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Venstres gruppe peger
på DorteWest som ef-
terfølger til borgmester
Lars Krarup, der ikke
genopstiller. Men S har
store forventninger.

tekst MADS BRANDSEN

11.794 herningensere skal
finde en anden at stemme på,
når de til november næste år
afgiver deres stemme til kom-
munalvalget. Det svarer til
næsten hver fjerde vælger i
kommunen.
Det står klart, efter at byens
borgmester siden 2002, Lars
Krarup (V), sprang en bombe
ved at meddele, at han ikke
genopstiller. En beslutning,
han over for TVMidtvest be-
skrev som ”vanvittig svær”,
men som skyldes, at han vil
prøve noget nyt.
– Det er meget emotionelt og
vildt svært, men jeg er nået
frem til, at det er det rigtige at
gøre for mig, og det er selvføl-
gelig det, når alt kommer til
alt, man først og fremmest skal
tænke på, fortalte Lars Krarup.
Venstres byrådsgruppe peger

S i Herning vejrer morgenluft
efter Krarups exit

ikke oplevet mange gange. Men
det er da klart, at det er i 2021,
det skal prøves. Vi har en afgå-
ende borgmester, der fik næ-
sten 12.000 personlige stem-
mer, så der er meget på spil. Det
handler meget ommennesker i
kommunalpolitik, så derfor bli-
ver det da hamrende spænden-
de, siger Tommy Tønning.
Det officiellemål for Socialdemo-
kratiet næste år er nimandater.
– Somminimum, tilføjer Tommy
Tønningmed smil i stemmen.
Hånden på hjertet: ErHerning
ikke stadigVenstre-land, selvom
der kommer en ny spidskandidat?
– Jo, jeg tror bestemt stadig, at
Venstre får et flot valg. Vi går
efter borgmesterposten, men
vi går også efter indflydelse.
Jeg er sådan set helt åben for
en konstituering med Venstre,
siger Tommy Tønning.
Lars Krarup har endnu ingen
konkrete planer for fremtiden,
og han afviser, at han går efter
en politisk karriere på Chri-
stiansborg. Venstre i Herning
vælger spidskandidat tirsdag
den 29. september. •
mdbr@kl.dk

på det erfarne byrådsmedlem,
DorteWest, som hans efterføl-
ger. Hun har siddet i byrådet si-
den 2009 og er i denne periode
formand for Børne- og Familie-
udvalget og var på forhånd ud-
peget som en af favoritterne.
Hun er bevidst om, at der er
nogle forventninger at leve op
til i en kommune, hvor Venstre
har absolut flertal og ved KV17
fik 55,6 procent af stemmerne.
– Lars er Lars, og Dorte er Dor-
te. Jeg skal ikke forsøge at ud-
fylde Lars’ sko. Jeg skal udfylde
mine egne, og det er vigtigt, at
man også tror på, at man kan
tage stafetten videre i samar-
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I HERNING
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Venstre: ..............................19
Socialdemokratiet: .............5
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Radikale Venstre: ...............1
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Enhedslisten: .............. 1
Dansk Folkeparti: ...............1
Kristendemokraterne: .......1

– Det er meget
emotionelt og vildt
svært, men jeg er
nået frem til, at det
er det rigtige at gøre
for mig, siger Lars
Krarup. autem

Chancen for en socialdemo-
kratisk tilbagekomst i Her-

ning har aldrig været større end
den er nu, og den bliver nok heller
aldrig større.
TommyTønning (S), borgmesterkandidat, Herning

bejde med gruppen og baglan-
det, siger hun til TVMidtvest.

Mindst ni mandater
Spørgsmålet er dog, om Lars
Krarups farvel til kommunal-
politik kan betyde, at posen
bliver rystet ved næste kom-
munalvalg næste år. Det håber
Socialdemokratiets spidskan-
didat Tommy Tønning.
– Chancen for en socialdemo-
kratisk tilbagekomst i Herning
har aldrig været større end den
er nu, og den bliver nok heller
aldrig større, siger han.
Med undtagelse af Hilmar
Sølund (S), der i 1989 brød 77
års uafbrudt Venstre-styre,
har borgmesteren i Herning
været fra Venstre.
Socialdemokratiet stillede
også med Tommy Tønning i
front ved kommunalvalget i
2017, hvor Socialdemokratiet
gik knap fire procent frem til
16,8 procent. Det rakte til fem
mandater.
– Jeg stillede op som reel mod-
kandidat til Lars. Det har han
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