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Formål 

Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier deltog fra den 15. juli til 18. 

juli på Folkemødet på Bornholm i Allinge. Udgangspunktet for Det Blå Danmarks 

aktiviteter var Postbåden Peter, som igen i lå på plads H8 i hjertet af Allinge Havn 

med maksimal synlighed og eksponering for de cirka 100.000 besøgende på 

Folkemødet over de fire dage.  

Resultater 

 

Det Blå Danmark arrangerede 11 events, fordel på seks debatter, to runder af 

Sænke Slagskibe, en netværkslounge, en folkesejlads og sømandsviser. Som det 

fremgår af den oprindelige projektbeskrivelse var formålet i år at zoome endnu 

mere ind på et folkeligt format og tænke publikum ind i alle events. Folkemødet 

havde i år mere end 3.200 registrerede events (og formentlig flere tusinde ikke-

registrerede/lukkede arrangementer). Derfor er der blandt organisationerne bred 

enighed om, at det traditionelle debatformat, fagtekniske debatter og meget 

branchespecifikke diskussioner hører til andre steder end Folkemødet. Dette var 

også læresætningen af Det Blå Danmarks indsats på Folkemødet 2016.  

Derfor lå fokus i 2017 i endnu højere grad på at skabe begejstring omkring Det Blå 

Danmark ved at koble debatter og arrangementer til brede samfundsdagsordener 

og folkelige formater. Hver organisation stod fadder til én flagskibsdebat. Dansk 

Havne lagde for med at synliggøre Det Blå Danmark på den måske mest aktuelle 

nationale dagsorden med en debat om vækst og jobskabelse i yderområderne. 

Her deltog blandt andre Landdistrikternes Fællesråd, Folkemødets ”moder”, 

borgmester Winni Grosbøl (S), og Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack.  

Danske Maritime greb stafetten og lagde scene til en debat om uddannelser og 

kompetencer i lys af robotternes indtog. Her var både fagbevægelsen (Dansk 
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Metal og Ingeniørforeningen) og Märtha Rehnberg fra Dare Disrupt på Det Blå 

Danmarks scene  

Danske Rederier sluttede af med en debat om globalisering med Folketingets tre 

største partier (Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti) og fik bud fra 

Søren Espersen (DF), Marcus Knuth (V) og Alexander Grandt (S) på, hvordan 

globalisering kan komme hele Danmark til gavn, og hvilken rolle søfarten spiller for 

Danmark.   

Endvidere lagde Det Blå Danmark scene til tre øvrige debatter, som blev 

arrangeret af organisationerne i fællesskab og sammen med andre 

samarbejdsparterne – hvor hensigten var at få topnavne på scenen. Det gav 

udslag i en debat om grøn omstilling med blandt andre energiminister Lars 

Christian Lilleholt, en debat om overimplementering og EU med 

”overimplementeringsminister”, Troels Lund Poulsen, og en debat om globalisering 

med Danmarks EU-kommissær, Margrethe Vestager.  

Endvidere gentog organisationerne successen med en ”Sænke Slagskibe”-quiz 

igen i år, hvor erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) dystede mod formand for 

Folketingets erhvervsudvalg Morten Bødskov (S), ligesom tidligere 

transportminister Magnus Heunicke (S) dystede mod Anders Johansson (K).  

De mere folkelige arrangementer som netværkslounge og sømandsviser trak 

historisk mange gæster og var de største successer målt på antal deltagende. 

Flere hundrede mennesker var til stede i Allinge Havn, da Søren Pind (V), Mogens 

Jensen (S) og musikeren Pelle Voigt igen i år spillede op til sømandsviser på 

Postbåden Peter.  

Knap 10 MF’ere, flere EM92-stjerner, Lykke Friis, Paprika Steen og et hav af 

mennesker var til stede under Det Blå Danmarks netværkslounge, hvor Postbåden 

Peter også lagde skib til præmieoverrækkelse for Asylligaen. Endelig stævnede 60 

mennesker ud søndag med Postbåden Peter, hvor en repræsentant for 

frømandskorpset fortalte, hvordan frømændene passer på (Det Blå) Danmark ude 

i verden.  

Der er ingen tvivl om, at det igen i år var de folkelige formater, quizzer og 

publikumsengagerende aktiviteter, som trak fulde huse på båden. En læresætning 

til næste år er derfor at fastholde disse koncepter, ligesom debatterne skal være 

knivskarpe med topnavne og/eller involvere publikum i interaktive formater, for at 

vi kan trække folk til båden. Tilsvarende fungerer simple virkemidler som 
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sømandsmusik i pauserne mellem events som et tiltrækningselement på 

almindelige folkemødegæster.  

VIP-sejladsen var i år skubbet grundet den tilsvarende ændring af Folkemødets 

åbningstidspunkt. Det betød, at færre VIPs havde mulighed for at deltage i år i 

forhold til sidste år. En vigtig lære er her, at vi enten bør være ude i bedre tid med 

invitationer eller gentænke formatet, da det med Folkemødets nye format bliver 

svært at få særligt politikere på båden til en times sejlads i forbindelse med 

åbningen af Folkemødet.  

I år var der blandt andet indkøbt et nyt sejl, som i endnu højere grad end tidligere 

synliggjorde Det Blå Danmark, de deltagende organisationer samt Den Danske 

Maritime Fond i Allinge Havn og over for DR’s kameraer og scene, som var 

placeret lige bag Postbåden Peter.  

Oversigt over debatter 

Med båden som scenen afholdtes der en række debatter med relevans for Det Blå 

Danmark: 

Torsdag den 16. juni:  

”Kan vi overhovedet skabe vækst i hele Danmark?” Debat med Steffen 

Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd. Winni Grosbøll, Borgmester, 

Bornholms Regionskommune. Lasse Kristoffersen, Politisk konsulent, ITD - 

Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Torsten Schack Pedersen, 

Folketingsmedlem, Venstre. Bjørn B Christiansen, Direktør, Danske Havne. 

 

Fredag den 17. juni: 

”Globalisering – hvordan får vi alle med?” Debat med Margrethe Vestager, EU-

Kommissær, EU-Kommissionen. Anne Steffensen, Adm. direktør, Danske 

Rederier. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp. 

Henrik Kjerrumgaard, Moderator, White Cloud. 

”Mennesker versus robotter – uddanner vi til arbejdsløshed?” Henrik Kjærgaard, 

Næstformand, Dansk Metal. Jenny N Braat, Administrerende direktør, Danske 

Maritime. Märtha Rehnberg, Partner, Dare Disrupt. Sara Grex, Formand for 

Uddannelses- og Forskningudvalget, IDA. 
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”Globalisering i balance – hvordan får vi alle ombord?” Med. Søren Espersen, MF, 

Dansk Folkeparti. Marcus Knuth, MF, Venstre. Anne H Steffensen, 

Administrerende direktør, Danmarks Rederiforening, Alexander Grandt, 

folketingskandidat for Socialdemokratiet. Peter Hummelgaard Thomsen, MF, 

Socialdemokratiet, måtte desværre melde fra med kort varsel.  

  

Lørdag den 18. juni: 

”Døm selv – går EU for vidt eller er det os selv?” Debat med Troels Lund Poulsen, 

Beskæftigelsesminister, Venstre. Jeppe Kofod, MEP, Socialdemokratiet. Bendt 

Bendtsen, MEP, Det Konservative Folkeparti. Bjarke Møller, Direktør, 

Tænketanken Europa.  

”Grøn omstilling – men hvordan og hvor hurtigt?” Debat med Lars Christian 

Lilleholt, Energi- forsynings- og klimaminister, Venstre. John Nordbo, Klima- og 

miljøchef, WWF. Michael Hannibal, CEO Offshore Wind, Siemens Wind Power. 

Lars Aagaard, Administrerende direktør, Dansk Energi. Jakob Ullegård, Direktør, 

Danske Rederier. 

 

Samlet overblik 

Det Blå Danmark havde i år flere gæster end nogensinde til vores events, og det 

skyldes ikke mindst de folkelige indslag samt det faktum, at debatterne i år havde 

endnu flere politikere og væsentlige samfundsaktører ombord. Det bør være målet 

i de kommende år at blive endnu skarpere på nye debatformater og folkelige 

indslag.  

 

Vi kan derudover blive endnu skarpere på praktiske foranstaltninger som at uddele 

merchandise, der fortæller en historie, have bedre skiltning og synliggøre Det Blå 

Danmark endnu mere på kajen i Allinge.  

 

Konklusion 

Det er organisationernes opfattelse, at årets Folkemøde var en stor succes, og at 
sammenholdet og den fælles indsats på Postbåden Peter skaber værdi for hele 
den maritime klynge.  
 
Udover de fælles aktiviteter bidrager Folkemødet til relationsopbygning, deltagelse 
i debatter hos samarbejdspartnere samt ikke mindst til at synliggøre og eksponere 
Det Blå Danmark over for beslutningstagere.  
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Der er derfor ikke tvivl om, at Det Blå Danmark bør være at finde i Allinge næste 
år.  
 

 Der vedlægges en oversigt over udgifterne fra hhv. Danske Rederier, Danske 
Havne og Danske Maritime. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Bebe, 
 
på vegne af de samarbejdende organisationer 
 
 

Billede: Det Blå Danmarks scene med nyt sejl, der viser logoerne fra de tre 
organisationer og Den Danske Maritime Fond.  


