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Portræt af en borgmester

Den Aakjær-glade

snedkersvend
blev en dreven
kommunalpolitiker Ove Jensen

fylder 65 aar
og siger

noget om sit fag,
om ægteskab,

kommune-
sammenlægning,

„intet teater
i biografen"

og meget mere

Borgmester

Byens borgmester, biografdirektør Ove J e n s e n, fylder 
den 14. juli 65 aar. Meget vand er skyllet gennem Horsens 
fjord, siden han i 1935 som ferm snedkersvend og ikke uden 
en vis politisk skoling indtraadte i Horsens byraad. Hverken 
dengang eller siden drømte han om at blive borgmester. Han 
blev det i december sidste aar efter borgmester Holms altfor 
tidlige bortgang.

Nogen oratorisk ekvilibrist var han ikke, da han som sup-
pleant fik sæde i byens høje raad for 32 aar siden. Det er han 
heller ikke i dag. Men de, der ser ham komme ind ad en dør, 
stor og tung, skal ikke tage fejl af denne venlige mand. Han 
kan nemlig mere end sit fadervor — og den socialistiske in-
ternationale. Ove Jensen er en dreven kommunalpolitiker med 
masser af erfaring.
Det er ikke noget søvnigt vaage-

blus, der lyser bag hans pandebrask. 
Hjernen gnistrer af mange watt 
maske derfor symptomatisk, at han 
er formand for belysningsudvalget! 
Ove Jensen er forsynet med en emi-
nent hukommelse. Man siger om 
ham, at man ikke behøver at føre 
protokol under de forhandlinger, 
hvori han deltager. Han skal nok 
huske, hvad der er foregaaet. Man 
gør det alligevel, for det hører sig 
nu engang til.

Han hører til dem, der i sin unge 
aar havde lyst og energi til at lære 
mere end sit fag. Paa arbejdersko-
len var der et fag, som hed „Menne-
skehedens historie". Den glemte han 
aldrig. Derfor kan Ove Jensen i dag 
snakke interesseret og vidende med 
ogsaa om de gamle romere og 
grækere, om Platon og Cicero, og 
hvad de gamle gubber hed.

* Borgmester paa
finansloven?

Hukommelsen omfatter ogsaa 
vore hjemlige koryfæer. Som ar-
bejdsdreng naaede han — for de 
beskedne midler, han tjente — at 
anskaffe sig Aakjærs samlede vær-
ker. Og masser af Johan Skjold-
borg. Ved festlige lejligheder er 
han ikke bange for at citere af den 
lærdom, han . her hentede sig. Ove 
Jensen blev arbejdsdreng paa træ-
varefabrikken „Thor" i 1916, og han 
var 17 aar gammel, da han kom
lære. Til ti kroner om ugen! Det 
var penge dengang!

Han blev udlært i 1923 og 
fortsatte med sit erhverv til 
1939. Han har aldrig glemt det. 
Mange af de gedigne møbler, 
han har, er selvlavede. Det dej-
lige hus i den store have bag 
ejendommen Frederiksgade 9 
har han selv bygget. Udenfor 
staar nu en festlig jernskulp-
tur. — Mon ikke jeg kan kom-
me paa finansloven med 30.000 
kr. om aaret, naar jeg kan lave 
den slags, sagde borgmesteren, 
da  vi forleden besøgte ham.

Og maaske ville der være større 
grund til d e t, naar han viser sin 
snille med træ frem. Han har bl. a.

lavet en meget fin lille skulptur. 
Rent pillearbejde, skabt i de efter-
haanden faa ledige stunder, hvor 
der skal alvorlig afslapning til. 
Nede i kælderen staar hans høvle-
bænk og de remedier, han benytte-
de som snedkersvend. De har ikke 
hidtil samlet støv. Nu kniber det 
mere med tiden. Ove Jensen er ble-
vet borgmester.

* Om et godt ægteskab
— Er byraads- og organisations-

arbejdet ikke gaaet ud over familie-
livet, Ove Jensen?
— Min kone og jeg har vel ikke 

tid til at holde hinanden i haanden 
saa tit som tidligere. Men saa bli-
ver det jo aldrig kedeligt. Vi har 
levet et godt ægteskab sammen, og 
det skal vi blive ved med. Men ti-
den er blevet knappere, efter at jeg 
er blevet borgmester.

— Er det saa det værd?
— Der er det ved kommunalpoli-

tisk arbejde, at jo mere man sætter 
sig ind i det, desto mere interessant 
bliver det. Jo, det e r det værd, 
selvom jeg ofte kommer sent hjem, 
sommetider meget sent. Men min 
kone og jeg forstaar hinanden. Det 
er lykkeligt.

— Man siger ,at borgmesteren er 
dygtig til at faa ryddet sit skrive-
bord.

— Det kan knibe, smiler Ove 
Jensen. Vi sylter ikke sagerne. 
Smaa sager, der kan gøres i dag, 
skal ikke udsættes til i morgen. Der 
er andre og større sager, der skal 
have tid til at modnes, sager som 
maa vendes og drejes, inden man 
tager stilling. Men jeg tror, man 
har lov at sige, at vi gør, hvad vi 
kan, for at afkorte tiden for en sags 
ekspedition.

— Og byraadet h a r vel for man-
ge udvalg?

* Ikke bange for 
sammenlægning

— 22 staaende udvalg og mange 
andre plus en række kommissioner. 
Jo, der er mange. For nogle aar si -
den havde vi planer om at nedskæ-
re antallet og rationalisere arbejdet. 
Der kunne ikke opnags enighed om

det. Spørgsmaalet vil blive taget 
igen, fordi det vil betyde en lettelse 
og ikke kræve saa megen tid som 
nu af vore chefer og byraadsmed-
lemmer. Vi har ophævet udvalget 
for kommunens stiftelser og ladt 
det ind under socialudvalget. Det er 
en begyndelse.
— Der er stadig ikke noget skred i 

forhandlingerne om kommunesam-
menlægninger ?

— Vi fik en henstilling fra kom-
munallovskommissionen om at gaa 
stille med dørene. Alligevel tror jeg, 
at vi dog er kommet et skridt nær-
mere en løsning. Man er nemlig 
kommet noget bort fra de grænser, 
man tidligere arbejdede med. Nu 
er der tale om større enheder. Man 
ønsker købstadskommuner af en 
størrelse, der kan „holde" mange 
aar ud i fremtiden.

— Det er altsaa ikke, 
fordi De er bange for det 
socialistiske flertal i Horsens 
byraad, at der ikke er sket 
mere i sagen fra Horsens' side?

— Absolut ikke, selvom der 
vel ved en sammenslutning kan 
ske en ændring i byraadets 
sammensætning. Til efteraaret 
regner jeg med afgørende for-
handlinger med oplandskommu-
nerne — i forstaaelse med in-
denrigsministeriet.

* Aldrig mere teater i 
biografen

— Hva' mæ kulturen? Tror De 
paa en kommende Horsens-hal?
— Før vi gaar i krig med den op-

gave, skal vi have den idrætshal, der 
nu er projekteret, og vi skal nok 
have en træningshal eller to mere. 
Ydermere: Før vi bygger den store 
hal, skal vi have klarhed over, hvor 
den skal placeres, og der er ikke 
økonomisk baggrund herfor, før vi 
har sygehus og rensningsanlæg fær-
digfinansieret.

— Tilbage staar saa teaterspørgs-
maalet. Kunne det ikke tænkes, at 
Teater-Bio engang kunne blive rig-
tigt teater igen, evt. ved at de nu-
værende bevillingshavere byggede 
en biograf et andet sted?

— Lad det være slaaet fast 
en gang for al le: Der bl iver 
ikke teater i biografen mere. 
Bare man dog ville erkende det 
fra alle sider. Man taler saa 
meget om det skønne gamle 
teater. Ved De, hvad det var, 
da vi overtog det i 1956? Det 
var stærkt forfaldent. Vandet 
løb ned i sal og paa scene. Fy-
ringsanlægget kunne ikke var-
me teatret op. Stolene duede 
ikke. Alt magtte fornys. Naar 
det er sagt, vil  jeg gerne 
ti lføje, at jeg heller ikke tror 
paa teater i en hal.

Af Poul Nielsen

* Foretrækker 
spaltegasværk
— Efter at De er blevet borgme-

ster, har De ønsket at fortsætte som 
formand for belysningsudvalget.
— Ja, for det er et uhyre inter-

essant omraade. Jeg har været for-
mand for udvalget siden 1937 og 
fulgt den voldsomme stigning. Den 
gang solgte vi 61/2 million kwt. om 
aaret. Oplandet aftog de 21/2 mill 
og producerede selv ligesaa meget. 
Sidste aar solgtes der 65 mill kwt. i 
Horsens, og i oplandet solgte sel-
skaberne der 130 mill kwt. Det er 
helt kolossalt.
For gasforsyningens vedkommen-

de kan jeg nævne, at vi i øjeblikket 
undersøger, om det kan betale sig 
for os at faa fjernforsyning gennem 
en rørledning fra Fredericia eller 
Aarhus, eller vi selv skal opføre et 
spaltningsanlæg. Hvad er billigst 
og rigtigst? Jeg tror personligt paa, 
at vi skal bygge vort eget anlæg.

Her er min motivering: Hvis man 
har fundet olie i Nordsøen, og det 
er der jo nogle, der paastaar, saa
vil gasforbruget indenfor industrien 
og kraftværkerne tage et vældigt 
opsving. For at det skal blive ren-
tabelt, m a a man netop op paa et 
stort salg og anlægge rørledninger, 
der kan overføre det. Hvis vi nu 
faar bygget en ledning til Aarhus 
eller Fredericia, vil det betyde, at 
den dag, det store forbrug kommer, 
vil denne ledning ikke komme til 
at betyde nogetsomhelst, da den er 
for lille. Man kan blot sammenligne 
med, hvad der er sket paa el-om-
raadet.

I

Forceldredag i morgen
Vi er blevet bedt om at berigtige 

en oplysning i avisen i gaar om 
forældredag i DUI's feriekoloni i 
Juelsminde. Forældredagen holdes 
lørdag og ikke søndag. Man venter 
stort besøg fra Horsens i denne 
anledning.

Saa var samtalen naaet dertil 
hvor vi var blevet saa tørre i halsen, at 
vi sagde skaal. Da skummet var tørret 
af munden, sagde vi: — Kort før De 
blev valgt til borgmester, sagde 
De, at De ikke regnede med at 
fortsætte som borgmester efter 
næste byraadsvalg, fordi De saa var 
blevet de 67. Har De ændret opfat-
telse?

— Det ved jeg saamænd ikke, 
men jeg føler mig ihvertfald ikke 
gammel. Og med dette orakelsvar 
sluttede den hyggelige formiddags-
samtale. Paa fødselsdagen vil Ove 
Jensen modtage sine gratulanter i 
— sit havehus. Naturlige og hygge-
lige rammer for begivenheden, og 
det fra Tyrol hjemførte kukur skal 
nok fortælle gæsterne, hvad klok-
ken er slaaet...


	Page 1

