 

held og lykke i tiden fremover! 

 

SKÅL! 
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