(Det talte ord gælder)
Kære Peter
Du blev fagligt aktiv en gang i tidernes morgen. Faktisk har det ikke
været muligt for mig at datere hele din levnedsbeskrivelse som
tillidsvalgt. Faktum er, at du har haft flere kasketter på i den lokale
forbundsbestyrelse på Statsfængslet ved Sønder Omme, og at du i
januar 2008 erstattede Jørgen Mark som formand.
Før du blev fængselsbetjent, var du skovarbejder her på fængslet.
Du har ligeledes stået for at producere bord og bænke-sæt i stor
stil. Dem var der rift om.
Der er ingen tvivl om, at din tilgang til de indsatte er præget af
tidligere job i socialforvaltningen. Du gør meget for de indsatte, og
mange indsatte står eller har stået dig nær. Du hjælper gerne med

at grille pølser for de indsatte om sommeren. Og til jul og nytår
inviterer du efter sigende indsatte med ind i frokostrummet til et
veldækket bord med treretters måltider. Gerne fra dyr, du selv har
nedlagt på en af de mange jagture.
De indsatte skal dog opfylde én betingelse for at komme med:
nemlig en tur under bruseren med vand og sæbe. Julemad efter
julebad ku’ man sige.
Som tillidsmand – og det er jo derfor, vi er her - er du meget
opmærksom på dine kollegaers ve og vel. Du er hurtig til at søge
om kritisk sygdom til medlemmer, sørge for at låneansøgninger
kommer af sted og alle de andre ting, der har stor betydning for
dine kollegaer.

Det har desuden i flere år været dig, der tog til Tyskland med trailer
for at købe julegaver til medlemmerne. Noget der ligger lidt uden for
de officielle pligter, som tillidsvalgt i Fængselsforbundet, men noget
som viser et engagement og en omsorg for sine medlemmer.
Din politiske næse er ikke kun blevet brugt i Område Syddanmarks
bestyrelse og Fængselsforbundets hovedbestyrelse. For ud over at
være en engageret tillidsmand er din fritid fyldt af kommunale
bestyrelsesposter, byrådsudvalg og andet med lokalpolitisk sigte.
Du har et glimt i øjet på den jyske facon, og der er ingen tvivl om
din faglighed som fængselsbetjent og tillidsmand.
Det er en kæmpe fordel for et fagforbund at have erfarne kræfter,
når der skal træffes vigtige beslutninger – ikke mindst når det

gælder de åbne fængsler og deres liv og virke som du er stærkt
engageret i.
Og selvom du er formet af det sociale sigte, gav du ikke meget for
Kriminalforsorgens idé med at give nye navne til fængsler og
arresthuse. Den holdning kom til udtryk i Fængselsfunktionæren
sidste år, da du blev spurgt til navneskiftet Institution Omme Å. Og
jeg citerer:
Det navn kunne man lige så godt give til en børnehave. Der er jo
ikke noget, som indikerer, at det er et fængsel. Jeg fatter ikke en
dyt af det her. Det er noget pædagogisk bavl. Det næste er vel, at vi
skal gå rundt i lilla uniformer,” sagde du.
Rart med en politiker, der taler lige ud af posen. Der er der brug for,
og det vil vi savne.

For dine mange år som tillidsrepræsentant vil jeg på hele forbundets
vegne overrække dig forbundets æresnål som tak for din store
indsats.
Tak for indsatsen!

