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Jan Trøjborg har gjort lyn-karriere
i  Socialdemokratiet  og er  første

minister fra Horsens siden 1968

Tekst: Hans Jørgen Ehrhardt 

Tegning: Jens Julius

K
un 37 år - men alligevel så 
r u t i n e r e t  s o m p o l i t i k e r  
o g  menneske ,  a t  han  
n u - f r a  i  g å r - e r  r ø g e t  

he l t  t i l  t ops .Som minister.Ny 
industrimini- ster i Poul Nyrup 
Rasmussens nye fire-parti flertals-
regering - allerede døbt »rød-kløveret«.

Navnet er Jan Trøjborg.
Folketingsmand for S i Horsens si-

den 1987, og med en fortid i byen som 
byrådsmedlem, formand for kulturud-

valget og den første for-
mand for det lokale »ra-
dioråd«.

Og horsensianer med 
stort H.

Starten et næsten tå-
revædet: Født i en fug-
tig kælder på Åboule-
varden, opvokset i et 
rigtigt arbejdermiljø,
hvor unge Jan tidligt brød med barn-
dommen for at klare sig selv, styre sin 
egen tilværelse. Det blev kun til en 
halv niende klasse på Dagnæs skole, 
inden Jan Trøjborg forlod skolen og 
kom i lære som murer.

Mange mursten og tonsvis af mørtel 
senere blev han ramt af byggekrisen. 
Så han gik ingeniør-vejen.

Men det politiske havde også fået 
godt tag i ham: Allerede i midten af 
1970'erne var han blevet lokal kreds-
formand i Danmarks Socialdemokrati-
ske Ungdom (DSU) og medlem af DSU'
s hovedbestyrelse.

Otte år i Horsens byråd

Han kom i byrådet i 1978, fordi man 
skulle bruge en »bred« liste med både 
unge og ældre. Han sad i byrådet til 
1986, i en periode som nummer tre med 
hensyn til at sluge stemmer. I en 
periode var han formand for kulturud-
valget.

Et par af hans socialdemokratiske 
protegéer, tidligere borgmester Holger 
Sørensen og nuværende viceborgme-
ster Erling Jensen, begge Horsens, tog 
et par alvorsord med den unge politi-
ker-spire og belærte ham om, at politik 
kan være en omskiftelig tilværelse - så 
han fik »ordre« på at gøre sin uddan-
nelse færdig.

Derfor blev Jan Trøjborg bygnings-
ingeniør i 1986 fra Ingeniørhøjskolen i 
Horsens, og herefter fulgte et par år 
hos firmaet Samfundsteknik - faktisk 
et par gode år, mener Trøjborg, når 
han i dag ser tilbage på sit knap 40-åri-
ge liv.

Men det blev Christi-
ansborg, der vandt hans 
hjerte. Helt og fuldt, og 
politikken har i dag fået 
så godt tag i Jan 
Trøjborg, at han ærligt 
erkender, at det nok 
bliver hans liv. 

Da han blev valgt i 
1987 var han ikke fag-
bevægelsens mand - de 
opstillede i stedet Stig 

Møller - men Trøjborg vandt opgøret 
og har siden med sin indsats gjort fag-
bevægelsens skepsis til skamme.

»Han har altid været godt til at have 
sit bagland i orden, orientere sine rød-
der og lytte på argumenter«, lyder en 
vurdering fra en, der fulgte ham siden 
de unge år.
Trods sin stadig lidt drengede og lidt 

generte fremtoning har Trøjborg i par-
tiet fået ry for at have rygrad, at turde 
sige sin mening, at kunne give en »røf-
fel«, hvis det er nødvendigt.
Han har vundet respekt for sin 

grundighed, sin perfektionisme, sin 
lydhørhed og sin politiske »tæft«, og 
kendere beskriver ham som en utrolig 
munter fyr med humor - når først man 
er kommet ind på livet af ham.

Ved første møde kan han godt virke
  lidt genert, og han ser

gerne folk lidt an, inden
han åbner sig helt. Og
så har han lært kunsten 
at skille politik og pri-
vatliv, så der sjældent
er store politiske debat-
ter i hans selv-byggede

           hus i Fjordparken - der
mødes han med sine 

private venner for at snakke om andet 
end politik, når ikke hustruen Helle og 
børnene Thomas (10) og Daniel (5) op-
tager hans tid.

Ferie hos S

Bortset fra de »upolitiske« venner er 
Trøjborgs tilværelse dog stærkt præ-
get af arbejderbevægelsen: Han var en 
kort periode på højskole - selvfølgelig 
bevægelsens egen i Esbjerg - og når 
han holder ferie, sker det som oftest 
hos Dansk Folke-Ferie, der også har 
stærke rødder i S-bevægelsen.

Som nyudnævnt industriminister 
har Jan Trøjborg en række områder, 
hvor han som minister vil sætte ind:

- Vi skal have styrket samarbejdet 
mellem den private og offentlige sek-
tor. Det er der store muligheder i, og så 
vil jeg spille ud med en bedre finansie-
rings-model for små og mellemstore 
virksomheder. Eksportkredit-ordnin-
gen skal forbedres. Der er også nogle 
alvorlige »klumper« som skibsværfter-
ne og pensionskasse-sektoren, som der 
bør gøres noget ved, og så skal vi efter 
de senere års mange erhvervs-skanda-
ler have strammet op på reglerne for 
bestyrelses-ansvar og revisores for-
pligtelser, siger Jan Trøjborg.

En mindre del af det nuværende in-
dustriministerium, turismen, overdra-
ges til en anden CD'er, Arne Melchior, 
der også skal have ansvaret for kom-
munikationen.

- Det bliver en meget spændende tid. 
Som industriminister vil jeg også få 
fem-seks formandsposter i EF's mini-
sterråd. Det er godt, at jeg har haft 
nogle få år til at lære det parlamentari-
ske arbejde, siger Jan Trøjborg.

Undervejs i det politiske har Jan 
Trøjborg blandt andet profileret sig på 
miljø-spørgsmål og hjælpen til Østeu-
ropa, og han har også været leder for 
den parlamentariske NATO-delega-
tion samt knyttet til folketingets poli-
tisk-økonomiske udvalg.

Jan Trøjborg var - indtil i går - for-
mand for folketingets erhvervsudvalg. 
En »tung« post, som Trøjborg fik over-
ladt fra selveste partiformand Poul 
Nyrup Rasmussen i fjor, da Nyrop -
med Trøjborgs støtte - overtog roret i 
det store, gamle arbejderparti.

Dobbelt arbejdsdag

- Det gav lige med et en arbejdsdag, 
der var dobbelt så lang. Det har været 
en utrolig krævende, men også spæn-
dende post at være formand for er-
hvervsudvalget, så Horsens har kun 
stået på programmet i weekenderne, 
efter at jeg blev formand, siger Jan 
Trøjborg.

Så han kender devisen, når han 
går ind til minister-gerningen:
 København er centrum, Hor-
sens hjemmefront.

Hjemme kan han lide at slå sig

løs med fodbold, og det lykkedes
h a m i  f j o r  a t  g e n
nemføre en sæson på Old Boys-
holdet hos HfS.

Sidst en minister var valgt i Horsens 
var i 1960'erne, hvor borgmester Hen-
ning Jensens forgænger som folke-
tingsmedlem, Kaj Andresen, var bolig-
minister i regeringen Krag fra 1964 til 
1968. Inden da var tidligere borgme-
ster i Horsens, Axel Sørensen, fra 1939 
trafikminister i en kort periode i Stau-
nings samlingsregering.

Jan Trøjborg bedyrer, at han fortsat 
ønsker at være opstillet i Horsens-
kredsen, og at familien ingen planer 
har om at flytte fra huset i Fjordpar-
ken i Horsens.
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