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Holder af at prøve noget nyt
Det kan godt være, at det 

rykkede lidt i den gamle 
Aalborg-dreng, da embedet 
som politimester fornylig 
blev opslået ledigt. Men po-
litimester Troels Jørgen-
sen, der i morgen søndag 
den 1. juli, har været inden 
for politiet i 25 år, løftede 
alligevel ikke det ene øjen-
bryn. Forklaring: Han be-
finder sig vældig godt i Hor-
sens, hvor han nu har be-
stridt embedet i ni år.

Da han i sin tid søgte her-
til, var der adskillige, der 
sagde: ”Hvad i alverden vil 
du i den by?« Det var des-
værre en udbredt opfattel-
se, at det var dog et kedeligt 
sted at komme hen. Det sy-
nes Troels Jørgensen ikke.

Tværtimod forventer han 
at kunne fejre sit 25-års po-
litimester-jubilæum i Hor-
sens om føje tid, for, som 
han siger: »Det er blot et 
spørgsmål om at leve længe 
nok». I gamle dage var en 
politimester en, man knapt 
turde nærme sig. Han sad jo 
højt på strå i sin utilnærme-
lighed. Det var næsten det 
samme, som når man hen-
vendte sig i sin bank, var det 
med hatten i hånden, selv 
om man også skulle sætte 
penge ind!.

Det gamle billede passer 
slet ikke på Troels Jørgen-
sen. Han er et åbent og glad 
gemyt, og han sætter pris 
på de mange mennesker, 
han er kommet i kontakt 
med i Horsens. Hans far var

tandlæge i Aalborg, men det 
job var ikke noget for Troels 
Jørgensen. Han forklarede 
det bl. a. med, at hans fingre 
ikke egner sig til at grave i 
andres munde. Efter rea-
leksamen kom han på Røn-
de-kurset, hvor han blev 
student i 1957. Han erin-
drer en episode, hvor toget 
var kørt fra ham. Så gik han 
de 34 kilometer til Rønde. 
Han bad forstanderen om 
tilladelse til at sove et par 
timer, men fik afslag med 
den begrundelse, at turen jo 
»kun« havde taget ham 6-7 
timer!

Efter at have været i gar-
dehusarregimentet begynd-
te Troels Jørgensen at læse 
jura i 1959. En sådan eksa-
men mente han at kunne 
bruge i mange sammen-
hænge, og da han var fær-
dig, var der omgående en 
stilling. Dengang var der 
mangel på jurister, og der 
var mange jobs at vælge 
imellem.

Han beskriver studietiden 
som pragtfuld. Han var med 
i tre studenterrevyer, der 
alle blev sendt på tv -ganske 
vist kun i sort/hvidt. Han var 
også med i fem juristrevyer. 
Dels fordi han fandt det 
sjovt, og dels fordi han, når 
engang hans børnebørn 
spurgte ham, hvad han 
havde lavet i den periode, 
ikke bare skulle sige, at han 
læste.

Han startede sin karriere 
som fuldmægtig på et sagfø-

rerkontor i Glostrup. Hyren 
var 2.500 kr. om måneden, 
så han følte sig rig. Det var 
jo før kildeskatten. Så var 
der der syntes, at han 
burde søge ind i udenrigs-
ministeriet. Det gjorde han, 
og her kom han bl. a. til at 
afskibe tørmælk til Indien 
for det, der i dag hedder Da-
nida. Men, siger Troels Jør-
gensen, da jeg ikke var ble-
vet ambassadør efter et 
halvt år, søgte jeg tilbage til 
politiet.

Han kom til Frederiks-
sund, og inden han kom til 
Horsens, havde han været 
vicepolitimester i Herning i 
51/2 år. I Horsens er han fal-
det vældig godt til, og side-
løbende med politimester-
arbejdet har han også blan-
det sig i andet. Han er næst-
formand for Kirkens Kors-
hær, med i aktionærrådet 
for Bikuben, i repræsen-
tantskabet for Skipperkas-
sen, sidder i lokalnævnet og 
har sæde i bestyrelserne for 
Schurs Støttefond og Han-
sted Hospital.

Han kan godt li' at prøve 
noget, få afprøvet nogle 
grænser. Han har således 
været oppe i både en ballon 
og et dragefly, og sidste år 
hoppede han ud med fald-
skærm fra to kilometers 
højde - spændt sammen 
med en anden. Han erken-
der, at han var bange under 
det frie fald, men da oplevel-
sen var så stor, vil han ikke 
afvise, at han vil vove hop-
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pet en anden gang. Selv om 
han landede direkte på ha-
len, så han de efterfølgende 
tre-fire uger ofte måtte skif-
te balle, når han skulle sid-
de.

Hen elsker familiens hus 
ved Nørrestrand, og han ta-
ger af og til til Berner Ober-
land i Schweiz, hvor han 
har et hus sammen med si-
ne søskende. Her står han 
på ski, selv om han erken-
der, at nogen Franz Klam-
mer er han ikke. Altsam-
men er det et udtryk for, at 
Troels Jørgensen, der virke-
lig er sine venners ven, lever 
et jævnt og muntert, virk-
somt liv på jord. (P.N.)
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