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Kong Erling uden land

Sammen med sin Gerda bor Erling Jensen i en lejlighed på 4. sal, hvorfra der er en 
enestående udsigt over den by, han har sat så meget præg på og husker så meget fra.

Erling Jensen 
fylder 70 år
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HORSENS - Ja, ja, og så 
skal du vel vide, om jeg 
har savnet det, og hvad 
jeg får tiden til at gå 
med.

Det er en erfaren mand, 
der fylder 70 år på man-
dag. Efter 35 år i Horsens 
Byråd, heraf mange på 
fremtrædende poster, har 
Erling Jensen talt med 
nysgerrige journalister et 
utal af gange.

Det har givet en erfa-
ring, som rækker længere 
end til at forudse spørgs-
målene. Faktisk lykkes det 
ham på sin runde og rare 
facon at undgå at svare på, 
om han har savnet politik i 
det halve år, der er gået, 
siden han af egen vilje for-
lod Horsens Byråd.

Men at han nyder at ha-
ve fået mere tid, fortæller 
han gerne.

- Jeg har meget at lave, 
men ikke for meget. Og jeg 
nyder tilværelsen på den 
måde, at jeg ikke skal ud af 
døren hver morgen.

I stedet hygger han sig 
lidt længere derhjemme på

Sundvej og finder måske 
en bog frem. Lige nu gæl-
der det „Konge uden land", 
som journalisten Erik 
Meier Carlsen har skrevet 
om de tre mennesker i 
Danmark, som kom tæt-
test på magten uden at få 
den: Svend Auken, Ritt 
Bjerregaard og Uffe Elle-
mann Jensen.

Overført til Horsens har 
Erling Jensen selv prøvet 
at være „konge uden land". 
Tættere end de tre stem-
mer, han var fra at blive 
Socialdemokratiets borg-
mesterkandidat i stedet 
for Henning Jensen, kom-
mer man ikke på magten i 
byen.

Fandt ud af det
- Det betyder ikke noget i 

dag. Og det gjorde det hel-
ler ikke dengang, da det 
først var afgjort. Henning 
Jensen og jeg fandt utrolig 
godt ud af det.

- Når man går ind i poli-
tik, ved man, at det kan 
være hårdt. Der er skuf-
felser, og der er glæder.

Politik er også magt, og 
den har Erling Jensen be-
stemt taget sin part af, selv 
om han foretrækker ordet 
indflydelse og altid henvi-
ser til de dygtige medar-
bejdere i teknisk forvalt-
ning, når snakken går om

resultater. Sikkert er det, 
at han efterlod et tomrum, 
da han stoppede i byrådet 
1. januar.

Ikke bare fordi han var 
en indflydelsesrig 
politiker, men også fordi 
han var byens historie i 
egen person. Når han 
skulle indvie en gade med 
nye brosten, kunne han 
fortælle om dengang, 
gaderne kun havde 
brosten. Hans hu-
kommelse, når det gælder 
årstal, detaljer og politiske 
sammenhænge, er i sær-
klasse.

- Der er mange, der har 
spurgt: Skriver du ikke 
noget om det? Og det kan 
da godt være. Min ældste 
søn har klippet alt ud om 
sin far og har samlet det i 
en stak scrapbøger, så jeg 
har noget at støtte mig til, 
siger Erling Jensen.

I tilbageblikket synes 
han, at han har haft et godt 
liv - i og uden for politik. 
For ham har det altid væ-
ret en skræk med et syv-
til-fire job og så bare hjem 
til sofaen og avisen.

Alligevel har han ople-
vet det som en lettelse at 
slippe for at bruge wee-
kenderne på at gennemgå 
tre dagsordener til den 
kommende uges møder i 
økonomiudvalg, udvalget 
for teknik og miljø og by-
råd.

Om han så nogen gange 
har siddet deroppe i 
lejligheden på 4. sal med 
de daglige aviser og 
tænkt, at „den sag kunne 
de godt have grebet an på 
en anden måde", får vi 
ikke at vide.
- En ting er sikkert: Man 

skal ikke blande sig, når 
man først er gået ud. Det 
ville være tåbeligt, siger 
han.For 180 mill.
Derfor nøjes han med at „
blande sig" i Industrimu-
seets bestyrelse, lokalrå-
det for Realkredit Dan-
mark og som formand for 
boligforeningen Odins-
gaard, ikke mindst detsid-
ste kræver sin mand i de 
kommende år, hvor afde-
lingen i Sundparken skal 
renoveres for 180 mill. kr. 
Erling Jensen er formand 
for byggeudvalget og reg-
ner med, at håndværkerne 
kan begynde til foråret.
- Jeg har fortalt, ja, jeg 

ved ikke, hvor mange 
medarbejdere ved 
Horsens Kommune, at de 
ikke skulle sætte sig hen 
i en stol, når de holdt op 
med at arbejde, fordi de 
så ville dø i løbet af tre-
fire måneder. Den fejl vil 
jeg ikke begå, og derfor er 
jeg glad for at have 
Odinsgården.
- Sundparken skal ende 

med at være et område, 
hvor beboerne er glade for 
at bo. Det er de ikke alle-

sammen i dag. Og det skal 
blive sådan, at borgerne i 
byen bliver stolte over den 
bydel. Det er de ikke i dag. 
Der skal nye - og ikke fla-
de - tage på blokkene. Der 
skal bygges et aktivitets-
hus og ansættes en bebo-
errådgiver. Og så skal be-
tonfladerne dækkes af 
mursten.
- Det har jeg lært af den 
gamle borgmester og mu-
rer, Holger Sørensen. No-
get af det sidste, han gav 
mig, inden han døde, var 
en lap med to linier: Tag ik-
ke fejl - Byg i tegl.

70 års fødselsdagen fejrer 
Erling Jensen hos sin yng-
ste søn, der bor på Askevej 
2. Mellem kl. 13.00 og 
16.00 er der åbent hus for 
dem, der har lyst til at hil-
se på fødselaren.

BLÅ BOG

Erling Jensen
Ved valget i 1962 blev Erling Jensen valgt ind i Hor-
sens Byråd for første gang. Han var da maskinarbej-
der og tillidsmand på William Petersens Tandhjulsfa-
brik i Horsens.

Ved valget sidste efterår, knap 36 år senere, forlod 
han byrådet igen efter eget ønske. I de mellemliggende 
år nåede han at være formand for ejendomsudvalget, 
formand for vandværksudvalget, at være 
viceborgmester i mere end 20 år og at være formand 
for teknisk udvalg endnu længere.

Selvfølgelig nåede han mange andre udvalgs- og 
bestyrelsesposter, men det er umuligt at remse hele 
listen op. Fælles for stort set alle poster er, at de har 
haft med det tekniske og miljømæssige område at 
gøre.

I mange år var Erling Jensen ansat på Arbejdsfor-
midlingen i Horsens, indtil han valgte at blive politiker 
på fuld tid efter at have mistet sin kone, Grethe, i 
1985.

Parrets tre børn, Jørgen, Else og Peter, bor alle i 
Horsens og har sørget for, at Erling Jensen er seks 
gange bedstefar og en gang oldefar.
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