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NUVIL
JEGPRØVE
NOGET
ANDET

Lars Krarup (V) har, siden han blev borgmester for snart 20
år siden, bestemt sig for, at han ikke vil være borgmester så
længe, at han ikke selv kan bestemme, hvad resten af livet skal
bruges på. Hvad fremtiden så byder på, ved han endnu ikke.

tekst MADS BRANDSEN / foto BO AMSTRUP
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LARS KRARUP
• Født 11. maj 1972 i
Tjørring

• Uddannet slagter.
Tidligere salgschef
hos Tuborg/Carls-
berg i Jylland og på
Fyn og direktør for
ishockeyklubben
Herning Blue Fox.

• Medlem af Herning
Byråd siden 1998,
borgmester fra
2002.

• 11.794 personlige
stemmer ved KV17.
Satte rekord ved
KV09 med 15.474
personlige stemmer.
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D et var en vaskeægte
politisk bombe, der
sprang, da TVMidtvest
en søndag i august tryk-
kede på publicerings-
knappen og offentlig-
gjorde nyheden om, at

Lars Krarup (V) ikke genopstiller til borg-
mesterposten i Herning.
Faktisk en lidt forsinket bombe.Men det
vender vi tilbage til.
Selv omhovedpersonen erkender, at der er
lidt ”deadmanwalking” over hamnu, er
LarsKrarup langtfra færdigmeddet poli-
tiske. Vimøder hampå rådhuset iHerning,
kort før budgetprocessen for alvor går i
gang, og hvor det stadig varmuligt at finde
en time i borgmesterens kalender.
– Jeg har det rigtig fint. Det føles rigtigt i
maven, efter at jeg har fået det fortalt til
omverdenen. Inden jeg har det sagt højt,
har jeg brugt en del energi på at nå frem til,
at det er det rigtige formig, siger han.
Han kan dog godtmærke, at den seneste
tid har tæret på ham.
– Jeg har gåetmed det i lang tid, har for-
beredtmig, og jeg synes også, lanceringen
både over formin egen gruppe og bagefter
også for omverdenen er gået så godt, som
jeg kunne have drømt om.Men jeg har
åbenbart også brugt rigtigmeget energi på
at tænke over det, for jeg kan godtmærke,
at jeg har en fysisk ogmental træthed.
Her kommer budgetforhandlingerne på et
yderst passende tidspunkt.
– De betyder, at jeg skal hivemig selv op
ved hårrødderne, fordi jeg skal have det
løst godt. Og det gør jeg også. Så det er
faktisk godt formig. Denmåneds tid, der
gårmed budgetforhandlingerne i en kom-
mune, er den vigtigste i en borgmesters
årshjul. Hvis det går godt, går de næste 11
måneder også godt, siger Lars Krarup.

•
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Hemmeligt dagsordenspunkt
Det var netop også budgettet, som
Venstres 19mand store byrådsgrup-
pemødtes for at drøfte den søndag i
august, da LarsKrarup stjal nyheds-
billedet. Klokken 13mødtes gruppen
påHotel Eydemidt i byen, og efter
en pause klokken 15 tog LarsKrarup
ordet til det, der viste sig at være en
meddelelse af særlig karakter.
Mødet er færdigt klokken 17, og om-
kring klokken 17.30 sender han en
e-mail til 130-140 personer, som han
synes skal have nyheden lidt før. Få

minutter senere sender han enmail
til udvalgte journalister. Den irre-
versible beslutning er truffet.
Og den handler altså ikke om borg-
mesterjobbet – eller om at Lars
Krarup er træt af det. Tværtimod
faktisk.
–Hvis du kan lide at havemange
bolde i luften, og du kan håndtere
det ydre pres, der indimellem er bå-
de fra folk, der vil have ting til at lyk-
kes og journalister, der vil vide alt
om altmuligt… ja, så er det verdens
fedeste job, siger Lars Krarup.

Hans beslutning handler ikke om, at
han ikke synes, han kan opnåmere.
Heller ikke om, at han er brændt ud.
Nej, den handler til syvende og sidst
omLars.
– Jeg blev borgmester som 29-årig.
Da der var gået fire år, var jeg helt
sikker på, at jeg ville prøves af på, om
det var godkendt eller dumpet. Al-
lerede efter den første valgperiode,
har jeg egentlig hver eneste gang –
nogenlundemidtvejs – sat tid af til
mig selv. Tid til atmærke efter, om
jeg kan semig selv i det her seks år
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frem eller ikke. Fire-fem dage før
sidste kommunalvalg tænkte jeg, at
det nok blevmin sidste valgkamp.
Sådan havde jeg det stadig, da jeg
mærkede efter sidste år, siger Lars
Krarup.
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan
man når den konklusion?
–Det ermange faktorer. Jeg har
hele tiden haft det sådan, at jeg ville
prøve noget andet. Det handler om
min dåbsattest, vores familiesituati-
on – børnene ermellemstore – og så
spørgsmålet om, hvorvidt årshjulet,

jeg kender ud og ind, kan blive ved
med atmotiveremig. Summen af alt
det fikmig til at sige, at det skul-
le være nu. Ellers skulle jeg skifte
grundlæggende holdning og blive
vedmed at være borgmestermange
år endnu, siger han.
Faktisk havde han tænkt sig at for-
tælle det allerede i foråret.Men efter
aftalemed formanden for Venstre i
Herning Kommune, SørenMeldga-
ard, ventede han. Der forestod nem-
lig de vigtige forhandlinger omud-
ligningsreformen, hvor partiet gerne
ville have, at Lars Krarup kunne
indgå i debattenmed samme styrke
som altid.

Nej til Clement
Det vil han ikke gøre fremover. Vi
kommer ikke til at se ham i tv-pro-
grammer somDR2’s Debattenmed
Clement Kjersgaard, ogmed sit
farvel til borgmesterposten stemp-
ler han også ud af Venstre, hvor han
også har spillet en betydelig rolle
– særligt på de interne linjer, mens
tidligere statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) var partiformand.
– Det kan godt være, jeg indimellem
kommer til at tale til enmikrofon,
menmin ambition er ikke at leve et
partipolitisk liv fremover. Jeg vil ik-
ke blandemig i den politiske dagsor-
den,medmindremit nye job kræver
det, siger han.
Hvad vil du gerne arbejdemed?
– Jeg er optaget af klimadagsordenen.
Hvis vi skal redde den kære planet,
skal der laves nogle initiativer in-
ternationalt og lokalt. Der kanman
sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne
lokalt. Jeg er lidt ærgerlig over, at
corona-dagsordenen har overtrum-
fet klimadagsordenen. Hvis jeg får
mulighed for det i mit næste job, må
det gerne være noget, der har med

klima at gøre. Eller idræt.
Ligger dit kommende job i eller om-
kringHerning?
– Jeg har altid forestilletmig at bo i
Herning detmeste afmit liv. Så kan
det godt være, vi flytter til Toscana,
når vi bliver gamle, for der er klima-
et, maden og vinen noget bedre.Men
jeg ved det ikke, svarer Lars Krarup.
Hånden på hjertet. Du har vel fået
nogle jobtilbud allerede?
Han tøver lidt.
– Det tror jeg ikke, vi kan komme
for tæt på nu.Men jeg har forsøgt at
have en plan for det her – og der går
i hvert fald noglemåneder, inden jeg
tager nogle endelige beslutninger,
siger han.
Det er ofte blevet diskuteret, omdet
er bedst at gå af før tid, så afløseren
fårmulighed for at sætte sin egen
dagsorden inden valget. Det har Lars
Krarup også overvejet.
– Summen af det hele er, at jeg har
tænktmig at sidde hele perioden ud.
Jeg kan heller ikke sige andet, for så

DE FORLADER OGSÅ POLITIK
Aalborg: Rådmand og hidtidig spidskandidat Mads
Duedahl (V) genopstiller ikke. Han går i stedet efter at bli-
ve regionsrådsformand. Afløseren er endnu ikke fundet.
Aarhus: Rådmand og hidtidig spidskandidat Bünyamin
Simsek (V) genopstiller, men ikke som spidskandidat.
Afløseren er endnu ikke fundet.
Kolding: Borgmester Jørn Pedersen (V) genopstiller
ikke. Afløseren er ikke fundet.
Syddjurs: Borgmester Ole Bollesen (S) genopstiller
ikke. Michael Stegger Jensen er ny spidskandidat.
Odense: Rådmand og hidtidig spidskandidat Jane Je-
gind (V) overlod 1. september posten til sin efterfølger,
Christoffer Lilleholt (V). Læs interviewet med hende på
de følgende sider.
Vejen: Borgmester Egon Fræhr (V) genopstiller ikke.
Afløseren er endnu ikke fundet.

Summen af det hele er, at jeg har tænkt
mig at sidde hele perioden ud. Jeg kan
heller ikke sige andet, for så ville jeg

hele tiden blive spurgt om, hvornår jeg går.
Lars Krarup (V), borgmester i Herning

Lars Krarup er nået til et
sted, hvor han vil prøve

noget andet. Det har ikke
været nogen nem beslut-

ning, fortæller han.
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ville jeg hele tiden blive spurgt om,
hvornår jeg går.Men det er rent fak-
tiskmin ambition, smiler han.

Djøfiseringen har taget fart
Hvis man tror, at Lars Krarup bru-
ger tiden på at tænke over sit ef-
termæle, tror man ifølge ham selv
forkert. Lige nu handler det mere
om, hvorvidt der er noget, han ikke
har fået gennemført, som skal nå at
kommemed i budgettet.
Men er der så slet ikke en sejr, han
kan fremhæve? Jo. Der er supersy-
gehuset i Gødstrup, der åbner næste
år med 4.500 ansatte.
– Det er den største politiske sejr, jeg
nogensinde får. Det er jeg superstolt
af. Men egentlig vil jeg hellere frem-
hæve det, jeg definerede som 29-årig
borgmester: At jeg ville skabe ar-
bejdsro i byrådet. Det er jeg lykkedes
med. Vi talermed hinanden og ikke
til hinanden, ogman kan kun finde
én sag i denne valgperiode, hvor Ven-
stre har truffet en beslutning sam-
menmed blot ét andet parti. Selv om
vi kunne træffe beslutninger alene,
siger Lars Krarupmed henvisning til
Venstres absolutte flertal.
Han ser tilbage på næsten 20 år i po-
litik, hvor djøfiseringen for alvor har
taget fart. Også i kommunerne, hvor

sagerne er blevetmere komplicerede
– ogsåmere end godt er, mener Lars
Krarup.
– Det skal være sådan, at en ufaglært
eller enmed en erhvervsuddannelse
skal kunne forstå dagsordenen. Jeg
har talt medmin kommunaldirek-
tør om, at vi bør ansætte enmed-
arbejder, gernemed journalistisk
baggrund, der kan sørge for at vores
dagsordner er til at læse, samtidig
med at sagerne selvfølgelig skal være
veloplyste, siger han.
Du har nævnt journalister tidligere.
At vi vil vide alt om alt. Det lyder ikke,
som om du kommer til at savne os?
–Det ved jeg ikke. Nej, det gør jeg
nok ikke. Jens Rohde sagde engang,
at han var træt af at se Jens Rohde i
det offentlige rum. Sådan har jeg det
nok også lidt, baremedmig selv. Jeg
har haft perioder, hvor jeg dukker
mig og prøver at undgå pressen. Sim-
pelthen for ikke at blive træt af at se
mig selv, siger han.
Det er endnu uvist, hvem der kom-
mer til at erstatte Lars Krarup. En
enstemmig byrådsgruppe peger på
det erfarne byrådsmedlemDorte
West, men det er de omkring 1.000
medlemmer af Venstre i Herning,
der afgør sagen på et opstillingsmøde
28. september.• mdbr@kl.dk

FORSKELLIGT
HVORNÅRDET
ERBEDSTATGÅ
Man kan ikke sætte på formel, hvornår man som
borgmester eller spidskandidat bør trække sig,
hvis man ikke genopstiller. Det kommer helt an
på omstændighederne.
Sådan lyder det fra Eva Sørensen, der somprofes-
sor vedRoskildeUniversitet forsker i blandet andet
politisk lederskab.
–Er der en klar tronfølger, og har vedkommende
brug for ekstra synlighed – det, vi i ledelsesteorien
kalder borgmestereffekten – kan det være en fordel
at trække sig, inden valgperiodenudløber. Det vil
også ofte være det bedste for partiet.Menharman
ingen klar efterfølger, bliver det straksmeremud-
ret, siger hun.
Før i tiden såmanoftere, at borgmestre havde en
ganske stor indflydelse på, hvemder skulle følge ef-
ter dem. I dag er der ofte enmere åben proces, hvor
medlemmerne på et opstillingsmøde vælger, hvem
der skal stå i spidsen for partiet ved næste valg.
–Det kan ende i kampog konflikt, for hvis den af-
gående borgmester ikke er så varmpå den, der skal
tage over, kan vedkommende jo vælge at blive på
posten.Det handlermeget ompersonerne og om
omsorgen for partiet, siger Eva Sørensen.mdbr

Jens Rohde
sagde en-
gang, at han

var træt af at se Jens
Rohde i det offentlige
rum. Sådan har jeg
det nok også lidt.
Lars Krarup (V), borgmester
i Herning


