
Politie
noget i

har ikke
od kritik

Politimester Troels Jørgensen, der har 25 års jubilæum, om
vilkårene for politiet i dag

lem føle, at muligheden for en 
opklaring er for små, fordi der 
er kommet skærpede regler. 
Det er f. eks. svært i dag at få 
et menneske varetægtsfængs-
let. Det kan være med til at 
vanskeliggøre en opklaring. 
Det er ikke, fordi jeg ønsker 
straffene hårdere, men de skal 
være konsekvente og effekti-
ve. Vort vigtigste arbejde lig-
ger i en opklaring af sagerne. 
På landsplan ligger opkla-
ringsprocenten lavt. Det gæl-

der de mildere forseelser. Men 
når der er tale om f. eks. mord 
og røverier, er opklaringspro-
centen højere. Skal vi tale om 
arbejdet, kommer vi ikke
uden om, at vi i Horsens har 
nogle store bygningsmæssige 
problemer. Vi er glade for, at 
vi har fået flere i styrken. Si-
den jeg kom, er den vokset
med 18-20 mand. Det er især 
ordenspolitiet, der er presset 
bygningsmæssigt, men som 
den økonomiske situation er, 
må vi nok se nogle år ud i
fremtiden, før der bliver gjort 
noget ved det.
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Selv om man indtager et 
højt embede, behøver man 
ikke at være en meter og 
halvfems. Det er den 50-
årige politimester i Hor-
sens, Troels Jørgensen, et 
godt bevis på. Og selv om 
embedet godt kan indebæ-
re konflikter, kan man godt 
være populær. Også det er 
Troels Jørgensen udtryk for. 
Skulle han eventuelt have 
sine tvivl herom, vil de 
formentlig blive bortvejret 
på den reception, der 
holdes på mandag kl. 14.00-
16.00 i kriminalpolitiets 
parolesal i anledning af 
hans 25 års politi-
jubilæum.

Det ligger i Troels Jørgen-
sens sind at være et glad men-
neske, og det virker smittende 
på hans omgivelser. Han er 
også et høfligt menneske. 
Hvis han har en gæst og må 
forlade sit kontor et øjeblik, 
banker han altid på sin egen 
dør, når han vender tilbage. For, 
som han siger, med et smil, jeg 
skulle jo nødigt overraske 
gæsten i færd med at pille 
næse! Han lægger ikke skjul 
på, at han hver dag glæder sig 
til at gå på arbejde. Der er altid 
nok at bestille. Selvfølgelig kan 
der også være problemer. De er 
spændende at prøve at løse, selv 
om det ikke altid lykkes, tilføjer 
Troels Jørgensen.

Som politimester har han en 
fornem uniform. Det er bare 
sjældent, han bruger den. Han 
kan bedst li' at optræde civil, og 
når man møder op på hans 
kontor, sidder han i 
skjorteærmer, normalt dam-
pende på den uundværlige pi-
be. Stiller man Troels Jørgen-
sen spørgsmål, kommer der 
ikke lange udredninger. Han 
giver sig til gengæld god tid til 
at overveje, hvad han vil sige, og 
det giver hans ord vægt.

Sundhedstegn
Troels Jørgensen blev stillet 

over for følgende citat: »I et 
demokrati er kritikken af poli-
tiets arbejde en hyldest til lov-
bryderne«. Hans svar lød:

- Jeg har-intet imod, at der 
holdes et vågent øje med poli-
tiet. Vi har ikke noget imod 
kritik, hvis den er berettiget. 
Det er et sundt tegn i samfun-
det. Og så skal man jo huske på, 
at vi er mennesker som andre. 
Det er i øvrigt min personlige 
opfattelse, at politikerne 
fokuserer meget på 
retssikkerheden. Sigtet er, at 
man skal være sikret i hoved og 
hale. Men man må heller ikke 
glemme det begreb, der hedder 
retsbeskyttelse. 95 pct. af 
borgerne er lovlydige, og de har 
krav på retsbeskyttelse.
Svært at fængsle
- Vi kan godt en gang imel-

- Mener De, at retssikkerhe-

den er tilstrækkeligt tilgode-
set herhjemme?

- Jeg sidder jo med politi-
brillerne og ser på, hvad der er af 
opgaver med at opklare. Ud fra 
det synspunkt er der ikke gjort 
nok, men det er noget, der har 
med politi at gøre. For os er det 
afgørende at bruge de kræfter, vi 
har. Vi patruljerer i dag mere 
ved urocentre. Vi har uro-
patruljer, som har haft en 
fantastisk afdæmpende effekt. 
Styrken skal sættes ind, hvor 
der virkelig er behov. 
Fremtidsperspektiverne for 
politiet er meget dårlige. Der 
skal jo spares, men jeg tror ikke, 
at vi er specielt ramt. Vore 
politikere gik for nogle år siden 
ind på, at politiet skulle styrkes, 
men vi må nok indse, at der nu 
skal spares, og jeg mener ikke, 
at justitsministeriet er værst 
ramt.

- Kunne man så ikke overla-
de mere af det skrivearbejde, 
politifolk har, til kontorfolk?

- Jo, og det gør vi også. Men vi 
laver stadig kontorarbejde. Jo 
mindre vi har af det, jo mere 
kan vi komme ud i marken. Det 
er svært, og f. eks. kan der ikke 
gives penge til overarbejde. 
Efter sommerferien vil alle grene 
af politiet i Horsens
sætte sig sammen og diskutere, 
om ressourcerne kan udnyttes 
bedre. Det kan blive noget 
grænsebrydende, og jeg tror, vi 
er nødt til at få  dette til at 
lykkes.

Opdragelsen
- Hvad mener De om årsa-

gerne til, at mange bliver lov-
overtrædere?

- Det er gennemgående et 
spørgsmål om opdragelse,  om at 
lære børnene,  hvad der er ret. 
Miljøet spiller også ind. Mange er 
opvokset steder, hvor det er 
almindeligt med kriminalitet. 
Det prøver vi at dæmme op for i 
et samarbejde mellem 
socialforvaltning, skole og 
politi. Der skal sættes 
forebyggende ind. Man kan lave 
samfundskontrakter med de 
unge i stedet for at idømme dem 
en straf. Hvis de overholder 
betingelserne, bliver de ikke 
registreret. Det er noget jeg tror 
på. I øvrigt mener jeg ikke, det 
har nogen speciel præventiv 
virkning at sætte et menneske 
bag tremmer.

- Tidligere troede man på
resocialiseringen. Det er nok

at tage munden for fuld. I dag 
er det sådan, at mange får be-
tingede domme, og her er til-
bagefaldsprocenten langt 
mindre end hos dem, der har 
siddet inde. Derfor er langt de 
fleste domme betingede. Det 
kan måske være forebyggende 
over for de unge, hvis de har 
fået den advarsel, der ligger i 
et kortere ophold i en arrest. 
Så ved de, hvad det drejer sig
om.

Til undsætning
- Skal politiet være til
skræk og advarsel eller be-
tragtes som en hjælp?

- Som nævnt må befolknin-
gens øjne gerne hvile på os, 
men for mig drejer det sig om, 
at der er et godt forhold bor-
ger og politi imellem. I mine 
unge år var det sådan, at når 
vi så en politibetjent, blev vi 
nærmest bange. Men i dag er 
menneskene ikke så autori-
tetstro, som vi var. Politiet 
skal ikke bruges som busse-
mænd, men som en ordens-
magt, der kan komme til und-
sætning i en given situation.

- Når De ser tilbage, har po-
litigerningen så givet Dem det, 
De forventede?

- Det mener jeg. Jeg har væ-
ret heldig. Der er nok nogle 
ting, jeg ville have gjort ander-
ledes. Jeg kunne godt tænke 
mig at opelve de 25 år igen. For 
mig har det været dejligt at 
komme til Horsens. Faktisk 
føler jeg, at jeg har været her 
altid, tilføjer Troels Jørgen-
sen.
Kanontæller

25 års jubilaren har lige fra 
starten blandet sig i byens liv. 
Han er medlem af Horsens 
Sejlklub, fordi han holder af at 
sejle. Ganske vist har han ikke 
båd selv, men han har venner 
og bekendte, der tager ham 
med til søs. Han har været 
med både Fyn og Endelave 
rundt - uden at blive søsyg. At 
sejle er efter hans opfattelse en 
lise for sjælen - og så erkender 
han, at når han er med til søs, 
er han mere gæst end gast. 
Troels Jørgensen har som den 
eneste i verden et specielt 
hverv. Han er kanon tæller i 
Vitus Berings Laug. Fire gange 
om året bevæger han sig ned i 
Beringsparken, så han ved 
laugsmøderne kan 

aflægge sin saligheds ed på, 
de to kanoner er der endnu.

Volden grovere
- Ville det ikke være fore-

byggende, hvis f. eks. volds-
mænd fik deres dom omgåen-
de og straks blev sat til at afso-
ne?

- Jo, men betingelsen er, at 
manden skal stå til mindst 60 
dages fængsel. Der skal meget 
meget til i dag for at nå derop. 
Jeg mener, politiet gør et stort 
arbejde for at opklare forbry-
delser. Det er klart, at jeg
fuldt ud kan tilslutte mig, at 
overtræderne skal gøre deres 
regnskab med samfundet op. 
Det generer os, at den mand, 
man har pågrebet og afhørt, kan 
man næste dag møde på gaden. 
Og hvad siger ikke offeret for 
volden?

- Der findes en del menings-
løs gadevold, men i forhold til al 
vold er det kun en lille del. De 
fleste tilfælde sker i forbindelse 
med øl og i restaura-
tionslivet. Her kan det være 
svært, fordi der fremkommer 
så mange forskellige vidneud-
sagn. Når det er sagt, at Hor-
sens er en voldens by, vil jeg 
gerne sige, at vi ikke har flere 
voldssager end andre sam-
menlignelige politikredse. Til 
gengæld er det nok de grovere 
sager, vi har. Det har kritiker-
ne nok ret i, men altså sags-
mæssigt er det ikke værre.

Troels Jørgensen i samtale med vagthavende politiassistent Fritz Lund.
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