
              
 
 

           

Det Blå Danmark på Folkemødet 2022 
Velkommen ombord på Postbåden Peter ved plads H7 lige midt i Allinge Havn 

 

Programoversigt:   

Torsdag d. 16. juni 

14:15 - 15:00:  Hvem er verdensmester i verdensmål?  

Alle elsker verdensmål! Og både virksomheder og folkevalgte er ivrige 
for at fortælle, at de arbejder med dem, går op i dem og bidrager til 
opfyldelsen af dem. Men hvem har de bedste svar på, hvad der skal til 
for at opfylde målene, og er der for meget tom snak og greenwashing, 
når vi taler om verdensmål? Vi tager quizkasketten på og tager 
temperaturen på Danmarks arbejde med verdensmålene – på Borgen 
og i erhvervslivet. 

Vært: Danske Maritime. Deltagere: MF Birgitte Vind (S), MF Birgitte 
Bergman (Kons.), Jesper Elsborg Bonde, CEO, Wärtsilä Danmark & 
Rasmus Elsborg-Jensen, CEO, Reflow.  

15:00 - 15:45:  Færgernes kurs mod den grønne omstilling 

Går den grønne omstilling hurtigt nok? Er der nogle, der hænger i bremsen? 
Kan det hele løses med investeringer, eller er der andre forhindringer til en 
grøn skibsfart?  

Kom til debat på Postbåden Peter sammen med adm. direktør hos Molslinjen 
Carsten Jensen, direktør hos Energinet Thomas Egebo og Knud Erik Andersen, 
Co-founder og CEO, European Energy A/S, som debatterer grøn omstilling i 
færgefarten 

Moderator: Jacob K Clasen, Viceadm. Direktør, Danske Rederier 

 



              
 
 

16:45 - 17:30:  Hvad betyder krigen i Ukraine for cybersikkerheden i 
Danmark? 

 Vær med, når Cyberalliancen inviterer til en snak om aktuelle 
cybertrusler i lyset af krige og konflikter i verden, herunder krigen i 
Ukraine og de samfundskritiske sektorers rolle.  

Vi starter med en status på Danmarks nationale cybersikkerhed, og 
hvordan Danmark beskytter sig mod cyberangreb i lyset af krigen i 
Ukraine. Det vil også være fokus på risikoen for, at samfundskritiske 
funktioner i Danmark kan blive ramt af følgevirkninger fra angreb rettet 
mod mål uden for Danmark, fx af aktiviteter i Ukraine. Det vil også være 
muligt for publikum at stille spørgsmål.  

Vært: Danske Rederier og Cyberalliancen 

Fredag d. 17. juni 

10:00 - 10:30:  Løber vi tør for CO2? 

Vi stiller skarpt på, hvad vi skal gøre med CO2’en? Skal vi lagre den? Skal 
vi bruge den i Power-to-X? Eller skal vi bare skippe den videre til andre 
lande, der er længere fremme på den dagsorden end Danmark? Svære 
og vigtige spørgsmål – derfor har vi også sammensat et stærkt panel, 
der vil gøre os klogere på emnet. 

Moderator: Jacob K Clasen, Viceadm. direktør, Danske Rederier. 
Paneldeltagere: Mads Weng Gade, Head of Country, INEOS E&P A/S, 
Ole Hvelplund, Nature Energy & MF Anne Paulin (S). 

11:10 - 11:50:  EU-debat – havnene som vigtige knudepunkter  

Erhvervsordfører, MF Malte Larsen, fra Socialdemokratiet, drøfter 

havnenes fremtid med bl.a. Henrik Carstensen, direktør Grenaa Havn. 

Havne er omdrejningspunkter for den grønne omstilling, der skal bringe 

os klimapolitisk i mål. Havnene modtager også ca. 75 pct. af al import til 

Danmark, fragter tonsvis af gods og mange millioner passagerer hvert 

år. Debat om havnenes vigtighed som national, kritisk infrastruktur – 

med globalt udsyn. 

Moderator: Vicedirektør i Danske Havne, Lars Holm Nielsen 

 

 



              
 
 

13:15 - 13:45:  Sømandssnak med Sofie Carsten Nielsen og Anne H. 
Steffensen 

Ægte og ærligt sindelag sammen med en god dram er opskriften på en 
god sømandssnak. Med metaforer fra det maritime univers stiller 
Danske Rederiers adm. direktør Anne H Steffensen skarpt på Sofie 
Carsten Nielsens pejlemærker som partileder og de Radikales kurs i det 
politiske landskab.  

Kom og hør, hvornår Sofie bruger "ankeret", "roret" og "harpunen" i sin 
rolle som partileder. Eller hvilken last, der skal kendetegne Danmark i 
fremtiden. 

14:00 - 14:45:  Udenrigsministeren & Adam Price om at navigere i global 
krise 

Kom og hør Borgens Adam Price i samtale med den rigtige 
udenrigsminister Jeppe Kofod, adm. direktør for Danske Rederier Anne 
H. Steffensen og generaldirektør i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-
Sørensen – om global krisestyring i virkelighedens verden. 
Virkelighedens verden er mere uforudsigelig end selv tv-serien Borgen. 
Krig i Ukraine, demokrati og menneskerettigheder under pres, 
fødevarekrise, klimaforandringer, coronapandemi og pirateri stiller 
store krav til udenrigsministeren, rederiforeningsdirektøren og 
nødhjælpsgeneralen, der skal navigere i en verden, hvor plottet ændrer 
sig, og manuskriptet konstant skal tilpasses den praktiske og juridiske 
virkelighed.  

Hvem: Udenrigsminister Jeppe Kofod, adm. dir. i Danske Rederier, Anne 
H. Steffensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-
Sørensen, og manuskriptforfatter og producent, Adam Price. 

15:30 - 16:00:  E-fuels - hvornår får vi nok? 

Kom til debat med transportminister Trine Bramsen, Torben Carlsen, 
CEO hos DFDS, Mogens Lykketoft, formand for Energinet & Ingrid 
Reumert, SVP, Ørsted.  

Debatten vil have to temaer: 1. Efterspørgsel: Hvor stor bliver 
efterspørgslen efter grønne brændstoffer fra skibe, fly og tung 
transport? 2. Tilgængelighed: Grønne brændstoffer baseret på grøn 
energi er en knap ressource – Hvordan gør vi kagen større, så vi alle kan 
nå i mål med det, vi ønsker - nemlig en grøn omstilling? 

Anne H Steffensen, Adm. Direktør i Danske rederier modererer debatten 

 



              
 
 

17:15 - 18:15:  Sømandsviser med Søren Pind og Mogens Jensen  

Kom og hør Søren Pind og Mogens Jensen synge sømandsviser hos Det 
Blå Danmark. Traditionen tro vil de to veloplagte herrer udfolde deres 
sangtalenter. så hele postbåden gynger, og der bliver sunget med på 
både dækket og kajen.  

I 2021 rykkede Danmark frem til en sjetteplads over verdens største 
søfartsnationer - men når det kommer til maritime sange og 
sømandsviser, har vi været en stormagt gennem mange år.  

Dem får du et udsnit af fra de to tidligere ministre, der begge kan skære 

en vise, så tårerne triller. I år er det igen den tidligere MF'er og 

musikant, Pelle Voigt, som spiller op på guitaren og søfartens egen 

harmonikaspiller Jan-Christoph Napierski, der hjælper med at sikre den 

helt rette stemning. 

                                                                          

Lørdag d. 18. juni 

10:00 - 10:45:  Håb og helbredelse – hospitalsskibenes enorme betydning 

Året rundt yder Mercy Ships en kæmpe humanitær indsats langs Afrikas 

kyst, hvor man fra havn til havn ændrer livet for de mennesker, som 

tilbydes lægehjælp. Mercy Ships’ hospitalsskibe er verdens største. Det 

ene er en nybygget sværvægter. Det andet er en tidligere 

Storebæltsfærge, som fik nyt liv som flydende hospital. Og i Danmark 

kan vi samtidig fejre 70-års jubilæum med hospitalsskibet Jutlandia, 

som dengang var vores humanitære bidrag som nyt NATO-medlem.  

 

 



              
 
 

Siden da har hospitalsskibe ændret livet for tusindvis af fattige 

mennesker, og noget helt unikt er, at al arbejdskraft ombord arbejder 

gratis. Fra læger og sygeplejersker til kaptajn og alle andre ombord. 

Samtidig er opbakningen fra generøse sponsorer helt afgørende, og du 

kan bl.a. møde nogle af de maritime virksomheder, der har involveret 

sig samt Mercy Ships, Danske Maritime og Danske Rederier, som også 

bakker op.  

Vært: Danske Maritime & Danske Rederier. Deltagere: Jenny Braat, 

Administrerende direktør, Danske Maritime, Jacob Clasen, Viceadm. 

direktør, Danske Rederier, Katrine Chemnitz Henriksen, 

Partnerskabsmedarbejder, Mercy Ships, Klaus Engberg, Senior Vice 

President, MAN Energy Solutions, Randi Mondorf, Formand for Mercy 

Ships og lokalpolitiker for Venstre, Mercy Ships 

11:00 - 11:30:  Forsvar i fremtiden: trusselsbilledet og forsyningssikkerhed 

Vær med, når Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat tager en 
snak med forsvarsminister Morten Bødskov om Danmarks position på 
forsvarsområdet.  

Hvordan ser det aktuelle trusselsbillede ud for Danmark, hvordan 
påvirker krisen i Ukraine, og har vi styr på forsyningssikkerheden på det 
forsvarsindustrielle område herhjemme? Vi stiller skarpt på den vigtige 
maritime del af Danmarks beredskab og behovet for at udvide 
overvågningsindsatsen i blandt andet Arktis.  

12:00 - 13:00: Sejl ud med Frømandskorpset 

Mød Det Blå Danmark og stævn ud med Frømandskorpset. Få et unikt 
indblik i korpsets arbejde, når vi lægger fra kaj og byder på en sejltur ud 
over det sædvanlige.  

13:50 - 14:30:  Bornholm som grøn tankstation – en ny æra for Rønne Havn 

Rønne Havns nye direktør Lars Nordahl Lemvigh er gæst hos Danske 

Havnes direktør Tine Kirk til en snak om Bornholm som energiø og 

ambitionen om at blive Østersøens grønne tankstation. Rønne Havn har 

undergået en rivende udvikling, og havnedirektøren fortæller om, 

hvordan man fortsætter væksten i jobs, omsætning og grøn omstilling. 


