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Borgmestertid gjorde Sofie klog og stærk

AFSKED – Den 20. decem-
ber skulle der have været 
afskedsreception for afgå-
ende borgmester Sofie Val-
bjørn, Alternativets eneste 
borgmester udenfor Kø-
benhavn. Men det har Co-
rona spændt ben for. Den er 
aflyst.

Som redaktør har man 
det privilegium, at man 
kan sige farvel og tak med 
en frokost og samtidig få 
et interview oven i hatten. 
Så vi mødes på Fanø Kro-
gaard og får en snak, ikke 
kun om politik, men også 
om dens indvirkning på 
hende personligt.

Har du fortrudt, at du har 
droppet borgmesterposten? 
Eller at du gjorde det så tid-
ligt?

”Nej, det har jeg ikke 
fortrudt. Jeg havde tænkt 
meget over det. Og nej, det 
at jeg meldte det ud på det 
tidlige tidspunkt gav i vir-
keligheden mere arbejdsro 
det sidste år. Så var jeg jo 
ikke mere farlig, jeg var 
ikke en konkurrent læn-
gere. Allerede på det tids-
punkt, eller faktisk i hele 
perioden, har der jo været 
valgkamp. Og at kunne 

tage dét ud af mit arbejde, 
det gjorde helt sikkert, at 
der blev skabt ro på min 
platform.”

Hvad siger familien til, at 
du forlader politik?

”Hverken til eller fra. 
Nogle i min familie synes, 
det er dejligt, at der kom-
mer mere ro omkring mig. 
Det har jo ikke altid været 
nemt som pårørende bare 
at se til. Men de støtter mig 
i de beslutninger, jeg tager. 
Havde jeg genopstillet, 
havde de støttet mig i det, 
men nu har jeg så besluttet 
noget andet.”

Min kerne er uændret
Og nu et stort spørgsmål: Har 
det ændret dig som menneske 
at være borgmester i fire år?

”Uha… jeg tror ikke det 
grundlæggende har æn-
dret mig som menneske 
som sådan, inde i min ker-
ne, det jeg står for. Men jeg 
er blevet klogere på rigtig 
mange ting. Også om mine 
grænser. Jeg er blevet stær-
kere på mange måde. Jeg 
har lært, hvor mine græn-
ser går, og hvad jeg ikke 
vil finde mig i. Men jeg har 
faktisk nogle gange tænkt 

over, om det har ændret 
min som menneske, og jeg 
er faktisk blevet bekræftet i, 
at den kerne, som jeg også 
havde for fire år siden, den 
har jeg stadig. Der blev for 
fire år siden forsket meget 
i mine motiver for at sige 
ja til borgmesterstolen og 
alt, der følger med, og det 
er jeg blevet konfronteret 
med mange gange med i 
den her periode. Og der er 
jeg blevet bekræftet i, hvad 
der er min kerne, og hvad 
jeg står for. Og så længe jeg 
kan det, så kan jeg også stå 
i den storm, der er en gang 
imellem, når man er borg-
mester.”

Du føler ikke, du har svig-
tet dit politiske bagland ved at 
stoppe?

”Nej, det synes jeg ikke. 
Jeg har haft en dialog med 
mit politiske bagland om 
det, men det er jo en beslut-
ning, man træffer individu-
elt. Det er man jo nødt til at 
respektere. Jeg synes ikke, 
man kan sige, man skylder 
nogen noget.”

Har du ændret syn på de 
personer, der går ind i lokal-
politik?

”Jeg har stor respekt for 
dem, der går ind i lokalpoli-
tik, tager et ansvar og gerne 
vil ændre noget og gøre no-
get for deres lokalsamfund. 
Men jeg er måske også ble-
vet mere bevidst om, hvad 

det også kan medføre. Jeg 
håber, at man går ind i lo-
kalpolitik for at gøre noget 
for sit lokalsamfund og 
ikke for sig selv. Men der er 
selvfølgelig gradsforskelle 
i, hvor meget, man er op-
taget af at gøre noget for 
sit lokalsamfund og hvor 
meget, man er optaget af 
sig selv og sin egen magt-
position.”

Glad for ildsjæle
Hvad har været den bedste op-
levelse som borgmester?

”Jeg kan ikke pege på én 
ting. Nogle vil måske pege 
på dronningebesøget og 
fremhæve det, og det var 
da også en helt særlig ople-
velse. Men jeg vil nok hel-
lere pege på det, som har 
givet mig mest personlig 
glæde og livskvalitet, og 
det har været samarbejdet 
med borgere og deltids-
borgere som sommerhus-
ejerne. Ildsjæle, der virkelig 
vil gøre noget for Fanø, det 
rører mig. At samarbejde 
med folk, der vil gøre noget 
for Fanø helt uden at tænke 
på sig selv og egen vinding, 
det giver mig den største 
tilfredsstillelse.”

Apropos Dronningen. 
Hvordan var det at være sam-
men med hende en hel dag?

”Det var da en stor ople-
velse og en kæmpeære, og 
det var da også noget, jeg 

gik til med stor ydmyghed 
og en lille smule nervøsi-
tet. Kunne jeg leve op til 
at stå med den store op-
gave en hel dag? Kunne jeg 
holde samtalen kørende, 
det havde jeg også mange 
overvejelser om forinden. 
Men hun var supergod at 
være sammen med! Hun og 
hendes dygtige følge gjorde 
det meget nemt. Alle følte 
sig godt tilpas, hvor vi kom 
frem. Og jeg var imponeret 
over hendes overskud. Hun 
spurgte ind til alt, hvad vi 
blev præsenteret for i det 
superintensive program, 
og jeg ville godt kunne 
have forstået, hvis hun bare 
tog det lidt passivt ind, men 
hun var oprigtigt interesse-
ret i det, hun blev præsente-
ret for, ikke kun de ting om 
blandt andet Fanø-dragten, 
vi havde forberedt.”

Har du en opfordring til det 
ny byråd med den bagage, du 
nu har erhvervet?

”Som det også er ble-
vet sagt og skrevet meget 
i løbet af valgkampen, så 
er det slut med stridighe-
derne. Nu handler det om 
at gøre noget for Fanø. Man 
må bøje meningerne mod 
hinanden. Hvis man står 
stejlt på egne holdninger 
fra valgkampen, i hvert sit 
ringhjørne, så er der ingen-
ting, der kan lykkes. Hvis 
man søger fælles veje, så 

kan alt lade sig gøre. Det 
vil helt klart være mit råd. 
Og det er da også mange 
af dem, der har sagt i valg-
kampen.”

Har du lagt en plan for en 
politisk afgiftning?

”Ha, ha. Nej, det har jeg 
egentlig ikke. Der er jo også 

Sofie Valbjørn er glad for, at hun 
’opsagde’ jobbet som borgmester så 
tidligt. Det gav mere luft og arbejdsro. 
Afviser ikke at vende tilbage til politik

• 46 år, født den  
12. december 1975  
i Grønland

• Gift, tre børn,  
bor i Nordby

• Kom som 5-årig til 
Fanø med sine foræl-
dre, der var lærere.  
De havde tidligere 
boet på Fanø uden  
dog at være ’indfødte’

• Skolegang på Fanø, 
derefter Esbjerg  
Gymnasium

• Bachelor i antropologi 
og kandidateksamen 
fra RUC i socialviden-
skab og kultur-  
og sprogmøder

• Første job var i et  
konsulentfirma i  

Helsingør fra 2006-
2012, arbejdede blandt 
andet med integration

• Flyttede til Fanø i 2012 
og arbejdede i  
perioden 2013 til 2018 
som først konsulent,  
derefter special-
konsulent i Esbjerg 
Kommune. Hun  
arbejdede blandt 
andet med udsatte 
børn og arbejds-
markedsområdet

• Borgmester i Fanø 
Kommune fra  
1. januar 2018 til  
31. december 2021

• Fra 1. januar 2022  
projektchef hos  
Ungdomsbo i Esbjerg

Sofie Valbjørn

Afgående borgmester Sofie Valbjørn er efter egen mening blevet en  Afgående borgmester Sofie Valbjørn er efter egen mening blevet en  
klogere og stærkere person af at have været borgmester. Foto: Finn Arne Hansen.klogere og stærkere person af at have været borgmester. Foto: Finn Arne Hansen.
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allerede nu, og det var der 
også under valgkampen, 
en periode, hvor de forskel-
lige aktiviteter bliver dros-
let lidt ned. Jeg begynder at 
afslutte ting, og jeg sætter 
ikke nye ting i gang, så stil-
le og roligt bliver min ka-
lender mere og mere tom, 

så jeg kan vende tankerne 
mod det nye, jeg skal. Det 
er vist helt naturligt. Man 
runder af og fokuserer på 
det nye, der kommer.”

Vil være aktiv borger
Vil du nu involvere dig i frivil-
ligt arbejde igen?

”Ja, det vil jeg! Jeg holder 
jo lige så meget af Fanø, 
som jeg hele tiden har gjort. 
Nu skal jeg engagere 
mig fra en anden plat-
form, og jeg glæder mig 
da til at kunne engagere 
mig i forskellige ting, 
hvor man kan være med 
til at gøre en forskel som 
borger. Faktisk synes jeg, 
at fannikkerne tillægger 
kommunen alt for stor be-
tydning. Jeg har sagt i fire 
år, at udviklingen af Fanø 
skal ske i civilsamfundet, 
ved at borgerne tager fat og 
sætter ting i gang. Og der 
synes jeg, at man for ofte 
ser ind mod byrådet og by-

rådspolitikerne i stedet for 
at se udad. Og det kan jeg 
være med til uden at stille 
mig i spidsen. Det glæder 
jeg mig til. For eksempel vil 
jeg gerne involvere mig i et 
grønt projekt som Fælles-
skabet Fanø. Det kunne jeg 
ikke som borgmester. Fra 
1. januar kan jeg indgå i alt 
muligt som helt almindelig 
borger. Og ja, også som fri-

villig på festivalen. Det er 
helt sikkert.”

Har du idræt, du vil kaste 
dig over?

”Jeg har været frustreret 
over, at jeg som borgmester 
ikke kom nok ud og var in-
aktiv, men nu har vi fået en 
lille hund, Leo, så nu har 
jeg mulighed for at komme 

ud hver dag, komme ud og 
bruge Fanøs natur. Og så 
dyrker jeg yoga, som jeg nu 
håber ikke at skulle aflyse 
hver anden gang.”

Hvornår ser vi dig i politik 
igen?

”Man skal aldrig sige al-
drig. Jeg vil ikke afvise, at 
jeg kunne finde på at vende 
tilbage. Min beslutning her 
og nu har jo også meget 

gået på, at det, jeg ville ar-
bejde på, det var der ikke 
en stor vilje og opbakning 
til. Så vil jeg hellere lade 
være og arbejde for ci-
vilsamfundet igen. Men 
hvis tiderne ændrer sig, 

vil jeg da ikke afvise, at jeg 
vil give den en skalle igen.”

Idéer videreføres
Glæder det dig, at den kom-
mende radikale borgmester 
har taget nogle af dine idéer 
til sig?

”Ja da! Større cadeau kan 
man da ikke få. Jeg bed da 
også mærke i, at han på 
valgnatten sagde, at han 
ville videreføre nogle af de 
ting, jeg havde igangsat.”

Kaffen kommer på bor-
det, og vi sludrer lidt om 
kulturudflugter i Dan-
mark, hendes mands kom-
mende arbejde i Varde, som 
bringer dem tættere sam-
men i hverdagen end læn-
ge og hendes glæde over 
se sønnen springe glad på 
arbejde. Men alting har en 
ende, også interviews. Vi 
siger tak, også for de fire 
års hårdt arbejde for Fanø.

Tekst: Finn Arne Hansen

Jungletrommer: Fanø Bryghus landets bedste
FANØ – Hvis jungletrommerne taler sandt lige her 
få sekunder i deadline, så er Fanø Bryghus blevet kå-
ret til Årets Bryggeri 2021 af Danske Ølentusiaster. 
Se mere på vores Facebook-side, Fanø Posten – hele 
øen rundt.

Afskedsreception for Sofie Valbjørn aflyst
FANØ – Hvor uheldig kan man være? På grund af re-
geringens anbefalinger om at skrue ned for de sociale 
arrangementer på grund af Covid-19 er afskedsrecep-
tionen for borgmester Sofie Valbjørn den 20. decem-
ber aflyst. Det afgående byråd på 11 personer holder 
fast i deres afskedsmiddag.

Fanø-band har planer om at rocke Realen
NORDBY – Hvis ellers coronareglerne tillader det, 
så vil det lokale Fanø-orkester FAR tirsdag den 28. 
december klokken 20 rocke og ruske os ud af julen. 
De vil spille sange med samfundskritiske og livsre-
flekterende tekster, der kommer til udtryk gennem 
både humor, seriøsitet og dybe følelser. Det vil ske 
på Realen – Fanøs Kulturhjerte i Nordby. Genren er 
rock, der lydmæssigt henter inspiration fra bands 
som Genesis, Pink Floyd, Muse og Foo Fighters. Spro-
get er dog dansk, og her er stilen inspireret af de store 
danske troubadourer som Allan Olsen og C. V. Jør-
gensen, men også af Tom Waits og forsangerens egen 
far, der gennem 1970erne og 1980erne begik sig i det 
danske singer-songwriter-miljø, ofte med sønnike 
med på sidelinjen. Med FAR kommer vi rundt om de 
store klassiske emner som livet, døden og kærlighe-
den på underholdende og energisk manér, der både 
byder op til dans og giver stof til eftertanke. Grup-
pen, som har hjemme på Fanø og arbejder på deres 
debutalbum Sporadiske momenter af storhed, består 
af rock-lægen og -politikeren Anders Frey (guitar og 
vokal), Martin Milter Bay (orgel, keyboards og kor), 
Janus Valsted (tung bas og kor) og Carsten ’Futte’ An-
dersen på trommer. Vil man tjekke dem, så søg F-A-R 
på Facebook eller gå på hjemmesiden F-A-R.dk.

Øen rundtHvilken bog drømmer du om at få tid til 
at læse nu?

”Jeg kunne godt tænke mig at læse Det 
er de oprørske der svigter, fortsættelsen 
til Erik Valeur og Lise Ringhofs roman 
Det er de danske, som flygter. Den var 
jeg vild med. Jeg kan godt lide histori-
ske romaner, der sætter en kontekst og 
har gode personskildringer.”

Hvor drømmer du om at rejse hen?
”Jeg drømmer om at komme til 

Mexico og tage familien med. Jeg var 
udvekslingsstudent i Mexico og har et 
stort netværk der, jeg gerne vil præsen-
tere min familie for.”

Skal du have dig en ny kat? Du havde jo 
Fanøs mest berømte pizzakat.

”Ha ha. Jeg har lige fået en ny hund, 
Leo. Det er en kleiner münsterländer. 
Men det kan da godt ske, vi skal have 
en ny kat senere. Den og vores tidligere 
hund døde i øvrigt med halvanden 
måneds mellemrum.”

Har du en livret?
”Nej ikke specifikt, men jeg elsker 

østers. De skal serveres helt klassisk 
med vinaigrette og hakkede skalotte-
løg.”

Hvor kunne du godt tænke dig at bo, 
når du bliver pensionist?

”Jeg tænker, jeg skal bo på Fanø. Men 
jeg tænker ikke på det. Min generation 
skal jo fylde 70 år, før vi kan gå på 
pension.”

Fem ’hurtige’ til Sofie Valbjørn

Vi inviterede afgående 
borgmester Sofie Valbjørn 
med på Fanø Krogaard 
for at høre, hvordan 
borgmesterperioden har 
påvirket hende.  
Foto: Peter C. Petersen.

FANØ POSTEN ØNSKER 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

FAR spiller den 28. december. PR-foto: Asbjørn Nørgaard

Fanø Bryghus i Nordby. Arkivfoto: Fanø Posten

”Udviklingen af Fanø
skal ske i civilsamfundet,
ved at borgerne tager fat  
og sætter ting i gang.”


