MINDEORD
Ved fhv. borgmester Holger
Sørensens død skriver borgmester Henning Jensen, Horsens, disse mindeord:
Holger Sørensen blev valgt til
Horsens byråd i 1966, og vi
havde fra starten et godt samarbejde, som i realiteten blev
tættere, da Holger Sørensen i
1972 blev borgmester, og jeg
selv var valgt til Folketinget.
Holger lagde i hele sin borgmestertid stor vægt på, at der
var direkte forbindelse til
Christiansborg, og han var altid interesseret i hurtige tilbagemeldinger, hvis der kom
initiativer, som kunne betyde
noget for Horsens.
Det lå ham også meget på
sinde at skabe forståelse for
byens problemer, både på
Christiansborg og i de forskellige ministerier.
I byrådsarbejdet lagde han
altid vægt på det brede samarbejde, men han havde også det
temperament, der skabte resultater.
I sit afskedsinterview i Horsens Folkeblad i 1985 lagde
Holger vægt på, at den største
glæde som borgmester havde
været at få samlet den kommunale forvaltning i det ny
rådhus. Dette var en modig og
rigtig beslutning, og vi, der i
dag arbejder i den karakteristiske og velfungerende bygning, er taknemlige for, at han
havde det nødvendige fremsyn.
Det var også Holger Sørensen, der tog initiativ til den
byfornyelsesindsats, som de
sidste 10 år på afgørende vis
har forskønnet Horsens, og
som samtidig har givet god beskæftigelse i en trængt byggesituation.
Efter at være gået. af som
borgmester indledte han en
aktiv pensionisttilværelse.
Politik iagttog han fra sidelinjen, uden mange kommentarer, men med det karakteristiske blink i øjet, som viste, at
han udmærket vidste, hvad
der foregik.
Derfor var det også typisk
for ham, at han mødte op til
det sidste store vælgermøde,
indkaldt af fagbevægelsen,
søndag formiddag. På vejen
hjem blev han syg, og på valgdagen døde han, næsten symbolsk for der har ydet så
stor en politisk indsats for
Horsens. Han var en god kammerat, og vi vil savne ham.

Holger Sørensen død
Der er sorg i mange Horsens-hjem i dag. Forhenværende borgmester Holger Sørensen er død. Han blev knap
72 år. Holger Sørensen havde
så sent som i søndags deltaget i
et valgmøde på rådhuset. På
vejen hjem blev han ramt af et
hjertestop, og i går døde han.
En markant personlighed
inden for lokalpolitikken er
dermed gået bort. Holger Sørensen satte gennem sit byrådsarbejde og ikke mindst
som borgmester sit præg på
sin by. Han var blevet indvalgt
i byrådet af Socialdemokratiet i
1966. I øvrigt meget mod sin
vilje. Han mente slet ikke, at
han havde tid. Han var formand for Murernes Fagforening og sad i Skyldrådet, og så
skulle han naturligvis også
passe sit arbejde som en meget dygtig murer.
Men det var borgmester Robert Holms bestemte ønske,
og således blev det så. Den 15.
juli 1972 valgtes Holger Sørensen til borgmester, og denne post besad han til for otte
år siden. Han kom til at sidde i
en periode, hvor der skete
mangt og meget i kommunen.
Selv om Holger sørensen var
et meget venligt menneske,
var han også viljefast, og begge dele kom til at præge hans
politiske arbejde.
Holger Sørensen satte ofte
sin personlige styrke ind på at
få gennemført en sag, selv om
han i høj grad også var samarbejdets mand. For ham var
det vigtigste, at der blev gjort
noget for Horsens, og for ham
var det meget væsentligt at
sikre arbejdspladser og skabe
nye. Han var eksponent for
bestræbelserne for hvert år at
have overskud i den kommunale kasse, og her fik han stor
opbakning.
Det medmenneskelige spillede også ind i hans omsorg
for de ældre. Han kom med i
et kontaktudvalg efter sin afgang, som mellemled mellem
kommunen og socialvæsenet,
og når han slog så stort et slag
for flere plejehjem eller beskyttede boliger, skyldtes det i
høj grad hans erkendelse af, at
der blandt mange ældre findes
et ensomhedsproblem.
Da han fyldte 70 år, sagde
han bl. a., at i hans tid i byrådet havde socialdemokraterne
flertallet. »Vi kunne være uenige med mindretallet om
principper og beslutninger,

Holger Sørensen - fhv. borgmester i Horsens - er død.
men vi blev aldrig uvenner.
Det, mener jeg, er noget meget
positivt«, understregede han.
Han bestræbte sig på aldrig at
miste jordforbindelsen, og
han styrede både byrådsmøderne og kommunale anliggender med en mild, men fast
hånd.
Det skete, at Holger Sørensen kunne slå i bordet. Han
kunne også blive vred, hvis
der skete ting, han ikke kunne
gå ind for, Men hele hans periode i borgmesterstolen var
alligevel præget af smidighed
og den forståelse for andres
problemer og ønsker, som
fandtes i hverdagen.
Byrådsarbejdet involverede
ham i en række andre opgaver, bl. a. formandsposten i
Skærbækværket og bestyrelsesarbejdet i Elsam. Der blev
trukket store veksler på ham,
men bag hele hans indsats lå
omsorgen over for andre mennesker, og så var han aldrig
mere lykkelig, end når han
kunne være sammen med sin
familie, sin kone og de to børn,
der gav ham den baggrund,
som støttede ham i det politiske arbejde.
Da Holger Sørensen gik af,
blev han alligevel ikke glemt.
Talrige mennesker var på fornavn med Holger, og han var
aldrig bange for at række en
hjælpende hånd. I det daglige
var han et både beskedent og
varmt menneske, og mange
har følt sig favnet af hans glade smil. Nu er Holger Sørensen ikke mere. Vi synes, at det
er alt for tidligt, at han skulle
gå bort, og mange ønsker at
dele sorgen med hans kone og
børn, der har lidt så stort et
tab. (P.N.)

