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H visman kan væremæt
og sulten på én gang,
passer detmeget godt
på Søren P. Rasmus-
sen, Venstres tidligere
borgmester i Lyngby-
Taarbæk ogmangeåri-

ge politiske leder.
Mæt af politik, men sulten på nye eventyr.
Det har han nu taget bestik af og er i skri-
vende stund flyttet til Frankrig, hvor han
sammenmed sinmand, Klaus, har købt et
lille slot på 1.200 kvadratmeter, der ligger

langt ude på landet i Normandiet.
Vimødte hampå Lyngby Rådhus lige før
det store farvel, hvorman selvfølgelig fin-
der ham siddende og sludremed rådhus-
betjentene. Vi går op i kommunalbesty-
relsensmaleriskemødesal, hvor Lyngbys
historie er skåret i træ.
– Jeg har siddet tre forskellige steder her i
salen, siger Søren P. Rasmussen.
Efter kommunalvalget i 2009 lykkedes det
ham at rykke ind på denmidterste plads.
I en uhellig alliancemed nærmest alle par-
tier satte hanDet Konservative Folkeparti

fra bestillingen. Det konstituerendemøde
var et regulært kup, hvor den hidtidige
borgmester Rolf Aagaard Svendsen (K)
troede, den var hjemme.Men elementerne
i det politiske patchworktæppe, som Søren
P. Rasmussen fik syet sammen, brast dog
efter fire år, og siden har kommunen atter
været konservativt styret.
–Min akilleshæl er, at jeg er utålmodig.
Jeg ville ryste op i Lyngby-Taarbæk og give
kommunen en ny begyndelse.Men der kom
formange forandringer for hurtigt til, at
systemet og politikerne kunne følgemed,

Manmå aldrig
nøjes i livet
Venstres mangeårige frontfigur i Lyngby-Taarbæk – og eneste byrådsmedlem –
Søren P. Rasmussen takker af efter 20 år og flytter til Frankrig.
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Chateau de Gue aux Biches er 1.200 kvadratmeter
stort og ligger på en 13 hektar grund tæt på byen
Bagnoles-de-l’Orne i Normandiet, 350 km. fra
Paris. Foruden selve slottet er der en selvstændig
gartnerbolig og et orangeri.
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og derfor komder en opposition til mig,
hvor Socialdemokratiet fandt tilbage til de-
res årelange samarbejdemedKonservative,
siger Søren P. Rasmussen.

Nye tider
I hans periode blev der sat gang i udvik-
lingen af byen, Letbanen kompå plads og
Lyngby fikmanifesteret sig som vidensby.
Og så blev samarbejdet i byrådet forbedret.
Søren P. Rasmussen er ikke bleg for at tage
sin del af æren.
– Nårman ser på byens borgmestre gen-
nem tiden, er jeg sammenmed Paul Fenne-
berg (K-borgmester 1950-1972, red.) nok en
af dem, der har forandret kommunenmest.
Jeg satte gang i ting, der vil stå i mange år.
På denmåde har jeg det også godtmed at
sige farvel nu, siger han.
–Man har aldrig hørtmig være bitter over,
at jeg ikke blev borgmester igen. Hvisman
gør det, jeg gjorde, skalman ikke være sart.
Det der blev gjortmodmig, var en del af
spillets regler, og detmåman bare accep-
tere. Jeg bærer ingen nag.Men selvfølgelig
havde jeg da gerne fortsat. Jeg har det bedst
med at gøre en forskel. Jeg gider ikke falde i
etmed tapetet, siger han.

Man skal drømme
Da Søren P. Rasmussen 1. august udtrådte
af kommunalbestyrelsen,medførte det, at

der blev indkaldt en suppleant, som siden
sidste valg forladt Venstre. Partiet er der-
med helt ude af kommunalbestyrelsen. Det
kanman kalde en udfordring for partiets
nyvalgte spidskandidat Christine Dal.
–Man kan også kalde det en enestående
mulighed for hende, der nu kan sætte nøj-
agtig den dagsorden, hun vil. Jeg tror ikke,
det havde været godt at trække den og
sidde helt frem til 31. december næste år.
Jeg har haft et fantastisk samarbejdemed
min bestyrelse, der godt forstårmig. For
hvem kunne ikke tænke sig at bo på et slot i
Frankrig, spørger han retorisk.
Det kommer han ogmanden nu til. Den
timing er til gengæld lige som den skal
være.
– Jeg kommer til at prøve helt nye di-
mensioner afmig selv af. Jeg er 53 og
minmand er 56, så hvis det skulle være,
skulle det være nu. Jeg har det sådan, at
man aldrigmå nøjes i livet.Manmå ikke
komme et sted hen, hvorman tager til
takke.Man skal altid drømme og stræbe
efter det bedste og efter nogetmere. Og
en drøm, der bare forbliver en drøm,
er jo ligegyldig. Vores drøm var at bo i
Frankrig, hvor vinen er fantastisk og
maden er endnu bedre, hvor der er højt
til loftet og langt til væggene.
Drømmen er bogstaveligt vokset noget i
omfang undervejs.
– Vi begyndte at kigge efter et sommer-
hus, og fandt ud af, at vi ikke behøvede at
nøjesmed det, fordiman kan købe et slot
for de samme penge. Der er såmange
slotte i Frankrig, at de ikke værdisættes
somherhjemme. Jeg har revet tapet af,
malet og renoveret. Vi er ved at lave nye
badeværelser og jeg er er blevet ekspert
i ting, jeg aldrig troede, jeg skulle blive
ekspert i, siger Søren P. Rasmussen.
Mens ægtemanden Klaus stiler efter et job
i den franske finanssektor, kommer Søren
til at stå for slottets nye bed and breakfast
med plads til fem overnattende gæster.
Inden da skal han have lære mere fransk,
og vænne sig til at bo i en kommune, hvor
borgmesteren er valgt ved fredsvalg.
– Det forventes, atman tager op på rådhu-
set og introducerer sig selv ogmedbrin-
ger en gave til borgmesteren. Denmå ikke
være så stor, at den kan have karakter af
bestikkelse, men heller ikke så lille, at den
virker ligegyldig. Der var selvfølgelig kun
enmulighed for os, og det var en lille skål
fra Lyngby Porcelæn, siger Søren P. Ras-
mussen.• mdbr@kl.dk

SLÅET TIL RIDDER
Sidste sommer blev Søren P. Rasmussen
Ridder af Dannebrog og var derfor inde
og takke dronningen. På det tidspunkt
var handlen gået i orden, og netop det
blev samtaleemnet, fortæller han. – Det
kan være svært at finde på, hvad man skal
sige, for det er måske ikke meget man har
til fælles med hende, men et slot i Frankrig
ejer vi da trods alt begge to. Det fik vi en
fin snak om, siger han.
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SØREN P. RASMUSSEN
• Født 6. august 1967 i Hjerup på Fyn.
• Uddannet civiløkonom.
• Medlem af Lyngby Taarbæk Kommunal-
bestyrelse fra 2000 til 2020, borgme-
ster 2010-2014. Udtrådt af kommunal-
bestyrelsen 1. august 2020.

• Folketingskandidat i 2007, men opnå-
ede ikke valg.

• 994 personlige stemmer ved KV17
• Æresmedlem af Venstre i Lyngby-
Taarbæk. Ridder af Dannebrog.

• Gift med Klaus Bentin.


