
- Nu er det igen skønt
at være socialdemokrat

Landets nye industriminister hyldet af partifællerne i hjembyen

Foran de røde faner og gavebordet fortæller den nybagte indu-
striminister, folketingsmedlem Jan Trøjborg, Horsens, om rød-
kløverregeringens visioner og handlekraft - der skal føres en 
menneskevenlig politik. 10-årige Thomas spekulerer næppe så 
meget over visionerne, som over at farmand for en kort stund 
har tid at være sammen med familie og venner.

Lokale socialdemokratiske frontkæmpere samlet for at markere 
Socialdemokratiets overtagelse af regeringsmagten. Fra venstre 
borgmester Henning Jensen, tidl. borgmester Holger Sørensen, 
viceamtsborgmester og borgmesterkandidat Vagn Ry Nielsen, 
og den ny industriminister, folketingsmedlem Jan Trøjborg -
Horsens' første minister i mange år.

Minister Jan Trøjborg og fru Helle blev kraftigt hyldet af de 
mange partifæller og andre, der var mødt op til Socialdemokra-
tiets festlige sammenkomst søndag formiddag i DUI's lokaler.
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- Nu er det igen skønt at 
være socialdemokrat...

Dette synspunkt gik 
igennem som den røde 
tråd, da Socialdemokratiet i 
Horsens-kredsen søndag 
formiddag i DUI's lokaler i 
Kildegade hyldede deres -
og folkets - ny industrimi-
nister, det lokale folke-
tingsmedlem Jan Trøj-
borg.

Op mod et par hundrede 
partifæller var mødt op for at 
lykønske og begave Trøjborg, 
der fik mange gode ord med på 
vejen, og for i fællesskab at 
glæde sig over at have gen-
vundet magten. Også repræ-
sentanter for andre partier, 
erhvervslivet m.v. deltog i fe-
stivitasen, men det var først 
og fremmest socialdemokra-
ternes fest.

Røde bannere, røde duge, 
kaffe på røde kander (der dog 
var produceret i Japan), rund-
stykker og Gammel Dansk 
samt ikke mindst genvakte rø-
de forhåbninger prægede den 
festlige sammenkomst, hvori 
naturligvis også deltog mini-
sterens nærmeste familie.

Det syder og bobler 
efter tiden i skyggen

Socialdemokratiske front-
kæmpere som Horsens' tidli-
gere borgmester, Holger Sø-
rensen, den nuværende, Hen-
ning Jensen, viceborgmester 
Erling Jensen, viceamtsborg-
mester (og formentlig kom-
mende Horsens-borgmester) 
Vagn Ry Nielsen, S-kredsfor-
mand Lillian Sørensen og 
DSU-formand Peter Møller 
var blandt de mange talere, og 
der var naturligvis også venli-
ge ord fra HfS, som Jan Trøj-
borg fortsat er hovedformand 
for.

At Socialdemokratiet efter 
godt 10 år i skyggen har sat sig 
på ledelsen af en flertalsrege-
ring, og at Horsens for første 
gang i mange år har fået en 
minister har fået det til at sy-
de og boble af optimisme 
blandt de lokale socialdemo-
krater.

Der spores en nærmest be-
rusende glæde og stolthed 
over at være socialdemokrat.

Stor optimisme

Og hvis man skal tro den ny 
industriminister, er der gro-
bund for optimismen. Fire-
parti-regeringen med social-
demokratisk dominans er 
parat til hårdt arbejde og 
»det lange seje træk«. Bl.a. 
skal en ny erhvervs- og 
arbejdsmarkedspolitik sikre 
vækst og et mere 
menneskevenligt samfund 
med plads til alle. Ingen skal 
føle sig skubbet ud, lyder 
parolen.
- Gid denne flertalsregering 

må sidde længe og fortsætte 
på den anden side af 
årtusindskiftet. Det har 
været en glæde for os at se 
Uffes mundvige hælde nedad. 
Vi har handle-

kraften og viljen til nytænk-
ning, sagde den nybagte mini-
ster.

Bevarer kontakten
Jan Trøjborg erkendte, at han 
ikke som minister kan føre 
lokale sager frem, som han 
kunne som folketingsmedlem, 
men han lovede stadig at hol-
de en tæt kontakt til vennerne i 
Horsens - og lytte til dem.

Og så indrømmede mini-
steren, at det kan blive nød-
vendigt med kompromiser, og 
at ingen i øvrigt er fuldkom-
men - i hvert fald ikke før de er 
fuldkommen døde...

Ikke tid til at 
blive imponeret
Den ny industriminister 

har efter udnævnelsen haft 
nogle hektiske og travle dage, 
men han kan lide sit ny job.
Der har skullet signaleres 

en ny erhvervspolitik ud, for-
delingen af arbejdsopgaver 
med ministerkolleger skulle 
falde i hak, der har været 
mange møder med bl.a. styrel-
seschefer og organisationsle-
dere, og otte rådsmøder i EF -
hvor Danmark har formand-
skabet - skal forberedes.
Og i slutningen af ugen 

måtte industriministeren ind-
drages i bestræbelserne for at 
forebygge et skæbnesvangert

bank-krak på det kriseramte 
Færøerne.

- Det går så hurtigt, at man 
ikke når at blive imponeret af 
de mange opgaver, sagde Jan 
Trøjborg.

- S bevarer magten
Ministeren fra Horsens er 

sikker på, at samarbejdet i

 

rødkløverregeringen vil forlø-
be så godt, at de fire partier vil 
gå samlet tid folketingsvalg (
senest i efteråret 1994), og at 
Socialdemokratiet vil bevare 
sin status som bærende rege-
ringsparti mange, mange år 
frem i tiden.

- Vi er ikke nogen parentes, 
understregede Jan Trøjborg.
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