
Interview med Esbjergs borgmester Johnny Søtrup 
 

Af Toke Helmø 
 
Hvad skal vi egentlig med ugeaviser? Har de lokale blade stadig en relevans i dagens medielandskab, 
hvor hurtige nationale dagsordener og sociale medier fylder? Vi fortsætter interviewrækken med en 
række borgmestre, hvor vi beder den tage stilling til ugeavisers rolle i lokaldemokratiet og forholdet til 
deres lokale ugeavis. Vi har denne gang interviewet venstreborgmesteren i Esbjerg, Johnny Søtrup 
 
Hvordan bruger du dine lokale ugeaviser i dit kommunalpolitiske arbejde? 
- Jeg vil sige, at jeg bruger ugeaviserne på to måder. Den ene er, at jeg proaktivt kontakter dem med 
en historie, som jeg tror vil have deres interesse. Nogle gange er det den ene ugeavis, andre gange 
den anden ugeavis og det kan også være dem begge. Den anden måde er, at jeg altid stiller mig til 
rådighed, når de kontakter mig. 
 
Synes du at ugeaviserne er vigtige som lokalpolitiker for at komme ud med din politik til borgerne? 
- Ja, jeg finder dem et meget vigtigt talerør, da mange læser vores ugeaviser. 
 
Hvordan ser du dine lokale ugeaviser som lokaldemokratisk medium i forhold til sociale medier? Hvor 
får du bedst og bredest gennemslagskraft? 
- Jeg er ikke selv speciel aktiv på de sociale medier, så jeg har meget glæde af ugeaviserne, hvor jeg 
ved, at mine budskaber bliver set. 
 
Hvilken værdi synes du ugeaviser bidrager med over for lokalsamfundet? 
- Jeg synes, de bringer de historier, som ikke altid finder vej til dagbladene, og det synes jeg er rigtig 
fint. 
 
Hvilke typer historier synes du er vigtigst, at ugeaviserne bringer om lokalsamfundet, som borgerne 
ikke kan finde i dagbladene? 
- Jeg synes, det er vigtigt, at ugeaviserne holder fast i features, som måske ikke er dagsaktuelle 
nyheder, men har et menneskeligt interessant indhold. Det kan være en beskrivelse af oplevelser eller 
skæbner, som man spejle sig selv i. 
 
Skal ugeaviser aktivt bedrive kritisk og debatskabende journalistisk, eller passer det bedre til nationale 
aviser? 
- Mange borgere læser ikke nationale aviser eller regionale aviser, så jeg synes det er fint, at der også 
ind i mellem laves debatskabende journalistik i ugeaviserne. 
 
Har du oplevet at de lokale ugeaviser, når de bedriver kritisk journalistisk, er gået over grænsen eller 
er gået for hårdt til dig eller andre lokale politikere i Esbjerg? 
- Nej, jeg synes ikke jeg har oplevet, at man er gået over grænsen. Nogle gange til grænsen, men det 
mener jeg, man må tåle som politiker. 
 
Hvad synes du som lokalpolitiker, er den største udfordring for ugeaviserne, hvis de fortsat skal være 
vigtige aktører i lokaldemokratiet? 
- At de har fingeren på pulsen og skriver om de emner, som folk er optaget af. 
 
Oplever du, at ugeaviserne skriver om emner, som folk ikke er optagede af, eller synes du, der er 
nogle særlige ting eller emner, som ugeaviserne burde fokusere mere på? 
- Man kan ikke forvente, at alle artikler læses med lige stor interesse af alle læsere. Selv om jeg er en 
interesseret læser, er der artikler, som jeg går forbi, fordi emnet ikke interesserer mig. Det, mener jeg, 
er et grundvilkår, når man skal ramme så bred en læserskare, som ugeavisernes læserskare er.  
 
Ser du væsentlige ting, som har ændret sig hos de lokale ugeaviser, fra du blev valgt i start 
halvfemserne og frem til i dag? Og kan du forestille dig - i disse digitale tider - at skulle undvære de 
lokale ugeaviser? 
- Jeg synes ugeaviserne, i takt med at antallet af dagbladslæsere er faldet, har formået at løfte sig op 
på et absolut læseværdigt og journalistisk højt niveau. På trods af en stigende digitalisering kan jeg 
ikke forestille mig at skulle undvære ugeaviserne. 
 
I Esbjerg udkommer to ugeaviser – Ugeavisen Esbjerg og Lokalavisen Esbjerg 

 


