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Peter Thurøe Hansen er kendt som en festlig og fornojelig mand i gode venners lag. Her er han fotograferet i hjemmet i Stjernholmsgade i Horsens

Den 78-årige 
Peter Thurøe 
Hansen

dommer i 
Rigsretten

Tekst: Bent Jensen 
Foto:Jan Høst-Aaris

HORSENS - Han læg-
ger ikke skjul på, at det 
juridiske spil i 
Rigsretten  
fasc inerer  ham.  Men 
inderst inde er der ingen 
tvivl om, at han helst 
ville have været denne 
sag foruden.

Det handler om den hi-
storiske Tamil-sag med 
den tidligere justitsmini-
ster, den konservative 
Erik Ninn-Hansen, som 
anklaget.

Stedet for samtalen er

en stor og lys 1. sals lejlig-
hed i Stjernholmsgade i 
Horsens. Skyldsspørgsmå-
let er tabu.

Og manden er den snart 
79-årige Peter Thurøe 
Hansen, lægdommer og al-
derspræsident i i Rigsret-
ten.

En aktiv mand
Som 16-årig kom han i 

lære som kontorelev på 
Svendborg Dampmølle i 
fødebyen. Turen gik sene-
re til Horsens, hvor han 
blev direktør hos køb-
mandsgrossisten HOKI. 
Det blev til 51 års uafbrudt 
virke i erhvervslivet.

Under tyskernes besæt-
telse af Danmark var han 
leder af tre jernbanesabo-
tage-grupper.

Thurøe Hansen er en 
aktiv seniorborger og kun

ne sagtens få tiden til at gå 
uden Tamil-sagen. Han 
har i øvrigt i ca. 20 år vir-
ket som dommer i Bolig-
retten i Horsens.
Festlig og fornøjelig er 

han, bl.a. som formand for 
den traditionsrige Skip-
perkassen, hvor han på 
den årlige generalforsam-
ling giver den som »Man-
den på risten», og som en 
højt værdsat toastmaster i 
Horsens Handelsstands-
forening. Gildemester i 
tus Berings Laug, 
medstifter af og 
æresmedlem i Lions Club 
Horsens m.v.
Og så er der det kære 

barndomshjem i Svend-
borg, som han har bevaret, 
og som skal passes.

Altid konservativ
Konservativ er han i 

bund og grund. Han blev

aktiv i Konservativ Ung-
dom i 1932, og i foreløbig 
mere end 60 år har hans 
lid stået til Det 
konservative Folkeparti. 
Bl.a. som amtsformand, 
medlem af partiets 
hovedbestyrelse og 
økonomiudvalg kom han 
tæt på magten.

Han har aldrig følt sig 
fristet af andre partier -
heller ikke dengang de 
konservative var tæt på at 
skrabe bunden med kun ni 
mandater i Folketinget.

Og så hører det naturlig-
vis med i billedet, at hans 
bedre halvdel og trofaste 
livsledsagerske, 
sparringspartner og 
rejsefælle, Karen 
Thurøe Hansen, i 
mange år var aktiv for Det 
konservative Folkeparti, 
dels som medlem af Hor-
sens Byråd og dels som 
medlem af Folketinget.

Habil og frisk
Peter Thurøe Hansen 

har i en lang årrække per

sonligt kendt partifællen 
og mennesket Erik Ninn-
Hansen.
- Jeg føler mig hverken 

inhabil, tynget eller for 
gammel til at beklæde det 
vigtige dommerhverv, der 
er et borgerligt ombud. Jeg 
elsker at trave og fundere 
over tingene, cykler af og 
til omkring Bygholm Sø og 
er i fin form, forsikrer 
Horsens' rigsretsdommer.
- Alle lægdommere er 

udpeget af de politiske 
partier. Det konservative 
Folkeparti har valgt bl.a. 
mig. Blot må 
lægdommerne i 
Rigsretten ikke samtidig 
sidde i Folketinget.

»På afbud«
Peter Thurøe Hansen 

blev rigsretsdommer »på 
afbud». Han stod på listen 
som 1. suppleant for 
partifællen, 
landsretssagfører 
Kristian Mogensen, og da 
denne blev en al den 
tiltalte Ninn-Hansens to 
forsvarere, var vejen 
banet

for den 78-årige horsensia-
ner.
- Jeg havde aldrig drømt 

om at komme til at fungere 
som dommer i Rigsretten, 
der før Tamil-sagen ikke 
havde været i brug i over 
80 år.
- Det var de konservati-

ves daværende gruppefor-
mand, nu afdøde Knud 
Østergaard, der i 1984 an-
befalede mig som dom--
mer-emne til Rigsretten. 
Jeg accepterede og tænkte, 
at det kunne der da vist 
ikke ske noget ved...

Må ikke sove
- Det juridiske spil i 

Rigsretten med alle de tyk-
ke lovbøger, dommerne fra 
Højesteret osv. fascinerer 
og fanger mig. Jeg har på 
ære og samvittighed skre-
vet under på, at jeg op-
mærksomt vil følge sagen 
og dømme ud fra bedste 
overbevisning.
- Man skal hele tiden væ-

re »på stikkerne». Det går

ikke at sidde og snorksove i 
Rigsretten - det kan kun 
tilhørerne tillade sig!

Dus og på fornavn
- Højesterets 12 domme-

re og vi 12 lægdommere 
sidder godt og symbolsk 
blandet både i retssalen og 
i voteringslokalet. Som 
lægdommer føler jeg mig 
på ingen måde »omklam-
ret» af juristerne eller 
mindreværdig.
- Mange af os er dus og 

på fornavn med højeste-
retsdommerne. Det er en 
højtidelig forsamling, men 
tingene foregår alligevel i 
en afslappet og behagelig 
atmosfære.

»Lommepengene«

- Giver det godt med 
»lommepenge» at være 
dommer i Rigsretten?

- Vi får et honorar på 311 
kr. og 90 Øre i timen, og de 
penge skal der naturligvis

betales skat af. Normalt er 
mandage, tirsdage og 
onsdage retsdage - fra kl. 
9 til 14,
- Justitsministeriet sør-

ger for hotelophold til de 
dommere, der kommer fra 
provinsen. Til fortæring 
m.v. får vi skattefrit 242 
kr. pr. døgn eller afregning 
efter bilag.

46 vidner
I Rigsretten skal afhøres 

mindst 46 vidner. Ankla-
gerne stiller med 19, me-
dens forsvarerne ønsker 
27 vidner ført.
Ingen tør spå om, hvor-

når sagen kan forventes 
afsluttet, men det officielle 
håb er, at det kan ske i år.
Den 72-årige Erik Ninn-

Hansen er tiltalt for 
overtrædelse af minister-

 

ansvarlighedsloven ved 
som justitsminister at 
haved administreret 
udlændingeloven ulovligt 
(sagen om de tamilske 
flygtninges 
familiesammenføringer.

Tamil-sagen er ikke mindst for de 24 dommere i Rigsretten en krævende opgave, der 
hele tiden kræver dyb koncentration. Her studerer lægdommer Peter Thurøe Hansen 
nogle af de mange akter i den historiske sag.
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