
I et åbenhjertigt interview fortæller borgmesteren her, hvorfor han trækker sig

Henning Jensen overraskede alle med sin beslutning om at gå af i 1993
HORSENS - Borgerne i Horsens blev 
chokeret og politikerne nærmest 
knock-outet, da borgmester 
Henning Jensen i går overraskende 
meddelte, at han efter det næste 
kommunalvalg om tre år ikke 
ønsker at fortsætte på 
borgmesterposten.

- Allerede før det sidste kommunalvalg 
gjorde jeg mine overvejelser omkring det 
store arbejdspres, og min kones død først på 
året i år har forstærket disse tanker.

- Jeg er og har altid været glad for at 
være borgmester, men det slider. Samti-
dig har min kones død gjort mig mere 
forsigtig.

- Tingene kan lige pludselig gå meget 
stærkt, og jeg har et stort behov for at 
være mere sammen med mine børn og 
familien og dermed også få mere tid til 
bare at være personen Henning Jensen.

Beklager men forstår
Sådan begrunder borgmesteren bl.a. 

sin fratræden, der i de politiske kredse 
modtages med både beklagelse og for-
ståelse.

Folkebladet har talt med nogle af de 
endnu groggy politikerne:

- Det er beklageligt, for Henning Jen-
sens store personlige stemmetal er en til-
lidserklæring fra vælgerne, men jeg har 
fuld forståelse for hans beslutning, siger 
folketingsmedlem Jan Trøjborg (S), der 
havde fået beskeden få minutter før Fol-
kebladet talte med ham.

Jan Trøjborg har ingen kommentar til, 
hvem der skal følge efter Henning Jensen 
på borgmesterposten og understreger, at 
under alle omstændigheder stiller op til 
næste folketingsvalg.

- Slidsomt arbejde
- Det var jo lidt af en overraskelse, siger 

viceborgmester Erling Jensen (S).
- Borgmesterposten er et slidsomt ar-

bejde, der kræver sin mand eller kvinde

helt og fuldt døgnet rundt. Og jeg kan 
godt forstå, at man kan nå et punkt, hvor 
man siger fra. Det skal man også have lov 
til, siger Erling Jensen, der ingen kom-
mentarer om hvem der skal være Hen-
ning Jensens efterfølger.

- Jeg synes, det er al ære og respekt 
værd, at borgmesteren melder ud allere-
de nu, det giver hans parti tid til at finde 
en anden spidskandidat, siger Jørgen 
Bang (K).

- Og jeg har udmærket forståelse for 
Henning Jensen begrundelser.

- Han har selv klaret de fleste repræ-
sentative opgaver, og det er en stor ar-
bejdsopgave, som han kunne have valgt 
at uddelegere flere af, siger Jørgen Bang.

- Jeg har været til møde udenbys og har 
slet ikke hørt det før nu, så det er svært 
for mig at kommentere, siger socialud-
valgsformanden Karsten Bjerregaard (5).

- Det er Henning Jensens eget valg, 
selvom det er beklageligt. Men det er rig-
tigt, at der er store omkostninger forbun-
det med at være kommunalpolitiker, si-
ger Karsten Bjerregaard.

- Det kom bag på mig, men jeg kan godt 
forstå borgmesteren, og han har jo lov til 
at træffe de beslutniner, han finder rig-
tigt.

- Men det er altid et tab, når en erfaren 
politiker forlader gruppen, siger forman-
den for skoleudvalget, Jytte Holm (S).

- Jeg beklager, at Henning Jensen nu 
meddeler, at han går af, siger formanden 
for HK, Svend Aage Hansen.

- Men det er Henning Jensens egen af-
gørelse, hvordan han prioriterer sin 
fremtid, og det respekterer jeg fuldt ud.

Nu skal partiet og fagforenngen drøfte 
situationen og finde Henning Jensens 
kronprins, siger HK-formanden.

- Jeg kan godt forstå, at det er opsliden-
de at være borgmester, og jeg synes, at 
det er al ære værd, at han melder ud så 
tidligt, ellers har jeg ikke meget at sige 
om sagen nu.

- Det er jo Henning Jensens egen be-
slutning, siger Venstres Karen Margre-
the Enevoldsen. (birte)
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Henning Jensen holder som borgmester i 1993.

Beslutning fik
Horsens i chok

- Allerede inden kommu-
nalvalget sidste år gjorde 
jeg nogle overvejelser. De 
er blevet forstærket efter 
min kones død, og det er 
nu vigtigt for mig at få me-
re tid til mine børn og fa-
milielivet.

Det kom bag på alle, da 
borgmester Henning Jensen (
S) i går meddelte, at han fra 
næste kommunalvalg om tre 
år ikke længere ønsker at væ-
re socialdemokratiets spids-
kandidat og dermed heller ik-
ke borgmester.

Henning Jensen er i dag 52 
år. Siden han var 20 år, har 
han været aktiv i politik. Næ-
sten 15 år sad han i Folketin-
get, og i de sidste fem år har 
han været borgmester i Hor-
sens.

Vil fortsætte 
med politik

- Jeg har altid været og er 
stadig meget glad for at være 
borgmester.

- Og jeg håber, at der også 
efter det næste kommunal-
valg vil være en plads til mig i 
kommunalpolitikken, for jeg 
har stadig meget lyst til at ar-
bejde for den by, som jeg hol-
der så meget af, siger Henning 
Jensen.

- Men som sagt gjorde jeg 
mig allerede ved kommunal-
valget sidste år nogle overve-
jelser, og de blev forstærket, 
da min kone Anny døde.

Også dårlig 
samvittighed

- Anny var på sin egen stille 
måde en utrolig stor støtte, og 
hun var altid ved min side, når 
jeg havde brug for det.

- Og det er nok uundgåeligt, 
at et dødsfald tæt på skaber 
eftertænksomhed og også dår-
lig samvittighed. Jeg har jo 
været meget væk.

- De 15 år på Christiansborg 
var en nomade-tilværelse, og 
det var Anny, der løste de dag-
lige problemer, mens jeg var i 
folketinget og kun hjemme i 
weekenden.

Rollen som alenefar
- Og pludselig er de børn, 

der er alt for én blevet voksne 
uden jeg har set dem vokse 
op. Min søn er i dag 24 år og 
min datter 14 år, og hun har 
stadig brug for mig.

- Efter min kones død er 
min opgave som forælder jo 
også vokset, og det er en opga-
ve, jeg gerne vil leve op til og 
have tid til.

- Samtidig er jeg gået ind i et 
nyt og godt parforhold, som

(Tegning: Jens Julius)

jeg vil gå fuldt og ikke halvt 
ind for, siger Henning Jensen.

Et stort pres
- Politik er spændende, men 

offeret kan bliver for stort.
- Og den beslutning, som jeg 

nu har truffet, har jeg tænkt 
over længe. Ligesom jeg længe 
har følt, at arbejdspresset har 
været og er meget stort.

- Jeg har jo altid hyldet den 
»åbne dørs politik«, og det har 
betydet, at mange er kommet 
til mig, når der var noget, de 
ikke var helt tilfredse med.

Det er jeg glad for, men det 
kræver også sommetider sin 
mand.

Tid til at
finde ny kandidat

Henning Jensen forsikrer, 
at han hverken smækker med 
dørene eller på anden måde er 
misfornøjet, men at han of-
fentliggør sin beslutning net

op nu, fordi byen og det politi-
ske liv er i ro.

- Det giver også mit parti tre 
år til i fred og ro at finde en ny 
spidskandidat, siger Henning 
Jensen

En stor 
stemmesluger

Da han blev valgt i 1985, 
skete det med et kanonbrag af 
9508 personlige stemmer, og 
selvom han ved valget i 1989 
måtte nøjes med 6437, var 
han stadig den absolut største 
stemmesluger.

- Jeg har brugt næsten det 
halve af mit liv på politik, og 
som borgmester er man en of-
fentlig person.

- Det skaber helt sikkert 
mange glæder, men det er og-
så et stort arbejde, og jeg bur

de nok have delegeret flere op-
gaver ud til andre.

- Men det har jeg ikke gjort, 
siger borgmesteren.
Et stort ønske

- Da jeg startede, sagde jeg, 
at jeg ikke var noget magt-
menneske, og det opfattede 
nogen som en svaghed.

- Men jeg har siden måttet 
sande, at på den post er det 
nok nødvendigt at være magt-
menneske - omend i en positiv 
forstand.

- Og selvom jeg ikke er syg 
eller på vej til at blive det, så 
må jeg erkende, at det er umu-
ligt at brænde sit lys i begge 
ender, og samtidig har jeg et 
stort ønske og behov for også 
at få mere tid til bare at være 
mennesket Henning Jensen. (
birte)


	Page 1

