ster-udnævnelse i en meget ung alder ser
Kaj Andresen ikke som noget minus:

Den 85-årige eks-minister fra Horsens, Kaj
Andresen, ser tilbage - og frem til tiden med
den ny Horsens-minister, Jan Trøjborg (S)

politisk

Unge ministre tit bedst
- Unge ministre har ofte vist sig at være

blandt de bedste. Krag var kun et par og
tredive, da han blev handelsminister, og
der kan nævnes flere andre eksempler. Så
ud fra disse betragtninger har jeg ingen
betænkeligheder ved den unge Trøjborg,
siger Andresen.
- Trøjborgs karriere er flot. Men ikke
for hurtig, hvis han ellers er den rigtige
mand til jobbet.
- Selv var jeg 53 år, da jeg tiltrådte som
minister. Men Nyrups måde at skrue en
regering sammen på er karakteristisk for
den måde, der tænkes og handles på i dagbåde politisk og erhvervsmæssigt. Dengang jeg var minister, var det typisk veltjente folketingsmænd, der fik en ministerpost - i dag har Nyrup i meget høj grad
valgt en stab af nye folk uden hensyn til
»anciennitet. Som det jo også kendes fra
erhvervslivet.
- I min tid var der i højere grad brug
for folk med erfaring. I dag skal der folk
med nye ideer til. Samfundet har ændret
sig markant i høj-teknologisk retning,
menneskeligt og materielt, og i denne
proces er en række værdier gået tabt.

kerne om at profilere sig. Det politiske
billede tegnes ikke af 179 folketingsmedlemmer, men af fire-fem personer fra
hvert parti, der gør sig på tv. Det er en
skavank, at lige så snart en person har
optrådt på tv, så kan vedkommende bruges politisk. Men hvorfor skulle en sådan
person nødvendigvis have politiske evner?
- Den megen fokusering på de enkelte

Folk ønsker etiske værdier
- Heldigvis tror jeg der er ved at komme

Tekst: Hans Jørgen Ehrhardt Foto:
Morten Bjørn Jensen/Polfoto

olitiske minder står stadig lysende klart for 85-årige Kaj Andresen - engang en kendt skikkelse i Horsens. Lærer, byrådsmedlem, folketingsmand og minister med rødderne dybt
plantet i den østjydske fjordby.
Nu: Politisk pensionist.
Men trods sine 85 år har Kaj Andresen
stadig sine faste holdninger til politik og
politikere.
Holdninger, som kan være interessante, nu da nye folk har »taget over» i landets ledelse. Heriblandt en ung horsensianer, der er nået helt til tops og nu har
efterfulgt Kaj Andresen i minister-gerningen.

Andresen var - indtil forleden - den seneste folketingsmand, valgt i Horsens,
som nåede en ministerpost. Det skete i
daværende statsminister Krags regering
fra 1964-68, hvor Andresen var boligminister og dermed ansvarlig for starten på
den omfattende sanering og byfornyelse,
der er fortsat helt frem til i dag.
Siden 1968 har Horsens haft en minister - der ikke var folketingsmedlem.
Chefredaktør Erling Brøndum, Horsens
Folkeblad, virkede en periode som borgerlig forsvarsminister.
Folkebladet besøgte forleden Kaj Andresen i hans hjem i Greve Strand ved
København. For at høre om ministerhvervet dengang i 1960'erne, hvor Jens
Otto Krag regerede - og så i dag, hvor
Horsens på ny har oplevet, at en lokal
folketingsmand indtræder i en regering.
Jan Trøjborg hedder den nye »Horsens-minister» - 37 år og med en kornetagtig karriere i partiet bag sig. Men den
hurtige opstigning i graderne og en mini

en reaktion mod denne meget »hurtige»
periode: Befolkningen ønsker sig i højere
grad nogle etiske værdier, og eksempelvis
er Tamil-sagen efter min mening udtryk
for, at folk reagerer over for noget, de
finder er umoralsk.
- Jeg tror, at vælgerne som helhed savner en samlet målsætning for, hvad politikerne og partierne vil. Men partierne - og
ikke mindst mit eget, Socialdemokratiet nedtoner ideologierne,
- Jeg håber, at de nye generationer ikke
vil nøjes med at slås for en lavere skat og
så videre. Efter krigen troede vi, at når
først velfærdssaten var en realitet, ville
befolkningen sætte fokus på de kulturelle
og åndelige værdier. Men det er gået stik
modsat: Velfærdsstaten har blot avlet mere materielt ræs.
- Der er behov for noget nyt.
- Der stilles i dag større krav til politikkerne end i min tid. Ikke mindst på det
personlige plan.
- Da jeg var minister, var det holdningerne, ideerne, den politiske linje, der var
det vigtigste. Jo, vi talte da de personlige
stemmer ved valgene, men det var stemmerne til partiet, der virkelig talte.
- I dag er der et enormt krav til politi

- Og der er virkelig brug for kompromisser: Problemerne, politikerne står over for
i dag, er langt større og langt mere
komplekse end i min minister-tid.

Sværere som minister i dag
- Det er uden tvivl sværere at være le-

dende politiker i dag. Vi var ministre i en
opgangstid. I dag må ministrene - foruden
de sværere problemer - leve med medier,
der er både hurtigere og hårdere end i
gamle dage. En del af pressen - jeg siger
udtrykke »en del» - spænder sig ud af
enhver form for menenskelige hensyn.
Det kan ikke være meningen, at der skal
køres en menneske-jagt på denne måde.
- Ministrene lever politisk en mere farlig tilværelse i dag, er der meget, der tyder
på. Der er mange faldgruber.
- Hvis jeg skulle give et råd til den nye
minister, Jan Trøjborg? Så må det være:
Vær flittig. Man skal ikke spare sig selv,
men yde den maksimale indsats.
- Og så skal man ikke lade sig skræmme
af, at det er sværere at se resultaterne af
sin indsats i landspolitikken. Som byrådsmedlem er man tit i færd med at løse
meget nære problemer, mens det i landspolitikken - ganske naturligt - er de større
linjer, der ikke altid med det samme er
lige så synlige resultat-mæssigt.

25 år i Folketinget

Kaj Andresen: - Man skal ikke spare sig
selv!
personer ødelægger i mange tilfælde muligheden for at skabe et godt kompromis.

Kompromis det vigtigste
- Det eneste, der rigtig duer i politik, er

de gode kompromisser. Politikerne bliver
ofte skældt ud for et kompromis, der bliver talt om studehandler og så videre. Det
undrer mig, at den danske befolkning ikke er blevet så politisk moden, at man kan
sætte pris på det gode kompromis.
- Den megen tv-fiksering er med til at
ødelægge denne mulighed. Politikerne
bringer sig selv frem i tv og lægger sig fast
på synspunkter over for offentligheden.
Synspunkter, som det så senere er svært
at fravige.

Sådan lyder røsten fra den politiske
pensionist og veteran, der sad i Folketinget i næsten 25 år - fra 1947 til 1971. Alle
årene valgt i Horsens.
Kaj Andresen er født ved Hovedgård og
viede en stor del af sit liv til Horsens, som
lærer i mellemskolen og byrådsmedlem,
inden han »gik» til landspolitikken. Da
VKR-regeringen i 1968 afløste ministeriet
Krag, besluttede Kaj Andresen at trække
sig ud af folketingsarbejdet ved næste valg
- fordi han skønnede, at VKR ikke ville tabe
mandater nok til at falde som regering
ved valget i 1971.
Men VKR tabte netop så mange mandater, at Krag igen kom til som statsminister. Men da var det for sent for Andresen: Imens var han af boligselskaberne
blevet opfordret til at blive leder af Saneringsselskabet, det nuværende Byfornyelsesselskabet Danmark. Så han byttede
ministerposten ud med en direktør-stol.
I stedet kom Horsens' nuværende borgmester, Henning Jensen, i Folketinget.
Kaj Andresen var dengang tæt på at flytte
tilbage til Horsens, men hensynet til to
børn, der i dag bor i Københavns-området, gjorde, at han og hustruen Bodil Marie (også tidligere byrådsmedlem i Horsens) slog sig ned i Greve Strand.

