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SAS sender særfly
til Folkemødet

Der var
stopproppet
og 10.000
mennesker
foran hoved
scenen, da
Folkemødet
åbnede tors
dag. Foto:
Scanpix

Af Jakob Marschner
Fredag klokken 9 lettede SAS Folkefly SK7031 med 130
danskere, som har vundet en returbillet til Folkemødet
på Bornholm. Ruten er speciel og vil kun blive fløjet i
dag.
Flyveturen var heller ikke helt almindelig . I gaten spillede den danske musiker Bryan Rice, og ombord på flyet debatterede MF Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med passagererne. Inden landingen fløj Folkeflyet i 600 meters højde
hen over Bornholm.
– For SAS er det her en sjov måde at deltage i den politiske
dialog med både folket og politikerne, men vi har selvfølgelig også noget på hjerte. Vi ønsker at fortælle, at vi er en vigtig dansk virksomhed. Og at vi er i benhård konkurrence
med selskaber, som driver virksomhed på en måde, som ikke harmonerer med de værdier, der hersker på det danske
arbejdsmarked, siger Lars Sandahl Sørensen, operationel
koncerndirektør i SAS.
Konkurrencen om at komme med på Folkeflyet er foregået som kampagne på de sociale medier. I 13 dage er der hver
dag blevet udvalgt ti danskere, som har begrundet, hvorfor
netop de skulle med til Folkemødet.
Omkring 1.000 danskere har været med i konkurrencen,
men kun 130 er blevet valgt ud. En af dem er den 65-årige
kranfører Kaj Hammer fra Støvring i Nordjylland, som skal
med på Folkemødet for første gang.
– Folkemødet må være noget helt andet end det, jeg normalt oplever. Jeg er jo ikke politiker og kommer ikke i de
kredse, men jeg er interesseret i politik, så det bliver spændende, sagde Kaj Hammer før afgang.
– Jeg tror, at der er mange flere politikere tilstede end borgere på Bornholm, så jeg glæder mig til at se, hvad der ellers
rører sig på Folkemødet.
Folkeflyet flyver fredag aften klokken 22.20 retur til København.

Sådan bliver
man væk for
verden. Den
virkelige,
ikke den vir
tuelle vel at
mærke. Pri
vat foto

Folkemødet åbnede
med 26.000 mennesker
Af Tommy Kaas
Ifølge tal fra Folkemødet og Bornholms Politi var
26.000 i Allinge, da Folkemødet 2016 torsdag blev
åbnet. Det er 3.000 mere end sidste år og rekordbe-

søg for en åbning af den politiske festival.
Til åbningen, hvor Winni Grosbøll, Lars Løkke
Rasmussen og Ida Aukten talte på hovedscenen, var
10.000 mennesker til stede. Det er et par tusinde mere end sidste år.

Staten halter
efter rederierne

Fagre nye virtuelle verden

Af Jakob Marschner
De danske rederier bruger flere penge på at markedsføre
Danmark, end turistorganisationerne og dermed staten gør.
Det var udgangspunktet for en debat på Folkemødets første
dag, hvor politikere og turismeaktører spurgte, hvorfor staten ikke sætter flere midler af til at markedsføre Danmark
som feriedestination for danskerne.
Initiativtager var Færgen, hvis salgs- og marketingchef
Lindy Kjøller pegede på, at alle parter har noget at vinde,
hvis man vælger at arbejde sammen.
– Når danske turister holder ferie på de destinationer, vi
sejler til, skaber det i høj grad arbejdspladser på de øer, vi
sejler til. Desuden er der tale om en rigtig god investering for
samfundet, fordi turisme skaber job og aktivitet i egne af
Danmark, som i forvejen har svært ved at tiltrække arbejdspladser og skabe vækst, sagde Lindy Kjøller.
Hans oplevelse er, at mange danskere slet ikke er klar
over, hvor smukt deres eget land er, og hvor oplagt Danmark er at holde ferie i. Blandt andet på grund af de mange
strande, et væld af lokale fødevarer af høj kvalitet, restauranter i topklasse og ikke mindst gode forhold til outdoor-oplevelser som surfing, klatring, ekstremløb samt kano
og kajak.
Bestyrelsesformand for Dansk Kyst- og Naturturisme,
Henrik Höhrmann, bakker Lindy Kjøller op og siger, at danskerne er den vigtigste målgruppe at markedsføre Danmark
over for.
– Danmark og vores nærmarkeder er de vigtigste steder
at hente væksten fra. I stedet for at tage fire dage til Barcelona, så tag dog til fire dage til Bornholm, lyder opfordringen
fra Henrik Höhrmann.
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Af Torben Østergaard Møller

VIRTUAL REALITY

ii Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune
Borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), er en af Folkemødets gengangere. Han har været
til Folkemødet alle gange - lige bortset fra den allerførste.
Hvad synes du om Folkemødet indtil videre?
– Man bliver virkelig varm om hjertet, når man kommer rundt og ser alle de mennesker, der med stor interesse og engagement kaster sig ind i de debatter, der er her. Der er så mange, der har lyst til at være en del
af det her. Der må jeg bare tage hatten af for Winni (Grosbøll, red.) og for Bertel Haarder, der i sin tid fik det
her op at stå.
– De har skabt noget helt fantastisk her.
Hvad har du set?
– Jeg har lige været nede og starte en debat om lykkelig alderdom, som vi selv arrangerer fra Aarhus Kommunes side sammen med Aarhus Universitet. Så har jeg været inde og høre Lord Michael Dobbs. Og så fik jeg
lidt af åbningen med også.
Hvad skal du lave efterfølgende?
– Lige om lidt skal jeg deltage i en debat om hvordan vi udvikler fremtidens velfærd i samarbejde med
borgere og civilsamfund og politikere og organisationer med fokus på sårbare børn. wbp

Far, Folkemøde, far vel, jeg kedes ved længer
at være din træl.
Man kan godt få brug for en pause, og den
kunne man fredag formiddag få i Danchells
Anlæg, hvor Danish Sound Innovation Network (DSIN) havde ”et par dugfriske demonstrationer fra den hypede teknologibølge”.
Det lød fint – og snart efter sidder man så
der og ligner en tumpe fra en fejlplaceret sci
fi-film.
Men pyt med det, for det er jo kun ude i
virkeligheden, man ser tumpet ud, så det
kan man blæse højt og flot på.
Inde bag brillen og hovedtelefonerne befinder man sig i en VR-verden, i virtual reality – i en kunstig verden.
Man sidder der på drejestolen og kigger
op og ned og rundt og drejer på stolen for at
få det hele med. Det er en kunstig verden,
som virker hele vejen rundt, 360 grader.
Og man gyser lidt ved tanken om, at snart
er det slut med biografoplevelser i fællesskab med andre. Vi kommer bare til at sidde

gyser lidt ved tanººMan
ken om, at snart er det
slut med fælles biografoplevelser

derhjemme og virre med hovedet i hvert sit
lille eller store kunstige univers.
Nå, man skal passe på med skråsikre
fremskrivninger af virkeligheden ...
Eske Knudsen fra DSIN demonstrerer og
forklarer, at han og kollegerne er med på
standen som en del af Innovationsnetværk
Danmark og styrelsen for forskning og innovation.
Helt aktuelt er det en Samsung Gear VR,
som er Samsungs udgave af et virtual reality
headmount display (HMD), jeg prøver. Det
vrimler med flotte begreber i den verden, viser det sig. I en grad, så man pludselig længes tilbage til Folkemødet igen.
Men sikken oplevelse, det dog er at sidde i
en kunstig verden, som altså er kunstig hele
vejen rundt. Og lyden - som er Eskes særinteresse - er også i særklasse. Stereo? Nejnej,
hele vejen rundt, oppe og nede, som at være
der selv.
Og i dag koster sådan en HMD-sag ikke
mere, end at de fleste kan være med. Mobilen skal kunne matche headmountdisplayet, man sætter den i det, og så er det goddag
til de virtuelle verdener.
For eksempel den ”Notes On Blindness”,
jeg netop har set, og som faktisk er et biprodukt til en spillefilm, men som er blevet til
en cirka 10 minutter lang VR-oplevelse.

I et sært skyggeunivers fortæller en
mand, som er blevet blind, om hvordan han
oplever verden, og man kigger rundt i dette
univers, hvor folk, biler, træer, både som en
slags lysende objekter dukker op, mens det
jo for den blinde er de lyde, der opstår, der er
vigtige og gør, at han kan orientere sig.
Når lydene forsvinder, forsvinder verden
så at sige, konkluderer han til slut, hvor der
kun er silende regn tilbage.
Den trækker tankerne tilbage mod Folkemødet, og jeg tager nervøst brillen af, for
vil det være til en silende regn også ude i virkeligheden?
Nej, det er stadig kun dryp-dryp.
Eske Knudsen vil heller ikke spå om fremtidige biografoplevelser, men har dog et mere kvalificeret bud på nogle muligheder:
– For eksempel ved jeg, at man lavet seancer, hvor man har haft otte af de her sets ude
blandt publikum, og hvor de bevæger sig i den
samme VR-verden, men oplever noget forskelligt alt efter, hvor de bevæger sig hen. Samtidig
viser man så resten af publikum, hvad de oplever på en storskærm, hvor man kan skifte mellem, hvad hver af de otte oplever. Det er jo også
en måde at arbejde med at gå fra den individuelle virtual reality-oplevelse og til en fælles virtual reality-oplevelse, siger han.
Fagre nye virtuelle verden.

