
2 Gilde –  
en tur i retten. 

 
2 Gilde tog d. 17/5 på besøg i 
Retten i Kolding. Vi blev vist 
rundt af retspræsident Vagn 
Kastbjerg, som tog os med 
rundt i hele huset. 
 

 
 
Retten er opdelt i 6 afdelinger 
administration, information, ci-
vilretten, strafferetten, fogedret-
ten og skifteret. Vestre landsret-
ten ligger i  Viborg, men Kolding 
ret stiller lokaler til rådighed for 
domsforhandlinger. 
Vi var en tur rundt i samtlige 
retssale og fik en god forklaring 
på, hvilke typer sager, der blev 
behandlet hvor. Retssalene er 
digitale, hvilket vil sige, at alle 
parter har egen skærm, hvor de 
relevante billeder, akter osv. bli-
ver vist på skærmen. 
Ligeledes kan man også lave 
video retshandlinger med f.eks. 
vidner, der befinder sig langt fra 
Kolding. Dette for at nedsætte 

sagsbehandlingstiden. Ret 
smart!!! 
Sikkerheden er total i top, da 
der godt kan være ” nogle 
grumme fyre ”, der skal en tur i 
retten.  Så vi var en tur i kælde-
ren og se vente - celler og slu-
sesystem til politibiler. Alle vin-
duer sidder meget højt i rum-
mene, så man ikke kan kigge 
ind, men dagslyset har adgang. 
Opstår der tumult i en retssal, 
kan personalet hurtigt komme i 
sikkerhed. 
Personalet skal fremstå helt 
neutrale, ingen synlige tatove-
ringer eller piercinger, ingen re-
ligiøse smykker og så skal de 
udstråle venlighed. 
I receptionen pynter kunstneren 
Eske Kaths udsmykning af en 
bunke kulørte huse, der trods 
deres kaotiske sammenfiltringer 
støtter og stabiliserer hinanden.  
 

 
 
Og ligeledes er der en flot ud-
smykning af fire billeder i 
Landsret lokalet af samme 



kunstner, der i en kort stund la-
der sindet flygte fra den pres-
sede situation. Ud mod horison-
ten. 
Det var en meget interessant 
aften for de 17 gildemedlemmer 
og en gæst. Så tak til den ar-
rangerende gruppe for et godt 
initiativ. 
Tilbage i gildehuset blev vi in-
troduceret til 2 Gildes nye hjem-
meside, og med håb om, at den 
vil blive brugt. Hjemmesiden er 
nem at gå til. Tak til Annemarie 
for en flot indsats. 
 
Reserveskriver Tove Knudsen 
 
 
 
 
 
 
 


