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Referat af LFFA’s generalforsamling 26.3.17
Generalforsamlingen blev afholdt 26.3.17 kl. 09.30-11.00 på Hotel Svendborg i Svendborg.
Ca. 65 medlemmer var mødt.
Anders Boelskifte blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at indkaldelse til generalforsamlingen
var sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 7 og § 8.
Peter Trudsø fungerede som referent.
1)Bestyrelsens beretning.
Formanden henviste indledningsvist til den skriftlige beretning, der findes på foreningens hjemmeside.
Formanden aflagde herefter en mundtlig beretning, hvor han bl.a. berørte følgende emner:
-

forsøgsordningen med adgangskontrol ved fem byretter,
forbud mod mobiltelefoner mm for forsvarere i fængsler,
besøgsforholdene på Vestre Fængsel,
ny lovgivning vedrørende salær og
foreningens vedtægter § 3 og § 4 vedrørende betingelser for medlemskab af foreningen

Formandens beretning – herunder særligt spørgsmål af betydning i forhold vedrørende salær - blev drøftet.
Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
2) Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber og status samt meddelelse af decharge
til bestyrelsen.
Peter Trudsø gennemgik årsregnskaberne for 2015 og 2016.
Regnskaberne var forinden generalforsamlingen lagt ud på foreningens hjemmeside.
Forsamlingen godkendte årsregnskaberne og meddelte decharge til bestyrelsen.
3) Valg af formand.
Kristian Mølgaard blev genvalgt som formand for foreningen.
Der var ikke andre kandidater.
4) Valg af den øvrige bestyrelse.
Kristian Mølgaard takkede følgende bestyrelsesmedlemmer, der ikke kunne genvælges:
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Bjarne Frøberg
Lone Refshammer
Jakob Lund Poulsen
Vilhelm Dickmeiss
Jeppe Søndergaard
Bjarne Damm Johansen
Bestyrelsen foreslog genvalg af:
Hanne Rahbæk, København
Kim Bagge, København
Bestyrelsen foreslog følgende nye medlemmer valgt til bestyrelsen:
Henrik Hougaard, Aarhus
Stefan Schønemann Jakobsen, Esbjerg
Lise Wilson, Aalborg
Birgitte Kirkegaard, Svendborg
Henrik Høpner, Købehavn
Kåre Pihlmann, København
Bestyrelsens kandidater blev valgt.
Der var ikke andre kandidater.
Billeder af den nye bestyrelse kan ses på http://www.lffa.dk/om-landsforeningen/bestyrelse
5) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Kahlke.
Der var ikke andre kandidater.
Niels Kahlke blev herefter valgt.
6) Forelæggelse og godkendelse af budget for de to kommende regnskabsår samt forslag til fastsættelse
af kontingent for de to kommende regnskabsår.
I lighed med tidligere år blev der ikke fremlagt et egentligt budget. Indtægter og udgifter forventes at være
på samme måde som tidligere år.
Kontingentet er uændret 1700 kr. pr. år.
7) Eventuelle forslag, som bestyrelsen måtte ønske at fremsætte.
Bestyrelsen havde ikke forslag.
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8) Eventuelle forslag, som måtte være fremkommet fra medlemmer, jfr. § 10.
Medlemmerne havde ikke forslag.
9) Eventuelt.

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 26.3.17
Bestyrelsens sammensætning
Kristian Mølgaard, formand (Frederiksberg)
Bjarne Frøberg, næstformand (Aarhus)
Bjarne Damm Johansen (Aalborg)
Vilhelm Dickmeiss (Odense)
Jeppe Søndergaard (Maribo)
Lone Refshammer (København)
Kim Bagge (København)
Jakob Lund Poulsen (København)
Hanne Rahbæk (København)
Sekretariat
Advokat Peter Trudsø er sekretær for foreningen.
Medlemmer
Der er pr. 23. marts 2017 i alt 419 medlemmer af foreningen.
En liste over medlemmer kan ses på foreningens hjemmeside www.lffa.dk under ”find en forsvarsadvokat”.
Foreningen tæller både beneficerede og ikke beneficerede advokater. Dertil kommer enkelte
advokatfuldmægtige.
Betingelser for optagelse som medlem af foreningen fremgår af foreningens vedtægter § 3:
”§ 3
Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens
§ 733, stk. 1 er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og
advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.
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Ansøgere, der ikke er beskikket som offentlig forsvarer, skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være
idømt disciplinære sanktioner eller straffedomme, af en sådan væsentlighed, at det måtte antages at ville
gøre den pågældende uegnet til beskikkelse som offentlig forsvarer.
Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på
optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære
generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.”
Justitsministeriet underretter løbende foreningens sekretær om nye beneficerede i hele landet. Peter
Trudsø opfordrer herefter løbende nye beneficerede til at blive medlem af foreningen (dog kun hvis de ikke
allerede medlem af foreningen, hvilket ofte er tilfældet).
Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt følgende bestyrelsesmøder:
2015
7.4
10.6
6.10
18.8
24.11
2016
27.1
6.4
7.6
26.8
21.9
16.11
14.12
2017
12.1
8.2
24.3
Kurser
Foreningen har afholdt lokalkursus om IT-kriminalitet (8 lektioner) henholdsvis lørdag den 16. april 2016 i
København og lørdag den 30. april 2016 i Horsens.
Foreningen har også afholdt kursus (8 lektioner) lørdag den 25. marts 2017 i Svendborg.

62

Fordeling af udvalg
Advokatrådets strafferetsudvalg (BF, HR)
Strafferetsplejeudvalget (JLP)
Domstolenes Samarbejdsforum (KM og HR)
Kontaktudvalgsmøde med Rigsadvokaten (KM)
Kontaktudvalgsmøde med Højesteret (KM)
Justitsministeriets Specialudvalg (PT)
Arbejdsgruppe vedr. retsmedicinske ydelser (LR)
Bestyrelsens deltagelse i møder på foreningens vegne
2015:
20.5: KM deltog i møde med Østre Landsrets præsident
28.5: KM deltog i møde i arbejdsgruppe om optimering af berammelse af straffesager
8.6: KM deltog i møde i arbejdsgruppe om optimering af berammelse af straffesager
25.6: KM deltog i møde med Torben Jensen og Advokatrådets nye formand, Peter Fogh
27.8: JLP deltog i møde henholdsvis Straffelovsrådet og Strafferetsplejelovsrådet
24.8: JLP deltog i møde hos Translatørforeningen vedr. forslag til en certificeringsordning for oversættere,
som skal afløse translatørautorisationen, der ophæves med virkning fra den 1. januar 2016
21.10: PT mødte i Domstolenes Samarbejdsforum
30.10: KM deltog i Dommerforeningens årsmøde og holdt oplæg om kravet til ”den moderne dommer”
2.11: HR mødte i strafferetsplejeudvalget
20.11: KM mødte ved statusmøde i Domstolsstyrelsen om forsøgsordningen med adgangskontrol
23.11: JLP mødte i straffelovsrådet
30.11: KM deltog i møde i forum for 3. instansbevillinger hos Rigsadvokaten
14.12: KM og HR deltog i kontaktudvalgsmøde med Rigsadvokaten og statsadvokater
2016
12.1: BF deltog i møde i strafferetsudvalget
17.3: KM deltog i møde i Justitsministeriet om erstatningssatser til voldsofre bl. a. vedr. eal § 26.
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31.3: KM deltog i møde i Højesteret med deltagelse af bl.a. Rigsadvokaten
25.4: HR deltog i møde i Domstolenes samarbejdsudvalg, hvor adgangskontrol og digital behandling af
straffesager blev drøftet
13.5: BF deltog i et møde om digitalisering af hovedforhandlingen i straffesager
2.6: KM var på besøg hos Johan Reimann i Kriminalforsorgen og drøftede de nye regler om mobiltelefoner
30.8: KM deltog ved konferencen ”Tillid til domstolene” i Charlottehaven i København
5.9: HR har deltaget i møde i Domstolsstyrelsen om digital hovedforhandling i straffesager
5.9: KM deltog i møde i Vestre Fængsel vedr. besøgsafd. med bl.a. Arne Tornvig
26.10: KM har været til møde i Domstolenes Samarbejdsforum
25.11: KM deltog i møde hos Kriminalforsorgen
12.12: KM deltog i møde i Domstolsstyrelsen vedr. forsøgsordning med adgangskontrol
2017
10.1: KM og HR mødte ved kontaktudvalgsmøde hos Rigsadvokaten
25.1: KM deltog i møde hos Sysette Vinding Kruse, Torben Jensen og Arne Tornvig m.fl. i Vestre Fængsel
26.1: KM deltog i møde hos Danske Advokater sammen med Sysette Vinding Kruse, Torben Jensen, Jørgen
Lange, Poul Mollerup, hvor strategi i forhold til takster blev drøftet
23.2: HR deltog i møde i Domstolsstyrelsen om digital hovedforhandling i straffesager
13.3: PT og KM deltog i møde med to konsulenter, der arbejdede for Domstolsstyrelsen. Mødet vedrørte
effektivisering af straffesagskæden

Hjemmeside
Hjemmesiden www.lffa.dk blev sat i drift i slutningen af 2014.
Landsforeningens tidligere hjemmeside under Danske Advokater er nedlagt.
Adgang til www.lffa.dk’s lukkede del sker ved at klikke på ”log ind” i øverste højre hjørne af hjemmesiden.
Herefter trykkes på ”glemt adgangskode”. Indtast mailadresse hvorefter kodeord tilsendes. Herefter er
der bl.a. adgang til Meddelelser fra 1998 og frem.
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På hjemmesidens åbne del findes funktionen ”Find en forsvarsadvokat”. Rettelser i forbindelse med fx
adresseændring kan mailes til tsh@danskeadvokater.dk. Der kan kun være anført et telefonnummer pr.
advokat.

Twitter
Foreningen har 22.9.16 oprettet en profil (https://twitter.com/LFFAforsvarsadv )
Henvendelse fra medlemmerne
Foreningens medlemmer retter løbende telefonisk eller skriftlig henvendelse til bestyrelsen og foreningens
sekretariat.
Mere principielle spørgsmål drøftes på foreningens bestyrelsesmøder og er blevet besvaret i tilknytning
hertil.
Høringer
Der er et betydeligt arbejde for bestyrelsen og sekretariatet i at besvare høringer – eller tage stilling til om
en høring ikke behøver at blive besvaret.
Høringssvarene bliver løbende optrykt i Meddelelser.
På foreningens hjemmeside er det muligt for pressen og andre interesserede at se foreningens seneste
høringssvar (http://www.lffa.dk/hoeringssvar )

2015
Betænkning nr. 1549/2014 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat
Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager
Retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er omfattet af det danske
retsforbehold
Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte 189 Skærpelse af straffen for voldtægt, samleje
med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage
Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser
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Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme
2016
Betænkning nr. 1560/2016 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse
ved varetægtsfængsling og strafudmåling
Knive og blankvåben mv.
Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring
Strakstilhold
Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.
Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v. II
Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af
underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling
Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.
Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.
Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse
Ændring af udvisningsreglerne m.v.
Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.
2017
Betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv
Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbud- det mod transport af
våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark
Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte
Samarbejde med Danske Advokater
Landsforeningens Meddelelser udsendes fortsat med bistand fra Danske Advokater, ligesom Danske
Advokater bistår med driften af den nye hjemmeside herunder medlemsfortegnelse.
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Kursusmateriale – Svendborg 25.3.17
Bjarne Frøbergs kursusmateriale om digitale hovedforhandlinger i straffesager findes fortsat på
www.lffa.dk (den lukkede del under ”Kursus i Svendborg 25.3.17”).
Samme sted findes Jacob Mchangamas powerpoints. Disse powerpoints må dog ikke vises til andre, da en
del af indholdet endnu ikke er offentliggjort af Justitia.
For så vidt angår materiale om fodlænke og samfundstjeneste har kriminalforsorgsleder Lene Skov lovet at
vende tilbage med noget materiale, som senere vil blive omtalt i Meddelelser.

Fredagsåbent i Vestre Fængsel fra 1.5.17
Kriminalforsorgen har i et brev af 16. marts 2017 til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater meddelt, at
åbningstiderne for besøg af klienter i Vestre Fængsel pr. 1. maj 2017 udvides til også at gælde fredage fra
kl. 09.30 til kl. 15.30.

To ledige beneficier ved Retten i Horsens
To hverv som offentlig forsvarer og som beskikket advokat for personer, der har fri proces ved Retten i
Horsens og Vestre Landsret er ledige.
Ansøgningsfristen er 7.4.17.
Opslaget kan ses her:
http://www.domstol.dk/horsens/nyheder/ovrigenyheder/Pages/RetteniHorsensoffentligforsvarerogbeskikketadvokat.aspx

Seneste nyt fra Højesteret
Siden sidste nummer af Meddelelser er der afsagt følgende afgørelser af Højesteret af interesse for
forsvarsadvokater ( www.hoejesteret.dk )
Somalisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemmerøveri
Dom afsagt den 16. marts 2017, sag 309/2016
T var i landsretten idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for forsøg på hjemmerøveri og for vold af særlig rå,
brutal eller farlig karakter. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.
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Udlændingelovens betingelser for udvisning var opfyldt, og T skulle derfor udvises, medmindre udvisning
ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet var derfor, om udvisning ville
være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til privatliv og
familieliv. Dette afhang af en proportionalitetsvurdering efter de kriterier, som
Menneskerettighedsdomstolen havde fastlagt i udvisningssager.
T var en nu 25-årig somalisk statsborger. Han var kommet til Danmark som 6-årig og havde boet her siden.
Der skulle derfor foreligge meget tungtvejende grunde, hvis T skulle udvises. T var også tidligere dømt for
bl.a. røverier og i den forbindelse betinget udvist af Danmark. Højesteret vurderede, at der var en betydelig
risiko for, at T også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, såfremt han ikke blev udvist.
Han var ikke gift eller samlevende og havde ingen børn, men han havde kontakt til sine forældre og 12
halvsøskende, som boede her i landet. Han kunne ikke anses for velintegreret her i landet, idet han ikke
havde nogen uddannelse og ikke havde haft en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked. T talte somali
flydende. Han havde ikke været i Somalia, siden han kom til Danmark.
Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at udvisning af T med indrejseforbud for bestandig måtte
anses for en proportionel foranstaltning med henblik på at forebygge uro eller forbrydelse.
Da udvisning dermed ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, ændrede Højesteret
landsrettens dom, således at T udvistes af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemmerøveri
Dom afsagt den 16. marts 2017, sag 310/2016
T var i landsretten idømt en tillægsstraf af fængsel i 7 år og 8 måneder for forsøg på hjemmerøveri og for
vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.
Udlændingelovens betingelser for udvisning var opfyldt, og T skulle derfor udvises, medmindre udvisning
ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet var herefter, om udvisning ville
være i strid med bl.a. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til privatliv og
familieliv. Dette afhang af en proportionalitetsvurdering efter de kriterier, som
Menneskerettighedsdomstolen havde fastlagt i udvisningssager.
T var en nu 27-årig tyrkisk statsborger. Han var født og opvokset i Danmark og havde boet her hele sit liv.
Der skulle derfor foreligge meget tungtvejende grunde, hvis T skulle udvises. Han var tidligere dømt for bl.a.
ulovlig frihedsberøvelse, grov vold og trusler og i den forbindelse to gange betinget udvist af Danmark. Den
aktuelle kriminalitet var begået i prøvetiden for en betinget udvisning. T havde ingen børn, men hans
forældre, farmor og søskende boede i Danmark. Han havde ingen uddannelse og alene en begrænset
tilknytning til det danske arbejdsmarked. Han talte og skrev tyrkisk og kurdisk, havde familie i Tyrkiet og
havde besøgt Tyrkiet omkring hvert tredje år.
Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at T kunne udvises, uden at det ville stride mod Danmarks
internationale forpligtelser. Den omstændighed, at T efter landsrettens dom om udvisning havde indgået
ægteskab med en herboende tyrkisk statsborger, kunne ikke føre til et andet resultat. T udvistes herefter af
Danmark med indrejseforbud for bestandig.

68

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Fiskeskipper idømt bøde for at have sejlet i en skillezone, hvor han havde søgt efter fisk
Dom afsagt den 20. marts 2017, sag 5/2017
En fiskeskipper havde sejlet i en skillezone i Nordsøen, hvor han havde anvendt skibets sonar til at søge
efter fisk. Sagen angik, om fiskeskipperen herved havde overtrådt de internationale søvejsregler, hvorefter
et skib normalt ikke må sejle ind i en skillezone, som adskiller trafikruterne, eller om han var omfattet af en
undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for at drive fiskeri i en skillezone.
Det var fiskeskipperens hovedsynspunkt, at han var omfattet af undtagelsesbestemmelsen, idet
undtagelsesbestemmelsen efter hans opfattelse også omfattede søgning efter fisk, som er en naturlig del af
at fiske.
Højesteret fastslog, at undtagelsesbestemmelsen skal forstås således, at den ikke omfatter den
foreliggende situation, hvor et skib var sejlet ind i en skillezone for at søge efter fisk. Højesteret lagde vægt
på, at undtagelsesbestemmelsen var restriktiv, idet den – ud over fiskeri – kun tillod skibe kortvarigt at
krydse en skillezone, herunder for at skifte eller forlade en trafikrute, eller i nødstilfælde at sejle ind i en
skillezone for at undgå overhængende fare. Højesteret lagde desuden vægt på, at søvejsreglerne havde til
formål at undgå sammenstød mellem skibe.
Fiskeskipperen var derfor skyldig i tiltalen.
Højesteret tiltrådte, at bøden var fastsat til 5.000 kr.
Landsretten var nået til samme resultat.

Sangene fra Svendborgreyven 2017
Revyholdet i Svendborg bestod af Poul Helmuth Petersen, Mikkel Holm Nielsen, Jacob Goldschmidt,
Carsten Fentz, Gunnar Homann, Lise Holten, Anne Birgitte Lett, Michael Abel og Lone Refshammer.
Sangene fra revyen gengives her:

ADFÆRD I ARRESTEN
(Mel. Fy Fy Skamme)
1
Må man bruge telefonen?
Må man spise af en basse?
Må man tisse i en flaske?
Må man være en havgasse?
Må man bare trykke knapper,

3
Må vi huske adgangskortet
Må vi glemme netadgangen
Må vi vente pænt ved skranken
Må vi aflever’ mobilen
Må vi slæbe opad trapper
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og lave sjov i gaden?
Må man råbe op ad trapperne,
og fylde sendefladen?
Næ, næ, næ, næ, næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nix nix
Slut forbudt – man hva’ må vi så?

Må vi smide sko og støvler
Må vi bortgi’ hundredlapper
Må vi finde os i røfler
Ja, ja, ja, ja,ja det må vi gerne
Næ sikke fint fint ja ja sød sød
stort stort klap klap fint fint flot flot
Det var godt – nå det må vi godt

2.
Må man gå med søm i sko’ne?
Må man drik’ en sodavand?
Må vi kør’ med elevator’n?
Må vi spise fløderand?
Må man trykke på alarmen?
Må man spise karameller?
Må man skrue op for charmen,
og så komme ind i celler?
Næ, næ, næ, næ, næ det må vi ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nix nix
Slut forbudt – men hva’ må vi så?

(Lone Refshammer)

ANKLAGERENS SANG
(Mel: Glemmer du)
1.
Det at vidne kan vær’ svært,
hvis man ikke får det lært.
Politirapporter skal jo sige alt
Henvis blot til dem – så kan det ikke gå helt galt.
Udtryk altid sikkerhed,
så vil alting glide ned.
Din forklaring holder vand,
og de dømmes alle mand,
så vi får retfærdighed.
Glemmer du, så husker jeg det ord for ord
Hvad du skrev, er ikke bare noge’d, du tror.
Et spørgetema, du får af mig
så du kan ledes på rette vej
Husker du, at manden stod på stedet der?
Husker du, at kunderne var mange fler’?
Husker du alt, hvad du til mig har fortalt?
Det er godt, at vi to husker alt.
(Poul Helmuth Petersen)

2.
Det kan være intrikat,
når en forsvarsadvokat
spø’r, hvad der er sket, og hvad du faktisk så .
Svar så helst utydeligt, så ingen forstår det.
Husk nu, hvad jeg her har sagt du skal være helt på vagt.
Advokaten fryder sig,
hvis han kan forvirre dig,
husk vi to skal gå i takt.
Glemte du, så husked’ vi det ord for ord.
Hvad du skrev, var ikke bare noge’d, du tror.
Et spørgetema, du fik af mig
så du blev ledt på den rette vej.
Du fik sagt, at manden stod på stedet der,
osse sagt, at kunderne var mange fler’.
Ja min ven, vi sammen bare husked’ alt –
Tænk nu si’r de fan’me, det er galt.
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DEN SIDSTE CIGARET
( Mel. ”Nattens sidste cigaret”)
Fængslets sidste cigaret.
Vi skal skilles du og jeg.
Røgen fra den cigaret vil snart forfølge, friste og martre mig.
Hver smøg, jeg har røget,
hvert sug, jeg fik,
bli’r nu væk i cellens mørke historik.
Jeg er hjælpeløst fortabt.
Jeg kan ikke gør’ mig fri.
Suget af en cigaret var sidste håb for dunkende hjertes råb.
Nu er jeg bare en fange
i straffecellens nat,
uden røg’n fra
fængslets sidste cigaret.
(Lone Refshammer)
FORÅRSFEST I SVENDBORG
(MEL. ” DEN FØRSTE FORÅRSDAG”)
Den første forårsfest, nu er vi her igen.
Kom vil i vær’ min ven i kvinder og i mænd.
Hvert andet år vi mødes for at feste her
og det er hver gang alle tiders sammenkomst.
Den første forårsfest, nu ikke mere kiv,
nu er midt i Svendborgs glade natteliv,
og alle advokater glad’
skal nyde vin og mad
på denne første forårsdag.
Paragraffer ud
nu er der bud
det er en herlig tid.
Vinen har en duft
som tager al fornuft,
så blomstrer kærligheden.
Den første forårsfest, nu er vi her igen.
Kom vil i vær’ min ven i kvinder og i mænd.
Hvert andet år vi mødes for at feste her
og det er hver gang alle tiders sammenkomst.
Den første forårsfest, nu ikke mere kiv,
nu er midt i Svendborgs glade natteliv,
og alle advokater glad’
skal nyde vin og mad
på denne første forårsdag.
(Lone Refshammer)
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LIVET ER JO LYST
(Mel. ”Always look at the bright side of life”)
Hvis livet, det er slemt,
Så de’r noget, du har glemt,
og det er sang og dans og ømme kys.
Hvis du føler dig lidt mør,
og din dag mangler kulør så skal du ud og se på månelys!
: Always look at the bright side of life:
(Fløjt eller la, la, la,la,la, la,la)
For livet, det er kort,
og pas på, det ikk’ bli’r sort,
så tænk på andet end dit skattekort.
En forsvarsadvokat
mister hurtigt sit ornat,
hvis han bli’r til en dankortautomat!
: Always look at the bright side of life:
(Fløjt m.m.)
Nu er det tid til fest,
så glem alt om alkotest,
spring bare i og smid din redningsvest.
Se lyst på det, du gør,
du skal huske, at du tør,
for du er ikke bare tilbehør.
:Always look at the bright side of life:
(Fløjt m.m.)
(Lone Refshammer)

NOGET OM SALÆR
(Mel. ”Dit hjerte er i fare, Andresen)
Vi gik glade rundt med et seddelbundt,
men med ét vi vågned’ op.
Sparedillen kom - det var ligesom,
vi ku’ høre stemmer om:
Salæret er i fare , forsvarer
Finansministeren er på jagt.
La’ vær’ at la’ dig narre, forsvarer,
nu skal du bare være på vagt.
Føler du dit stakkels hjerte banke?
Svimler du ved tanken om, at Audien skal ud?
Minister, du må ikke få den tanke
Hår’ne rejser sig på vores hud.
Skrækken sad i os, ingen tournedos!
Feberanfald ramte os.
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Men så vendte alt, pengene blev talt –
Der er andre, som bli’r valgt:
Bistands- og familieadvokater,
børnesager, bare ikke os.
For du slap med skrækken, forsvarer,
det bli’r ikke dig, der får et los.
Staklerne med skilsmisser og unger,
de kan yde retshjælp og gå op i bidragspligt.
Vi andre fylder bare vores lunger,
mens vi klar’ behændigt et delikt.
(Lone Refshammer)
NÅR VI SER TIBETS FLAG SMÆLDE
(Mel.: Når vi ser et rødt flag)
Når vi ser Tibets flag smælde
er vi alle straks på vagt.
Der er intet, vi her kan fortælle
om de ord, der jo aldrig blev sagt.
Forholdsordren er enkle og simpel:
Demonstranter skal ha’ sig et fur,
Så vi fjerner sgu’ selv den mindste vimpel,
når kineserne kører en tur.
Tænk så indgav man en klage –
kaldte det et grundlovsbrud.
Kommissionen begyndte at snage.
Hvem af cheferne går planken ud?
Hvem af os skal nu byrden bære.
Mon der fældes et træ i vor skov?
Her i korpset vi altid vil ære,
dem som kender til tavshedens lov.
(Poul Helmuth Petersen)

