
Hot or Not SOFIE VALBJØRN, Fanø (Alt)

Borgmester på Fanø siden 2017. Medlem af Alternativet siden februar 2017.

Født: 1975 

Hjemby: født på Grønland i 1975, opvokset på Fanø siden hun var 5 år.  Har boet nogle 
år i København og Helsingør. Flyttede i 2013 tilbage til Fanø, hvor hun bor med sin mand 
Olivier og tre sønner på 6, 12 og 15 år. 

Uddannelse og civilt erhverv: Har en BA i Antropologi fra KU og en kandidat i Socialvi-
denskab og Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC. Har arbejdet som specialkonsulent i 
Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Esbjerg Kommune.  

Stier og kringelkroge
For et par år siden har man både i Nordby og i Sønderho 
markeret en masse af de små stier, så man kan se, hvor man 
må gå. Det kan tit se ud, som om stierne er private, nogle 
steder kan man slet ikke se stien. Men det er nu markeret 
med små skilte, så man i højere grad kan komme ind i alle 
kringelkrogene i de to byer, både Sønderho og Nordby. Det 
synes jeg er ret fantastisk. Når man går ad de små stier, kan 
man fornemme den gamle, stemningsfulde kulturhistorie, 
der er på Fanø. 

Vinterbadning fra gammel bro
Vi har en gammel bro, som en søfartsskole i tidernes mor-
gen havde deres både liggende ved. Den har længe stået 
uden at blive brugt til noget, men nu er den blevet spottet 
for vinterbadning. Der er dannet en vinterbadningsforening, 
og de har lige fået tilladelse til at opstille en lille sauna og 
to tønder inde på land. Det er sådan et sted, som er gået fra 
ikke at være noget til at være et hotspot – eller coldspot. 

Kulturhuset i Roskilde
Jeg ville ønske, vi havde et kulturhus à la det, de har i Roskilde, der hedder INSP. Sådan et hus kunne være sindssygt fedt for 
Fanø og for udviklingen herovre. Man kunne mødes og skabe fælles aktiviteter, både kommunen og borgerne og virksom-
hederne, og hvem der nu kunne have lyst til at være med. Man kunne lave noget for den grønne omstilling, på den sociale 
dagsorden eller inden for iværksætter og innovation. Det kunne være med til at bygge bro mellem borgere og kommune og 
nedbryde barrierer mellem forskellige grupper. Det kunne være et sted, hvor foreninger mødes. Det kunne f.eks. være ude på 
den gamle søfartsskole. Det drømmer jeg om.

Stigende bevidsthed om natur
Jeg oplever en stigende bevidsthed om, at vores natur på 
Fanø er hot – det at vi er en nationalpark, at vi har klitter og 
noget natur, som er unik i en national og en international 
kontekst. Og som er sparsom; der er ikke ret meget tilbage 
af det. Jeg fornemmer også en spæd tendens i nybyggeriet 
herovre, til at husene bare plantes i naturen, uden at man 
gør noget ved det omkringliggende. Man kan godt se, at 
måske kan man godt bare have sit hus liggende i en klit i 
stedet for at lave parcelhushave. 

Søfartsskole i dårlig stand
Vi har en gammel søfartsskole, som der er mange, der har 
lyst til at bruge og har idéer til. Folk vil gerne lave overnat-
ningssteder derude, en højskole eller et medborgerhus eller 
noget for de unge. Men der er ikke nogen, der køber den, 
for den er i dårlig stand, og den er dyr at drifte. Den ligger 
som sådan en ambivalent størrelse i landskabet. Politisk 
synes jeg den er interessant, fordi den stiller et paradoks: På 
den ene side ligger der en masse muligheder i den, og der 
er en masse mennesker, der gerne vil gribe de muligheder. 
Men samtidig er der noget, der gør, at det falder igennem 
hver gang. 

Få tilbud for unge
De unge mennesker vil nok sige, at der er ikke meget her-
ovre, der er hot. Der mangler steder og faciliteter, som de 
unge kan bruge, og som passer til deres behov. Fordi vi er 
et lille samfund på Fanø, er det en udfordring, for de tilbud, 
der er til unge, skal jo være ret brede, fordi de skal rumme 
flere årgange for at have en kritisk masse af brugere. Og det 
kommer jo ofte til at betyde, at så ender det som en mel-
lemting, og så er der ikke nogen, der gider det.

Planer om at udbygge havnen i Esbjerg
Man har planer om at udbygge havnen i Esbjerg temmelig 
drastisk, så den kommer meget langt ud i Vadehavet mel-
lem Fanø og Esbjerg. Og det er vi selvfølgelig ikke særligt 
begejstrede for på Fanø. Både fordi man er bekymret for, 
hvad det får af miljømæssige konsekvenser for Vadehavet – 
hvad det gør ved strømforhold og livet i havet, at man laver 
så stor en ændring. Men også æstetisk: den kommer meget 
tæt på Fanø, og den skal være høj og kommer til at fylde 
meget, og så skal der ligge nogle gamle dele af boreplat-
forme til reparation. Det bliver æstetisk ikke særligt smukt 
herovrefra.
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Forsættes 

Af journalist Emilie Koefoed
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