
NATURLIGT AMFI
Almindingen er et naturligt amfi med et 
skrånende terræn fra havet, klippekysten og 
op til det omgivende niveau, med rockpools i 
forskellige niveauer, nogle formet af klippen, 
nogle i præcise, støbte former. I stille vejr spejles 
himlen og ved blæst overrisles de påny. 
Almindingen er tilgængelig i en slynget hovedsti 
i smuk glittet lys beton, der tilpasser sig de 
fritlagte klipper.

ROCKPOOLS
Rockpools eller klippepytter er unikke 
vandfyldte lavninger i det bornholmske 
kystnære klippeterræn. De er lavvandede, men 
med forskellig vanddybde og vandet kan derfor 
være relativt varmt, hvorved de er velegnede 
til badning. Vandet i disse rockpools vil variere 
i saltholdighed afhængig af hyppigheden af 
overskylning fra havet og tilløbende regnvand.

KYST PLANTESAMFUND
I Almindingen gror kystplantesamfund med 
skift i artssammensætninger bestemt af de 
skiftende økologiske faktorer, fugtighedsforhold 
og salt- og bølgepåvirkning. Klippekystens 
vegetation og plantesamfund er særegen og 
findes indenfor dansk område kun på Bornholm. 
Kystsamfundene strækker sig fra klippekystens 
laver, lave salttolerante urter i klippesprækkerne 
ved bassinerne og  strandeng og strandoverdrev 
tættest på den eksisterende bebyggelse.  

LAVER, STRANDENG OG OVERDREV
På selve klippeoverfladen kan kun laver gro, men i 
klippesprækkerne gror urter og på Almindingens 
højereliggende skrånende flader vokser flora fra 
strandeng og strandoverdrev. Enkelte buske og 
træer står i mindre grupper (klitrose, æblerose, 
krybende pil, vintereg, stilkeg, rødel, rødeg, 
østrisk fyr og skovfyr) med smukke vækstformer 
præget af kystens betingelser.
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VÆRDIPLANEN

Den centrale del af besvarelsen af denne opgave er værdiplanen. Værdiplanlægning bygger 

på relationerne mellem mennesker og synliggør, hvor potentialet ligger for opkvalificering 

af de fysiske rammer og kultivering af de netværksmæssige strukturer der allerede eksisterer. 

Ændringerne skal ske i det små med øje for en samlet udvikling, der aktiverer Allingeboerne og 

gør det vedkommende. Vi har en plan for, hvordan rammen sættes og folk involveres i at gøre 

Allinge – og Bornholm -  til et endnu bedre sted!

Værdiplanen - grundlaget for relationer mellem 
mennesker og steder i helårsbyen Allinge. 
Se plan 1:4000 Helårsbyen

Små handlinger - stor værdi for fællesskabet

Situationen ‘Sommerbyen’ 
- de aktive og passive relationer i sommersæsonen. 
Se plan 1:4000 Sommerbyen

Situationen ‘Folkemødet’
- de aktive og passive relationer til Folkemødet i Allinge. 
Se plan 1:4000 Folkemødet

Det starter med et møde

Allinges styrke ligger i det fintmaskede 
relationsnetværk mellem mennesker og steder. 
Relationerne er de sociale og fysiske bånd, 
der knyttes mellem mennesker, der har noget 
at være fælles om. Det kan være det daglige 
møde ved busstoppestedet, over hækken eller 
ude i byens rum, men i allerhøjeste grad også 
den store mængde frivillige arbejde og det 
engagement, der lægges i de mange foreninger 
og alle de lokale initiativer de står for, ud fra 
ønsket om at bidrage positivt til at skabe 
det (lokal)samfund, de ønsker. Det handler 
om mødet mellem mennesker, den naturlige 
samtale og fællesskabet. 
Relationerne i helårsbyen, Allinge, er 
fundamentet for byens styrke. Ved at bygge 
på dem og byens eksisterende potentialer, kan 
der dannes en ramme om en fremtidig positiv 
udvikling for byen. 

Aktive og passive relationer

Relationer er en mangfoldig og foranderlig 
størrelse, der ændrer form og indhold over tid. 
Derfor vil relationsnetværket også se forskelligt 
ud i Allinge og på Nordbornholm afhængigt af 
årstid.

Der er et solidt og levende netværk af tætte 
og mindre tætte relationer i helårsbyen og 
mellem aktørerne på helårsøen, selvfølgelig 
også med relationer ud ad til. Dette netværk 
suppleres yderligere, når relationer, der måske 
er passive i perioder, aktiveres, når turister og 
feriegæster besøger Bornholm i længere eller 
kortere perioder, sjældent eller som en hyppigt 
tilbagevendende aktivitet. 
Under Folkemødet aktiveres og udbygges alle 
disse netværk yderligere med den massive 
tilstedeværelse af aktører, foreninger, 

organisationer og virksomheder, med alle de 
forberedelser og kontakter et arrangement som 
Folkemødet indebærer. 
De passive relationer kan som venskab eller 
events aktiveres af menneskers engagement 
og entusiasme. Derfor vil sommersæsonen tage 
sig ud på én måde med fokus på tætte netværk 
i dele af byen og tråde ud, der repræsenterer 
forbindelser og vigtige fysiske rammer for 
sommerbyens virke. Folkemødet har derimod 
en højere koncentration i bymidten og omkring 
skolen og samtidig trækker relationsnetværket 
ind på øen, hvor nye steder og aktiviteter 
bidrager til Folkemødets udvikling og forandring. 
Relationerne, der bæres af sociale kræfter 
og fysisk gode rammer, ændrer sig efter 
engagement og er baseret på de lokale kræfters 
entusiasme både på Bornholm såvel som i 
helårsbyen Allinge.
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Undersøgelsesmetoden har fokuseret på medskabelse og lokal forankring – omkring lokal udvikling 
og omkring Folkemøde, både i Allinge, på Nordbornholm og på Bornholm. Gennem egne interviews, 
læsning af konklusionerne fra de tidligere workshops og dialog under Folkemødet er vi kommet frem 
til et værdigrundlag.

Værdigrundlaget er vigtige, eksisterende styrker, der er til stede, dels i Allinge og dels i det bornholmske 
samfund, og som vi mener at fremtidig udvikling med fordel kan tage sit afsæt i, for at forblive 
autentisk og sikre overensstemmelse mellem visioner og lokalt levet liv og livskvalitet. 

En bredere forankring kan skabe et større medejerskab. Der er rigtig mange Bornholmere, der er med 
til at skabe Folkemødet, men de føler generelt ikke medejerskab til arrangementet. De ”lægger by 
(eller ø) til”, snarere end at se sig selv som værter. Folkemødesekretariatet på sin side ønsker større 
lokalt engagement i sine bestræbelser på at drive, udvikle og kvalitetsløfte. En tilgang med fokus på 
lokal skaberkraft og værtskab er en af nøglerne til at forankre Folkemødet bredt og åbne op for dets 
potentiale som udviklingskatalysator i langt højere grad, end det allerede er tilfældet. 

Vi mener, at den deltagerorienterede og dialogbaserede tilgang ikke bare skal følges i opdragsfasen, 
men også er vejen frem i processen, der følger. Det lokale engagement er grundstenen, med fokus 
på brug af lokale ressourcer og kompetencer og respekt for såvel tidligere inddragelsesforløb som – 
dog forhåbentligt med investeringer fra samarbejdspartnere på nationalt niveau, skal muliggøre det 
kompetenceløft, der på mange punkter er brug for, for at lokale aktører kan binde an med og bidrage 
til et professionaliseret og stort arrangement som Folkemødet. 

Værdiplanen, anbefaler vi , iværksættes og understøttes gennem både organisatoriske og 
designmæssige tiltag. En reorganisering af Folkemødet med en delt forankring mellem kommune 
og en almennyttig paraply- og netværksforening vil åbne for prioriteret involvering og et bredere 
ejerskab lokalt til begivenheden. Dette giver mulighed for at Folkemødets energi, innovation og 
vækst bevares og får varig indflydelse på lokalmiljøet samtidig med at mødet fastholder sin politiske 
slagkraft på nationalt plan. Dette kan kun lykkes gennem et bredt ejerskab til og medskabelse af 
begivenheden.  Derfor skal såvel den brede vifte af foreninger og samarbejdspartnere samt Bornholms 
Regionskommune styrkes til at udvikle løfte og udvikle, begivenheden lokalt gennem dialog, 
uddannelse og kompetenceudvikling.
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Først på året indledte bornholms regionskommune og 
realdania et samarbejde om at udarbejde en strategisk 
helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Et projekt der skul-
le skabe helhed og synergi på tværs af byens tre ”sæsoner” 
– helårsbyen, turistbyen og folkemødebyen. Ambitionen 
var, at det store engagement omkring Folkemødet også 
bruges til at få skabt en varig positiv effekt for Allinge hele 
året, sådan at eventen bidrager til at understøtte områ-
dets udvikling. Den overordnede vision for projektet var 
”den skalerbare by – med natur og events som drivkraft”. 
Udgangspunktet var et behov for at gennemtænke Allinges 
landskab og byrum, infrastruktur og parkering, bygninger 
og overnatningsmuligheder, så de bedst muligt kunne til-
passe sig de tre sæsoner, som naturligt stiller vidt forskelli-
ge krav til byens rammer. 

tre tværfaglige teams blev valgt til at deltage i paral-
lelopdraget og har afleveret hver deres forslag til en hel-
hedsplan for Folkemødet og Allinge. Planforslagene vil ud-
gøre grundlaget for at udarbejde én samlet strategisk 
helhedsplan, der skal bruges som styringsredskab for ud-
vikling og investering i de fysiske rammer for Folkemødet 
og Allinge. Opgaven har været stor og kompleks og proces-
sen intens, spændende og lærerig. De tre teams har på for-
billedligt vis været åbne, kreative og inddraget borgere, 
foreninger og andre interessenter i udarbejdelsen af de en-
delige løsningsforslag. Dialogen har betydet, at de tre for-
slag hviler på en bred og dyb forståelse af de konkrete ud-
fordringer i Allinge.

tak
for forslagene
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I den kommende proces vil borgere, foreninger, erhvervs-
drivende og andre interesserede igen få mulighed for at bi-
drage aktivt til byens planlægning. Som byens værter spil-
ler Allingeboerne en særlig vigtig rolle i det videre arbejde. 
Uden deres medvirken vil det ikke være muligt at realisere 
det store potentiale, der ligger i projektet. 
 
Vi vil takke de tre teams for deres flotte, inspirerende og 
gennemarbejdede forslag til helhedsplaner for Folkemødet 
og Allinge. Vi vil også takke borgere, lokale aktører, folke-
mødegæster, fagdommere, rådgivere og andre, der har bi-
draget med deres viden og engagement til at kvalificere 
processen og de tre forslag til helhedsplaner. Sidst men 
ikke mindst vil vi takke Realdania for deres støtte til at gen-
nemføre processen.
 

tak for samarbejdet!

Winni grosbøll
Borgmester
Bornholms Regionskommune
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nogle i præcise, støbte former. I stille vejr spejles 
himlen og ved blæst overrisles de påny. 
Almindingen er tilgængelig i en slynget hovedsti 
i smuk glittet lys beton, der tilpasser sig de 
fritlagte klipper.

ROCKPOOLS
Rockpools eller klippepytter er unikke 
vandfyldte lavninger i det bornholmske 
kystnære klippeterræn. De er lavvandede, men 
med forskellig vanddybde og vandet kan derfor 
være relativt varmt, hvorved de er velegnede 
til badning. Vandet i disse rockpools vil variere 
i saltholdighed afhængig af hyppigheden af 
overskylning fra havet og tilløbende regnvand.

KYST PLANTESAMFUND
I Almindingen gror kystplantesamfund med 
skift i artssammensætninger bestemt af de 
skiftende økologiske faktorer, fugtighedsforhold 
og salt- og bølgepåvirkning. Klippekystens 
vegetation og plantesamfund er særegen og 
findes indenfor dansk område kun på Bornholm. 
Kystsamfundene strækker sig fra klippekystens 
laver, lave salttolerante urter i klippesprækkerne 
ved bassinerne og  strandeng og strandoverdrev 
tættest på den eksisterende bebyggelse.  

LAVER, STRANDENG OG OVERDREV
På selve klippeoverfladen kan kun laver gro, men i 
klippesprækkerne gror urter og på Almindingens 
højereliggende skrånende flader vokser flora fra 
strandeng og strandoverdrev. Enkelte buske og 
træer står i mindre grupper (klitrose, æblerose, 
krybende pil, vintereg, stilkeg, rødel, rødeg, 
østrisk fyr og skovfyr) med smukke vækstformer 
præget af kystens betingelser.

ALLINGES ALMINDING
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fakta om
parallelopdraget

parallelopdraget
Bornholms Regionskommune har udskrevet parallelopdra-
get i samarbejde med Realdania. Opgaven er gennemført 
som et parallelopdrag med deltagelse af tre tværfaglige 
teams, der er udvalgt efter en prækvalifikation. Parallelop-
draget blev annonceret 2. marts 2015 og blev igangsat 10. 
april 2015. Resultatet er offentliggjort 9. nov. 2015.

Hver af de tre teams har modtaget 500.000 kr. eksklusiv 
moms for deres arbejde.
 
evalueringsudvalg
Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune, 
formand for evalueringsudvalget
Karen Skou, projektchef Realdania
Carsten Scheibye, udvalgsformand, Teknik- og Miljøudval-
get, Bornholms Regionskommune
Ole Schrøder, arkitekt MAA, fagdommer, strategisk byplan-
lægning og landskab
Frans Drewniak, arkitekt MAA, fagdommer, arkitektur og 
byrum
Esben Danielsen, direktør Lokale- og Anlægsfonden, fag-
dommer, innovation, festivaler og kulturformidling

rådgivere for udvalget
Andreas Lund Povlsen, projektleder, Bornholms Regions-
kommune
Jette Lykke, festivalleder, Bornholms Regionskommune
Louise Lyng Bojesen, teknisk chef, Bornholms Regionskom-
mune
Gugga Zakariasdottir, arkitekt, Bornholms Regionskom-
mune
Jakob Jensen, havnekoordinator, Bornholms Regionskom-
mune

Vivi Granby, arkitekt, Bornholms Regionskommune
Lena Schenk, produktionsansvarlig, Bornholms Regions-
kommune
Louise Groth-Michelsen, programansvarlig, Bornholms Re-
gionskommune   
Søren Femmer Jensen, rådgiver, Co-Creative
Anne Sofie von der Pahlen, arkitekt, Co-Creative
Anne Katrine Hornemann, strategisk byudvikler, Blue Bakery

sekretær for udvalget
ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, konkurrencerådgiver 
gennem hele forløbet

de tre tværfaglige teams

team JaJa
JAJA Architects ApS, København
Schønherr A/S, København
Boris Brorman Jensen, arkitekt MAA, ph.d., Aarhus
Jens Folmer Jepsen, direktør Aarhus Festuge, Aarhus

team mutopia
MUTOPIA ApS, København
Erik Brandt Dam arkitekter ApS, København
Center for Regional-  og Turismeforskning, Nexø
Lars Rasmussen, sekretariatschef Danmarks Sportsfisker-
forbund

team sla
SLA, København
blå streg aps arkitekter, Rønne
Foreningen Roskilde Festival, Roskilde
Kvistgaard Consulting, Aalborg
Hird & Ko ApS, Gistrup
Rikke Brandt Broegaard, Nexø
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den stillede opgave i resume

helhedsplan – fra vision til helhedsplan
Deltagerne skulle udarbejde et samlet forslag til en hel-
hedsplan, som beskriver og illustrerer udfoldelsen af visio-
nen for Allinge: ”Den skalerbare by – med natur og events 
som drivkraft”. Hvert team skulle aflevere en samlet hel-
hedsplan, som Bornholms Regionskommune efterfølgende 

kan benytte i udarbejdelsen af en endelig udviklingsplan.
Helhedsplanen skal sammenfatte de bærende idéer til om-
rådets udvikling, både strategisk, planmæssigt og arkitek-
tonisk og indeholde løsninger og bud inden for temaerne:
• Hovedstruktur
• Landskab og byrum
• Infrastruktur og parkering
• Bygninger og indkvartering

Det skal understreges, at de idéer og forslag der fremgår af 
de tre færdige forslag til helhedsplaner og denne evalue-
ringsrapport, alene er udtryk for anbefalinger til videre 
drøftelse og bearbejdning i processen fremadrettet. 

den skalerbare by
helhedsplanens overordnede 

vision tager afsæt i spændings-
feltet mellem det stille hver-

dagsliv, den store politiske 
festival og den idylliske 

sommerferie i allinge 

introduktion  |  fakta  |  anbefalinger         evaluering af forslag  |  procesforløb55



Bølshavn

Listed

Paradisbakkerne

Grisby

Årsdale

Svaneke

Stenseby

Snogebæk

Dueodde

Tjørneby

Balka

Nexø
Bodilsker

Gadeby

Staggehuse

Østermarie

Åker Plantage

Skrulle

Gadeby

Povlsker Plantage

Dalslunde

Pedersker Plantage

Vester Sømarken

Øster Sømarken

Dyndeby

Rispebjerg

Pedersker

Gildesbo

Østerlars

Gudhjem

Saltuna

Rø Plantage

Rø

Årsballe

Studeby

Almindingen

Åløse

Myreby

Rytterknægten

Smøreenge

Strøby

Boderne

Grødby

Hundshale

Kalby

Nyby

Aakirkeby

Humledal

Kås

Olsker

Sandvig

Nyker

Skarpeskade

Mæby

Klemensker

Risby

Krashave

Nylars

Vestermarie

Ringeby

Arnager

Lobbæk

Rønne Plantage

Grisby

Rutsker

Teglkås

Vang

s

Hasle

Vysteby

Tofte

Kærby

MøllevangenRØNNE

Sorthat

Muleby Bølshavn

Listed

Paradisbakkerne

Grisby

Årsdale

Svaneke

Stenseby

Snogebæk

Dueodde

Tjørneby

Balka

Nexø
Bodilsker

Gadeby

Staggehuse

Østermarie

Åker Plantage

Skrulle

Gadeby

Povlsker Plantage

Dalslunde

Pedersker Plantage

Vester Sømarken

Øster Sømarken

Dyndeby

Rispebjerg

Pedersker

Gildesbo

Østerlars

Gudhjem

Saltuna

Rø Plantage

Rø

Årsballe

Studeby

Almindingen

Åløse

Myreby

Rytterknægten

Smøreenge

Strøby

Boderne

Grødby

Hundshale

Kalby

Nyby

Aakirkeby

Humledal

Kås

Olsker

Sandvig

Nyker

Skarpeskade

Mæby

Klemensker

Risby

Krashave

Nylars

Vestermarie

Ringeby

Arnager

Lobbæk

Rønne Plantage

Grisby

Rutsker

Teglkås

Vang

s

Hasle

Vysteby

Tofte

Kærby

MøllevangenRØNNE

Sorthat

Muleby

allinge

opgaven
oversigtsplan nordbornholm

helhedsplan allinge
nedslagspunkter allinge

udfordringen
en helårsby

en sommerby
en folkemødeby
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evalueringsudvalget har udført en grundig analyse 

og evaluering på tværs af forslagene fra de tre teams.

de tre fagdommere har derefter uddraget essensen 

af de meget interessante diskussioner om de emner, 

der har været efterspurgt løsninger på.

dette har resulteret i en række anbefalinger 

til bornholms regionskommune for det videre arbeJde.

anbefalinger
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anbefalinger
overordnet

erkend at situationen er unik, og at der er et udviklingsmomentum netop nu
Et folkemøde er skabt og er en stor succes, som skaber en meget sjælden mulighed og mo-
mentum for en udvikling for Allinge og Bornholm. Pas derfor på at svære beslutninger og større 
ændringer ikke droppes, bare fordi ”det jo går meget godt lige nu”. Se i øjnene at I kan vælge 
mellem en situation, hvor man fortsat lige får Folkemødet til at hænge sammen eller en vision, 
som kan løfte hele Bornholm. Det sidste kræver mod – og handling nu! 

nordbornholms natur og lokaliteter er unikke men ikke tilgængelige 
og markedsført nok
Udviklingen er i gang. Styrk den. En klar anbefaling er at dyrke ”den grønne horisont” hele året. 
Bedre stisystemer, bedre sammenhæng, aktiviteter der får naturen løftet. Det er tankevækken-
de, at et stenbrud foreslås som scene, fordi så få kender til et andet stenbrud, der kan rumme 
samme idé – steder og deres muligheder er for usynlige og ufortalte. Det foreslåede stenbrud 
ligger dog i gåafstand fra Allinge, hvilket isoleret set giver nye anvendelsesmuligheder i direkte 
relation til Allinge og Folkemødet.

nordbornholm som friluftslivsdestination er oplagt
Processen med helhedsplanen peger på store muligheder for Nordbornholm som friluftslivsde-
stination. Det ligger ud over indeværende opgave, men der er åbenlyst brug for at dykke mere 
ned i dette potentiale, som er en voldsom voksende trend i Danmark med store muligheder. 
Synergien med Folkemødet er umiddelbart ganske lille, bortset fra at den organisatoriske res-
source og erfaring kan ”genbruges”.

man kan vælge mellem 
en situation, hvor man 

fortsat lige får folkemødet 
til at hænge sammen 

eller en vision, som kan løfte 
hele bornholm.
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erkend udfordringen om bedre lokal forankring og værtsskab
Folkemødesekretariatet savner engagement fra lokalbefolkningen, og lokalbefolkningen savner 
medindflydelse på begivenheden og dens varige aftryk på Bornholm. Både i processen og i hel-
hedsplanerne er dette tydeligt. Der er få bud på, hvad Bornholms Regionskommune skal gøre, 
men første og vigtigste anbefaling er aktivt at gå ind og erkende, at der er en udfordring her. Det 
kræver lederskab, dialog, tolerance og plads at få lokalbefolkningen med.

autenticitet og særlighed er toneangivende trends, 
som er mulige at navigere efter
I alle tre helhedsplaner går det igen, at der skal tænkes i ”det der allerede er”. Den lokale fortæl-
ling, særlighed og egenart skal dyrkes og styrkes. Det stedsspecifikke SKAL være omdrejnings-
punktet. Derfor er anbefalingen klar: der skal i alle tiltag både i indhold, fysik, logistik osv. tæn-
kes i differentiering af det særlige lokale. En dejlig bivirkning er, at det også er billigere, bedre og 
mere bæredygtigt at bruge det, der findes. Derfor skal der også sorteres i helhedsplanernes 
idéer, når det f.eks. foreslås at bygge meget nyt og etablere helt nye rammer uden for den lokale 
særlighed. Konkrete idéer skal bruges som inspiration til at finde de rigtig stærke lokale bud: 
Brug gårde og eksisterende bygninger som scener / Brug særlige naturspots som locations og 
scener / Åbn op til den blå og grønne horisont / Nedbring antallet af standardtelte, basisløsnin-
ger etc. og erstat med det særlige lokale i stedet / Skab et stærkt lokalt design, arkitektur og 
grafisk profil, som går igen hele året (brug sten, helleristninger og lignende).

den lokale fortælling og det lokale værtskab 
rummer stærke uudnyttede potentialer
I turistbranchen eksploderer og vækster servicetilbud, hvor man kan opleve det autentiske og 
lokale f.eks. bo lokalt, få en lokal guide, spise hjemme hos folk, Airbnb, Boligbyt – eksemplerne 
er mange. Dette er gængse turismeredskaber – brug Folkemødet til at løfte disse turist- og ople-
velsestendenser til brug i hele turistsæsonen. Vi vil bo lokalt med topservice, have lokale værter 
og mærke den lokale personlighed. Derfor er idéen om at bo i lokale annekser, lokale huse med 

anbefalinger
innovation, festivaler og 
kulturformidling

der skal i alle tiltag både 
i indhold, fysik og logistik 

tænkes i differentiering af 
det særlige lokale
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alle tre helhedsplaner peger på, 
at folkemødeoplevelsen øges, 

når bilerne kommer væk.
læg derfor parkeringen 

i udkanten af byen.

lokale værter meget stærk – men ikke i nybyggede annekser, uden lokale værter. Lokale guider, 
bedre lokale fortællinger, walk-and-talk muligheder med lokal vinkling, lokale råvarer, lokal trans-
port med lokale chauffører, lokale fortællinger i bussen… Fortsæt selv. Dette er holdbart udover 
Folkemødet, men også en oplagt mulighed for at igangsætte og styrke dette. Det SKAL være 
autentisk, ordentligt og holdbart og derfor bygges organisk og robust. En falsk fortælling, en 
påklistret facade vil skygge for ti rigtige. Som lokal ser man oftest ikke styrken i ens særlighed, 
den er der bare – så det skal løftes med lederskab og kompetencer, der kigger på jer i Allinge 
udefra.

flyt bilerne længere væk under folkemødet
De tre helhedsplaner peger på, at Folkemødeoplevelsen øges, når bilerne kommer væk. Læg 
parkeringen i udkanten af byen – og brug det til at skabe ”oplevelsesfingre” ud af Allinges cen-
trum. Placeringen af parkeringspladser kan bruges til at ændre på publikumsstrømme, hvis der 
skal flyttes på fokus og momentum for lodsejer, sceneplaceringer skal skiftes etc. Dette vil det 
give en mere central ”festivalplads” i bymidten uden biler, der gør det nemmere at styre og 
planlægge sikkerheden med de øgede sikkerhedskrav. Dog skal brugen af cykler inkluderes – det 
mangler desværre fokus i alle tre forslag. Cyklen er oplagt til at knytte arealerne omkring Allinge 
til Folkemødet. En anden klar anbefaling er at samle Folkemødet ”op i byen”, så det ikke bliver 
for langt, så nærhed bevares samtidig med, at Folkemødet kan vokse. Tænk i nogle gode logisti-
ske ”loops”, så det er til at komme rundt, selvom alt ligger tæt. Skab et stærkt centrum ved at 
samle Cirkuspladsen og Nordlandshallen – skab her et rum, der virker hele året, og som samtidig 
står langt stærkere under Folkemødet – hvor ude og inde er sammentænkt.

lav en alternativ spektakulær aftenscene i naturen
Brug den særlige natur til ”den fri tid på Folkemødet”: aftenerne! Kom ud i stenbrud, ud på Ham-
meren, osv. Slut folkemødeaftenerne af med kulturoplevelser af højt format og kvalitet, hvor 
naturen bruges og dermed indlemmes i Folkemødet.

kommunikation er styringsværktøJet
Alle tre forslag kommer med en stærk anbefaling: kommunikation er det vigtigste værktøj til at 
støtte en langsigtet planlægning. At få samlet nogle klare, stærke værdier eller dogmer i en Al-
lingelov eller lignende er vejen frem.

giv folkemødet en permanent platform i allinge
Flyt f.eks. Folkemødesekretariatet ind på biblioteket i Allinge er det bedste bud. Og skab fysiske 
aftryk fra Folkemøderne, som kan ses, genopleves og erindres efterfølgende. Bevar budskaber, 
fysiske installationer og bud på nye samfundsmæssige løsninger, så de kan ses i byen.
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omdan folkemødet til en selvstændig forretningsenhed tæt på kommunen
Det er unikt, at Bornholms Regionskommune har skabt Folkemødet – billigt, stærkt, vellykket. 
Det tætte samarbejde skal bevares. Men behovet er nu, at Folkemødet kan stå selv og have en 
drift, der er 100% fokuseret. For at få tyngde kræver en selvstændig organisation dog mere end 
kun Folkemødet. Det er oplagt at lægge nye tiltag for friluftsliv ind i samme organisation samt 
andre eksisterende større begivenheder. Skab tæt sammenhæng mellem lokale og nationale 
parter, så der altid er en lokal aktør, der løfter og profiterer af de nationales deltagelse på Folke-
mødet. Dette vil samtidig give et langsomt men sikkert kompetenceløft, faste relationer og net-
værk. Tilsvarende er det oplagt at udlægge scener og festivalområder over flere år til en fast 
bruger eller partnerkreds, der er med til at investere og udvikle – men undgå at for meget sæl-
ges/ejes af private parter og dermed låser for ændringer og styrbar udvikling. 

brug løsninger til at løfte investeringer på nordbornholm
Skab en overbygning på Folkemødet. Der skal ikke kun debatteres – der skal også skabes løsnin-
ger. Et egentligt LIVING LAB. Tematiser dele af Folkemødet omkring særlige udfordringer og 
problemstillinger. Udvikl konkrete bud på løsninger under Folkemødet, som eventuelt produce-
res i testformat og kører året igennem på Bornholm. Dette taler ind i tidens innovationsdagsor-
den og viser fremtiden for politik, som noget andet og mere end debat. Her mødes man ikke 
bare – her gør man også. Det konkrete eksempel med at inddrage Kongeskærskolen som labo-
ratorium er en oplagt start. En særlig pointe her er at få skabt Folkemødet som ”stedet for demo-
kratiudvikling” i Danmark eventuelt med et nordisk perspektiv. Det er der potentiale i: nye for-
mer for høringer, brugerinddragelse, dialog etc. er et meget voksende forretningsområde både 
nationalt og internationalt.

start op på forsøgsbasis
Lav små forsøg. Start på anbefalinger nu. Kun ved at prøve det af kan Bornholms Regionskom-
mune sætte en udvikling i gang på langt sigt.
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skab tæt sammenhæng mellem lokale 
og nationale parter, så der altid er en lokal aktør, 
der løfter og profiterer af de 
nationales deltagelse på folkemødet.

skab en overbygning på folkemødet. 
der skal ikke kun debatteres 
– der skal også skabes løsninger. 



introduktion  |  fakta  |  anbefalinger         evaluering af forslag  |  procesforløb13

anbefalinger
strategisk byplanlægning 

og landskab
kombiner og komprimer strategier, dogmer og principper
Planlægningen af Allinge, såvel som Folkemødet, må forstås som en proces. Man kan ikke løse 
alt på én gang – omvendt er helhedsplaner komplekse og kalder på, at man udvikler dele af 
planen med forståelse for synergi og sammenfald mellem strategi, nedslagsområder og innova-
tion, og hvor man oplagt plukker de lavthængende frugter først.

start hvor som helst
Men start hvor Allinge, Bornholms Regionskommune og Folkemødet kan fremstå som det gode 
eksempel, der kan følges. Tag udgangspunkt i det nære – i helårsbyen, værdierne og blikket for, 
hvorledes planen, også på et overordnet strategisk plan, kan udvikles i synergi og fællesskab 
med Bornholms øvrige planer for merværdi og implementering – f.eks. Bright Green Island.

integrer folkemødets midlertidige telte i allinges bystruktur
Hav blik for de eksisterende rumlige strukturer og bygningernes fodaftryk i Allinge. Det er es-
sentielt for Folkemødet, at de midlertidige strukturer udvikles i fleksible helhedsplaner med 
egentlige gadeforløb og pladsdannelser. En af Folkemødets åbenlyse udfordringer, med den ha-
stige vækst in mente, handler om fortsat at fremstå velintegreret i den eksisterende by såvel 
som i overgangen til de store landskabsrum. Sørg for at Folkemødet altid møder byen men også 
har blik ud til havet og horisonten.

prøv, test og prøv igen
Midlertidige strukturer og alternative locations til Folkemødet kan testes og afprøves før egen-
tlige etableringer. Der kunne let afprøves alternativer til standardteltet i form af overdækninger 
i mere eller mindre fast form og materiale. Man kunne herefter vurdere, hvorvidt de midlertidige 
strukturer på sigt kunne indgå som et mere permanent element i Allinges øvrige sæsoner. Med 
inspiration fra byens strandgårde kunne der eksempelvis ved Kjærenæs opføres midlertidige 
gårde, der kunne programmeres, kurateres og projektudvikles særskilt.

byg videre på det eksisterende, på det der er og det autentiske
Tag udgangspunkt i de eksisterende udhuse, baghuse og annekser frem for at skabe helt nye og 
stereotype arkitektoniske typologier. Det særegne og autentiske ligger i, at man er gæst og vært 
i de allerede eksisterende boliger uden at kompromittere de i forvejen mangfoldige bebyggelser 
i Allinge. Arkitektur handler ikke om, hvordan den ser ud, men om hvad den gør! Det er dog 
oplagt, at udvikle (lokalt) nye midlertidige boformer til Folkemødet eventuelt også i forbindelse 
med turistsæsonen.



stimuler værtsskabskulturen og etabler et netværk for lokale annekser i allinge
Muligheden for at etablere et større netværk af annekser startes op ved at synliggøre og under-
støtte eksisterende værtsskaber. Der etableres en fælles hjemmeside, der understøtter lokale 
værtsskaber, man har tillid til.

start folkemødet på reJsen og sats på kollektive transportformer
Det er oplagt at tænke i alternativ offentlig transport. En reference hertil er Burning Man festivalen 
i USA med Art Cars, der transporterer publikum rundt, og som også kan dyrkes på Folkemødet.

styrk folkemødeoplevelsen ved at holde biler ude af byen
Den oprindelige jernbanesti er et oplagt infrastrukturelt knudepunkt og skaber mulighed for 
(gen)etablering af forbindelsen mellem Allinge og Sandvig. Ruten kan tilbyde en stærk logistisk 
forbindelse under Folkemødet mellem f.eks. Nordlandshallen og diverse camps. Det er oplagt at 
placere lokale depotområder i kanten af Folkemødeområdet, hvorfra der hele tiden kan hentes 
grej, materialer mm. Dog må man ikke udvande stemningen af en bymæssig tæthed og nærhed 
til vandet, som kendetegner Folkemødet i Allinge i dag.

placer nye byrum i overgangen mellem den eksisterende by 
og de store landskabsrum
Selv enkle nedslagsområder kan i samspil med udviklingen af identitetsbærende bygninger være 
med til at sikre, at Folkemødet, med få midler, altid møder byen i nye byrum, og hvor landskabet 
iscenesættes.

etablér en tydeligere forbindelse til og i landskabet
Tydeligere adgang til det store bagvedliggende landskab kan sammenbinde Allinge som lokali-
tet, identitet og sted og introducere helt nye eller hengemte landskabelige kvaliteter i en ny 
sammenfattende lokal og nærmest regional netværksstruktur.

gør brug af helleristningerne
Helleristningerne er oplagte at (gen)bruge i forbindelse 
med wayfinding og skiltning mellem landskabets 
fantastiske rammer og destinationer og som et 
gennemgående, stedbundet, grafisk element 
i forhold til Allinge og Folkemødets 
visuelle identitet.

et netværk af lokale annekser 
kan styrke værtskabskulturen 
i allinge og understøtte 
eksisterende værtskaber
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byrum, byliv 
og forbindelser 

skal forankres i allinges 
særegne topografi
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anbefalinger
arkitektur og byrum

tag altid udgangspunkt i, at allinge er en bosætning givet af dets unikke place-
ring i landskabet
Allinges struktur tegnes af den særegne topografi med “forrevne” kanter (blå og grønne), revner 
(vandløb) og sprækker (f.eks. stenbrud og klippefremspring). Byrum, byliv og forbindelser skal 
både til hverdag, ferietid og fest (Folkemøde) forankres heri.

brug de naturlige stier som smuthuller, når man får nok af folkemødet
Optimeringen af mellemrummene ses som en oplagt ramme for uformelle møder og samtaler i 
(telt)byens rum. En kyststi kan binde byen sammen langs vandet og skabe nye rum og rammer 
til Folkemødet.

brug og sæt scenen i de iboende og særegne kvaliteter i allinge by
Gårdhaverne, naturoaserne og stenbrud midt i byen supplerer havnen som den naturlige magnet.

fokuser på foreningslivet og find midler til udbygning af nordlandshallen
Både til hverdag og fest er en ”intelligent” ombygning af Nordlandshallen, og dens kontakt til 
Cirkuspladsen, oplagt med udgangspunkt i det stærke foreningsliv. Åbne udstillingsarealer, mø-
derum og konferencefaciliteter kan imødekomme Folkemødets voksende behov og styrke sam-
spillet mellem foreningsliv, turisme og erhverv.

nærstudér forbindelsen langs vandet, dens potentialer og fysiske udfordringer
Parallelopdraget har vist, at nye forbindelser langs kysten kan indramme og optimere logistik og 
placering af midlertidige strukturer under Folkemødet (f.eks. en bedre udnyttelse af Møllenæs).

styrk koblingen mellem bytorvet og klippekysten
En tydeligere forbindelse mellem by og hav vurderes til at kunne løfte området ved Kjærenæs 
markant. På sigt vil det kunne bidrage til en stærkere forankring i forbindelse med en udvikling 
af området.

fJern parkering fra havnearealer og find alternativer
Både for helårsbyen, turistbyen og Folkemødet.

invitér professionsskoler og arkitektskoler til at bygge og afprøve nye midler-
tidige eller mere permanente strukturer, der erstatter ”partyteltene”
En bebyggelsesplan på Kjærenæsgrunden med strandgårde kunne afprøves som midlertidig fol-
kemødeby bygget op af f.eks. stilladsstrukturer.



evaluering
de tre forslag evalueres i det følgende i alfabetisk rækkefølge.

rækkefølgen er således ikke udtryk for nogen form for rangering.
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generelt om helhedsplanen og de tre skalatrin 
Forslaget fremstår særdeles gennemarbejdet og udgør sam-
tidig en åben og robust ramme for en videre kvalificerende 
bearbejdning i samarbejde med Bornholms Regionskom-
mune, Folkemødesekretariat og Allinges borgere. Forslaget 
svarer på stort set alle krav i programmet. Evalueringsudval-
get føler sig meget trygge ved dette forslag.

Teamet ønsker, at Allinge skal forblive Folkemødets epicen-
ter og foreslår ligeledes hvordan man, med udgangspunkt i 
en stærkere landskabelig og kulturel forankring i Nordborn-
holm, kan iscenesætte og styrke de eksisterende kvaliteter. 
Landskabets fortælling fylder meget i dette forslag som 
skal roses for stærke og til tider meget ambitiøse nedslag. 

Allingeloven indeholder strategier og konkrete forslag til, 
hvorledes Nordbornholms opland rekreativt, rumligt og in-
frastrukturelt kan indskrives i Folkemødet. Helhedsplanen 
indeholder dermed det fysisk mest regionale forslag af de 
tre helhedsplaner.

Helhedsplanen rummer et blik for det nære og det store og 
kommer godt i mål med den grønne og blå horisont, hvis 
kvaliteter går igen i mange af forslagets nedslag. Det er me-
get velmenende, at teamet har forsøgt at løse alt, men det 
betyder også, at den klare fortælling nogle steder drukner 
lidt. 

strategi for samspillet mellem byens tre sæsoner 
nordbornholm
Forslaget står stærkt ved at tænke ud over Folkemødet. For-
slaget peger på det store potentiale i friluftslivet på Nord-
bornholm som en stærk friluftslivsdestination, der muligvis 
indeholder et større udviklingspotentiale end Folkemødet 
selv. I dette friluftsperspektiv udgør Allinge én ud af flere 
destinationer på nordøen. Potentialet i friluftslivet står også 
stærkt uden Folkemødet og får Bornholms Regionskom-
mune til at overveje: hvordan kan man besøge Allinge uden 
at opdage, at der inden for få kilometers radius findes helt 
unikke naturoplevelser, som få erfarer, når de besøger Folke-
mødet?
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knudepunkter allinge

forslaget står stærkt 
ved at tænke 

ud over folkemødet 



Forslaget viser store muligheder i stedspecifikke, autenti-
ske og for Danmark helt særlige locations. Dette peger op-
lagt på andre events og turisttiltag, der kan videreudvikle 
brugen af logistik, erfaringer, organisation mm. skabt i for-
bindelse med Folkemødet. Forslaget flytter ikke Folkemø-
det ud i baglandet. I stedet undersøger teamet, om der kan 
etableres helt unikke naturoplevelser som f.eks. overnat-
ningsmuligheder og “værtsskab for nye møder og sam-
lingsformer”. Det vurderes, at det bagvedliggende land-
skab med bl.a. allemandsretten, på mange måder vil kunne 
udgøre en god ramme for dele af Folkemødets behov. 

porten til landskabet
Forslaget påpeger kvaliteten ved den særegne Nordborn-
holmske natur bag Allinge og de korte afstande ud til land-
skabet. Landskabet er en enorm ressource, og Allinge ud-
gør ”porten” derud.  Samtidig filtrerer landskabet sig ind 
og ligger latent under byen, hvor det dukker op i byens 
”sprækker”. Stenbrud midt i byen, klippefremspring, vand-
løb og eksisterende landskabsøer udgør et netværk af ste-
der, der forbindes med nye stiforbindelser langs kysten og 
det grønne bagland. Et af de stærkeste træk ved dette for-
slag er, at teamet skaber denne læsning af landskabet og 
viser potentialet i Allinge som ”porten” til naturen. Dette 
kan understøttes af en god markedsføring. 

de to horisonter
Pointen om de to horisonter: den blå og den grønne er et 
stærkt kommunikativt greb. Det grønne er i dag gemt i for-
hold til det blå. En styrkelse af de to horisonter vil styrke det 
unikke ved Allinge og omegn – især under Folkemødet men 
forventeligt også turistmæssigt.

allingeloven
Allingeloven er et stærkt kommunikativt greb, og kommu-
nikation er afgørende for ejerskab og lokal inddragelse. Al-
lingeloven vurderes at være et oplagt bud på de tre efter-
spurgte skalatrin. Teamet beskriver Allingeloven som et 
redskab, der skal påminde og inspirere. Paragrafferne i lo-
ven spænder over to niveauer med overordnede såvel som 
konkrete paragraffer, der tilsammen repræsenterer et vær-
di- og tankesæt, som ikke udelukkende baseres på fysiske, 
landskabelige eller rumlige aspekter. 

Førend alle punkterne bliver til lov vurderes det, at Allinge-
lovens kronologi og prioritering med fordel kan justeres. 
Der er for mange og overlappende paragraffer. Hvis de ti 
paragraffer blev skærpet og kogt ned til fire eller fem, kan 
de udgøre et værdigrundlag, som alle – på tværs af aktører 

– kan forstå og forholde sig til. F.eks. skærpelse af §9. Vært-
skabskulturen (JEG/MIG) – §8. Foreningslivet (VI/OS) – §1. 
Allemandsret (ALLE). Allingeloven kan på den måde blive et 
vigtigt og nødvendigt værktøj for at komme videre med 
udviklingsarbejdet og være med at skabe et stærkt fælles-
skab, hvor man har lyst til at tage del i sit lokalsamfund.

allingefonden
Det er rigtig set at lave en selvejende konstruktion og gøre 
Folkemødet mere forretningsorienteret. Etablering af Allin-
gefonden er en vej, der bør undersøges. Det vurderes, at 
Folke-mødet er for lille til at drive en fond alene, og her kan 
Nordbornholm som friluftsdestination bidrage til at skabe 
en stærk fond. Den specifikke fondsløsning i forslaget virker 
for kompleks og forbindelsen til de nationale aktører mang-
ler. En model kunne være at nationale partnere allierer sig 
med lokale partnere og herigennem får særlige locations 
på Folkemødet mod at udvikle disse områder over en år-
række i forhold til en overordnet samlet udviklingsplan. 

strategi for arealudvikling 
Det er interessant, at der foreslås en overordnet, ikke-line-
ær strategi for arealudvikling. Forslaget tager i stedet afsæt 
i Allingeloven som redskab, hvormed der indføres en vek-
selvirkning af grundlæggende paragraffer og fysiske ned-
slag.

Strategien fremstår fleksibel, skalérbar og solidt forankret i 
Allinges særegenhed. En mulig strategi inddeles i 5 etaper, 
som i første halvdel fokuserer på at skabe mere og bedre 
sam-menhæng til det bagvedliggende landskab og vandet 
med nye stier og en egentlig kystpromenade, der over flere 
år skal binde byen og borgerne tættere sammen. Større og 
mere anlægstunge nedslag ligger i etape 4, hvilket vurde-
res at kunne give Allinge/Folkemødet tid til at definere den 
rette strategi for implementering, integrering – og ikke 
mindst – investering. I etape 5 foreslås der et udvidet Nord-
bornholmsk netværk, der også indbefatter en, bogstavligt 
talt, iscenesættelse af Moseløkken Stenbrud.  

Der er stor sympati og interesse for, at Allinge eller Folke-
mødet også kan facilitere større events andre steder end 
selve Allinge. Evalueringsudvalget mener dog ikke, at Nord-
bornholm har behov for to identiske destinationer i kraft af, 
at man for ganske nyligt etablerede Vang Granitbrud (Rin-
gebakkerne) som en del af ”Mulighedernes Land” med det 
formål at nytænke de tidligere industrielle strukturers kul-
turspor med dramatisk og iscenesat indhold, funktioner og 
udformning. Desuden danner også Hammershus allerede i 
dag rammen for flere koncerter og forestillinger.
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hovedstruktur 
Forslagets plan for Folkemødet evner at lave en midlertidig 
helhedsplan med egentlige gadeforløb og pladsdannelser, 
der fremstår særdeles velintegreret i den eksisterende by 
såvel som i overgangen til de store landskabsrum. Forslaget 
indeholder desuden et stærkt bud på en række veldefine-
rede, enkle og rumlige strukturer, som er placeret mere frit 
i byen såvel som i det omgivende landskab. 

Forslagets evne til at omsætte visionen til en unik og sær-
egen plan for Allinge og Folkemødet virker overbevisende. 
Særligt forslagets kobling mellem den eksisterende byg-
ningsmasse og integrationen af teltene under Folkemødet 
virker interessant og er forbilledligt løst. 

landskab & byrum 
Projektet er præget af en gennemført landskabslæsning, 
der udbygges til en egentlig handlingsplan for adgang til 
naturen, stierne og vandet som en lettilgængelig landska-
belig kant med broer, promenade, nicher og mødesteder. 
Her bliver landskabets natur dét, der binder Allinge sam-
men som lokalitet, identitet og sted. Forslaget introducerer 
nye landskabelige kvaliteter ved at lade landskabet danne 
en ny sammenfattende lokal og nærmest regional net-
værksstruktur. 

unikke naturrum som nye ”scener”
Brugen af unikke naturrum som nye ”scener” og scenografi 
til oplevelser er et stærkt greb, som betyder, at Folkemødet 
ikke strækkes ud men trækkes længere ind i byen. Disse 
natur-rum er oplagte at bruge som ekstra ”tillægsrum” til 
Folkemødet med f.eks. aftenaktiviteter. Samtidig får man 
introduceret mulighederne for en bredere turistmæssig 
brug af f.eks. Moseløkken Stenbrud sammen med Vang 
Granitbrud i Ringbakkerne (som allerede er udviklet til 
events) til kultur- eller friluftsaktiviteter. De nye ”scener” 
bør ikke placeres for langt fra Folkemødets centrum og står 
stærkest, hvor det er muligt tæt på byen. Denne tilgang 
kræver nytænkning i overdækning, pavilloner etc. frem for 
eksisterende telte. 

toiletfaciliteter 
Placeringer af toiletfaciliteter i forbindelse med scener i na-
turrum til Folkemødet kan oplagt gøres permanente, som 
grønne støttepunkter, hvor man kan holde pause, gå på 
toilettet, sidde i læ mm. Disse meget jordnære greb kan 
samtidig styrke naturturismen og naturbenyttelsen året 
igennem.

mødesteder
Forslaget peger på vigtigheden af åbne tilgængelige møde-
steder, som både borgere og besøgende kan have glæde af 
hele året. At finde og bruge alternative locations i og tæt på 
Allinge til Folkemødet frem for alt samlet i telte er godt set. 
Samtidig peges der på gode muligheder for alternative 
”møder” ved at tænke ”walk and talk” ud til naturrum. Det-
te bør afprøves snarligt, så forskellige muligheder testes og 
prøves af før en realisering. Teamet skaber med få virkemid-
ler effektfulde og stemningsfulde billeder af inviterende og 
samlende mødesteder.

Stimulering af borgernes inkluderende værtsskab kan tilve-
jebringes af selv en lille økonomi til små scener og træpla-
teauer som f.eks. et speaker’s corner ved Kattedalen (§3. 
Brug landskabet som scenografi). Det taler ind i Folkemø-
dets behov, men noteres at Folkemødet allerede har et 
speaker’s corner og tidligere har prøvet at sælge Katteda-
len. 

Forslaget indeholder endvidere en strategi for en ny kyst-
promenade, der primært ønskes etableret med mindre ter-
rænreguleringer, terrasseanlæg og et sammenhængende 
board walk inkl. nye badefaciliteter (§4. Nedbryd barrierer). 

lokale materialer
Der peges i en note på, at brug af sten, stenbrud, sten-
kunst, stenprodukter er et særkende for Nordbornholm. 
Det er værd at se nærmere på, om der er et uudnyttet kom-
mercielt potentiale for disse unikke lokale produkter.

infrastruktur & parkering 
Logistisk er ideen med at fokusere på det eksisterende og 
styrke, samle og udbygge dette godt set, men forslaget 
står ikke lige stærkt på alle logistiske løsninger. Ensretning 
af trafikken i centrum af Allinge vurderes f.eks. ikke som 
værende hensigtsmæssig, da det vil give for meget trafik på 
Havnegade. 

parkering
I stedet for parkering i centrum af byen forslår teamet, at 
bilerne parkeres længere væk. Placeringen af parkerings-
pladserne er et stærkt bud på at styrke nye publikums-
strømme og flow under Folkemødet. Folkemødet kan bru-
ge placeringen af parkeringsarealer til at styre hvilke 
locations, der bliver de attraktive steder og til at udvikle 
nye locations. Vejen fra parkering til festivalplads har et po-
tentiale for stort flow og dermed god aktivitetsbeliggen-
hed. Det kan dog blive en udfordring, at parkeringsplad-
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serne er placeret så langt væk. Det vurderes, at der 
kommer til at mangle nogle parkeringspladser under Fol-
kemødet.

til fods og cykel
Forslaget tager udgangspunkt i gåafstande. Cykelmulighe-
der nævnes ikke. I forhold til friluftsliv rummer cykling, sær-
lig mountain biking i udfordrende landskab, et stort poten-
tiale, som kan blive lige så stort som motionsløb. Generelt 
er friluftsliv en stærk og stigende trend i Danmark og de 
omkringliggende lande – både i det grønne og i det blå og 
i kombinationer heraf.

bygninger & indkvartering 
Det lokale værtsskab i Allinge og overnatningsmuligheder 
ude i landskabet med allemandsretten, hængekøjer mm. 
er godt set, og dele kan prøves af på næste Folkemøde. 
Teamet foreslår, at man understøtter det lokale værtsskab, 
hvis muligt ved at lempe krav til midlertidigt ophold i ud-
huse, annekser, haller og tomme landbrugsbygninger, og 
på den måde får skabt mulighed for flere overnatningsplad-
ser under Folkemødet. Forslaget indeholder en teltplads på 
Kaperbakken (§9. Stimuler værtsskabskulturen). 

etapevis udvikling 
Se beskrivelse under ”arealudvikling”

fem nedslagspunkter

cirkuspladsen & nordlandshallen
Evalueringsudvalget er meget begejstret for dette forslag 
til Cirkuspladsen og Nordlandshallen, som virker overbevi-
sende og som et spændende bud på, hvordan man kan re-
novere en halvtrist bygning med et stort tag. Forslaget 
fremhæves som et godt eksempel på, hvordan identitets-
bærende bygninger og landskab kan iscenesættes.

Det vurderes, at forslaget vil kunne fungere både helårs-
mæssigt og under Folkemødet. Teltstrukturen tænkes sam-
men med de lokale landskabelig træk, så området også 
fungerer landskabeligt uden telte resten af året. Det hæve-
de vejniveau foran hallen vil fint kunne fun-gere som et 
”shared space” mellem hårde og bløde trafikanter. Det er 
godt set at få pladsen rammet ind og få forankret brugen af 
den hos de lokale foreninger i Nordlandshallen.

møllenæs
Forslaget ”klikker” sig på fin vis ind i byens eksisterende 
struktur og optager byens flow. Stien på Møllenæs skærer 
pladsen over i to og kunne med fordel placeres længere ud 
mod kysten som i de to andre forslag. 
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fleksibel bygningsstruktur 
Til erstatning for en del af de mange standard udlejnings-
telte under Folkemødet foreslås nogle bygningsstrukturer 
med overdækninger, som skal kunne anvendes til f.eks. 
marked hele året (§6. Fleksible rum til hverdag og fest). Eva-
lueringsudvalget mener, at de fleksible permanente byg-
ningsstrukturer kan blive en interessant hybrid mellem in-
stallationskunst og bygningsvolumen eventuelt bygget i 
lokalt tømmer. Dog kan størrelsen på strukturerne virke no-
get bekymrende i tilfælde af, at der til tider vil mangle funk-
tioner og aktiviteter i dem.  

folkemødets telte
Fortætningsmæssigt virker antallet af telte under Folkemø-
det ganske overbevisende, og det ser velintegreret ud – 
som om det altid har ligget der. Dette forslag taler ind i 
Folkemødets struktur.

kaperbakken
På Kaperbakken foreslås en mere poetisk udgave af den 
vante campingplads. Der præpareres en ”vild” engbeplant-
ning, som til Folkemødet kan klippes således, at der opstår 
mere intime rum til teltpladser. Et princip kendt fra 
”landart”. Resten af året tænkes Kaperbakken anvendt som 
et grønt park areal med varierende anvendelse. Der foreslås 
ikke parkering, men eventuelt kan parkering indtænkes i 
turistsæsonen, hvor græsset klippes ned, før arealet igen 
springer i høje græsser det kommende forår.

kJærenæsgrunden 
Forslaget med en vifteformede teltstruktur ved Kjærenæs 
bygger naturligt videre på den eksisterende bebyggelse og 
sikrer, at Folkemødet altid møder byen, samtidig med at 
det også har blik for vandet og horisonten. Forslaget frem-
står konceptuelt men effektivt. Boliger vurderes ikke som 
den mest velegnede funktion til dette sted.

Det er umiddelbart svært at vurdere, om det logistisk vil 
kunne fungere under Folkemødet, da der er flere risici for 
”blinde hjørner” i planen. Man kunne prøve det af og un-
dersøge, hvad der skal til for at trække de besøgende rundt 
på arealet. Teltopstillingen vil sandsynligvis være meget ud-
sat, når vinden kommer fra nord-nordøst. 
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ALLEMANDSRET TIL NORDBORNHOLM
Mangelfuld stiforbindelse gør, at man enten går langs med eller kører på vejene, når man skal opleve landets mest karakter-
fulde landskab. Allemandsretten og et nyt stinetværk skal gøre Nordbornholm tilgængeligt, så beboere, turister og folkemøde-
deltagere frit kan bevæge og opholde sig i landskabet og overnatte i det fri. Nordbornholm skal samles til ét sammenhængende 
oplevelseslandskab, hvor folk oplever stedet på landskabets præmisser. 

RODFÆST ALLINGE I LANDSKABET
Al fokus rettes i dag mod havet, selvom det grønne landskab ligger besnærende nært. Nye forbindelser skal styrke kyststien OG 
skabe nye forløb, der strækker sig fra den blå horisont og ud mod det grønne, så hele landskabets pallette bliver en integreret 
del af byens oplevelse. 

BRUG LANDSKABET SOM SCENOGRAFI
Landskabet har et væld af rumlige kvaliteter, som i dag ikke udnyttes fuldt ud. Landskabets skal iscenesættes og udnyttes 
mere aktivt, så det fremhæver og styrker eksisterende kvaliteter. Nordbornholms mangfoldige landskab skal danne ramme og 
værtsskab for nye møder og samlingsformer.

NEDBRYD BARRIERERNE
Selvom byen er tæt på vandet, så er det langt fra let tilgængeligt. Kystsikringsværn og veje udgør barrierer i hverdagen, som 
udfordres yderligere under Folkemødet (især med den nuværende teltopstilling). Barriererne skal nedbrydes enkelte steder, så 
fornemmelsen af at være midt i byen og helt tæt på naturen fastholdes og styrkes. 

ALLINGE FOR ALLE
Folkemødet har svært ved at skaffe teltplads og scener til alle. De store organisationer betaler sig fra pladsudfordringer, hvilket 
imidlertid ikke er muligt for alle. For at sikre at Folkemødet og Allinge altid er for alle, etableres en række åbne mødesteder,
hvor mindre foreninger og grupper altid kan komme til orde.

SKAB FLEKSIBLE RUM TIL BÅDE HVERDAG OG FEST
Åbne pladser og byrum omdannes til teltbyer under Folkemødet, men ligger tomme hen resten af året. Nye fleksible strukturer 
skal tilbyde plads under Folkemødet, som eksempelvis kan forvandles til markeds- og værkstedspladser, så der skabes langsig-
tet og varig værdi for Allinges beboere året rundt.

SKAB PLADS TIL MØDER I ØJENHØJDE
Under Folkemødet er Allinge landets politiske centrum, hvilket tilsidesætter byens særlige medborgerskab i øjenhøjde. En serie 
af nye uformelle steder og rum skal sikre, at der altid er plads til tilfældige møder samt rum til fordybelse og personligt samvær, 
væk fra rampelysets skær. 

FOKUSER PÅ FORENINGSLIVET 
Foreningerne sikrer et levende lokalmiljø året rundt. De er drivkraften i Allinge og skal have tidssvarende rammer, som kan 
rumme daglige, samt sæsonbaseret aktivitet, så der opstår gensidigt samspil og gevinst mellem foreningsliv, turisme og Fol-
kemødet.

STIMULER VÆRTSSKABSKULTUREN
De lokale beboere er byens bedste ambassadører og autentiske rammer skaber de bedste oplevelser. Fremfor at overlade det til 
turistforeninger eller folkemødesekretariatet at præsentere byen, bør der stimuleres en værtsskabsskultur hvor Allingeboerne 
selv får lov til at huse besøgende og skabe nærværende oplevelser. 

ETABLER EN ALLINGEFOND
Folkemødet skaber omsætning, men pengene bliver ikke i byen. Det skal der laves om på, så Folkemødet ikke ender med at slide 
byen op, men i stedet bidrager til tiltag, som skaber gode rammer og oplevelser året rundt. Folkemødet skal opbygge Allinge 
ligesom Allinge bygger op til Folkemødet. 
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generelt om helhedsplanen og de tre skalatrin 
Forslaget fremstår meget gennemarbejdet med stor konsi-
stens og sammenhæng mellem den overordnede strategi 
og detailbearbejdningen i de enkelte nedslag. Der er stor 
tiltro til forslagets robusthed, og det vurderes, at projektet 
kan udgøre et godt udgangspunkt for en fælles videre bear-
bejdning i udviklingen af Allinge og Folkemødet. Forslaget 
svarer på stort set alle krav i programmet. Evalueringsud-
valget har stor sympati for dette forslag.

Forslagets evne til at omsætte visionen til en unik og sær-
egen strategi fremstår troværdig og afspejler en rigtig god 
forståelse for Allinges egenart og autencitet. Desværre op-
står der lidt diskrepans i formidlingen, når det kommer til 
visualiseringen af nedslagene. Her opstår en række selv-
modsigelser, som afspejler, at teamet har været udfordret i 
at koble forslagets strategi med udformningen af nogle af 
de konkrete nedslag, hvor ikke alle typologier og bebyggel-
sesplaner fremstår lige koordinerede. 

Strategien om at ”bruge det vi har” er utrolig stærk – ligele-
des den måde forslaget får aktiveret helårsbyen på. Tilgan-
gen til at teste ideer og aktiviteter af, der kan sættes i gang 
med det samme, er meget værdifuld. Forslaget rummer 
mange sympatiske nedslag, en god portion snusfornuft og 
mange fine udsagn.

strategi for samspillet mellem byens tre sæsoner 
Forslaget svarer grundigt på, hvordan Allinge skal kunne 
tilbyde et stærkt grundlag for alle sæsoner, og hvordan by, 
kommune og Folkemøde både på kort og lang sigt kan vi-
dereudvikle deres egen fælles historie og identitet. Forsla-
get indeholder et tydeligt aftryk af helårsbyen og lokalbe-
folkningen.

den stedsspecikke og autentiske event
Et centralt og stærkt greb i forslaget er, at ”bruge det vi 
har” og få kortlagt de potentielle locations, der er blevet 
overset. Dette tankesæt viser en stor forståelse for tidens 
to største tendenser inden for eventmaking: at publikum 
søger det særlige stedspecifikke og det autentiske. Forsla-
gets centrale pointe er: dyrk det særlige ved Allinge og 
Nordbornholm fremfor at kopiere fra andre events og ste-
der. 

Med denne tilgang bevæger Folkemødet sig væk fra mes-
setanken, hvor alt ligger komprimeret oven i hinanden, til 
noget som ligger langt fra den måde, Folkemødet fungerer 
på i dag. Det er en meget interessant tilgang men også 
kompleks. Denne strategi bør dyrkes særligt i forhold til Fol-
kemødet men også i udviklingen af Allinge som unik desti-
nation.

moderne helleristninger
Forslagets idé om at hugge budskaber i sten, bruge helle-
ristninger mm. i en ny og moderne kontekst er stærkt set. 
Dette vil være en god måde, hvormed Folkemødet kan 
sætte fysiske ”aftryk”, som kan genopleves resten af året af 
turister og borgere. Aftryk der formidler, ”at det er lige her 
det sker”. Som filmstjernernes håndtryk i Hollywood er det 
i Allinge, at de demokratiske kernebudskaber bliver skabt. 
Folkemødet vurderer, at helleristningerne som symbol kan 
forenes med Folkemødets logo og stiller sig positive over-
for denne idé.  
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folkemødesekretariatet i biblioteket
Flytning af Folkemødesekretariatet til Allinge virker helt op-
lagt og er godt tænkt både organisatorisk og fysisk. I biblio-
teket kan sekretariatet få en synlig tilstedeværende og ud-
vikle Folkemødets indhold og tematikker på en åben og 
inddragende måde året rundt – og potentielt skabe både 
samhørighed, lokalt ejerskab og blive en turistmagnet. Den 
fysiske tilstedeværelse i biblioteket vil ligeledes koble Folke-
mødesekretariat direkte til den forbedrede infrastruktur 
langs havneaksen. Folkemødesekretariatet er positivt ind-
stillet i forhold til eventuelt at flytte til biblioteket eller et 
andet velegnet sted i byen, sådan at der fortsat vil være 
plads til både eksisterende og nye funktioner og institutio-
ner i lokalområdet.   

fondsmodel
Forslaget om en fondskonstruktion virker som den rigtige 
vej at gå. En særlig pointe her er at få skabt Folkemødet 
som ”stedet for demokratiudvikling” i Danmark, måske 
med et nordisk perspektiv. Potentialet kan være nye former 
for høringer, brugerinddragelse, dialog mm. som er et vok-
sende forretningsområde både nationalt og internationalt.

strategi for arealudvikling 
Forslaget peger på en grundlæggende bæredygtig strategi 
i form af en byfortætning og hertil bevarelse af byens areal-
reserver ved Kaperbakken og Nordlandshallen. 

vaskeriet som en multikultur hal 
Som en ekstra ressource fremhæves “Vaskeriet”, som kan 
omdannes til nye formål f.eks. en multikulturhal, der samti-
dig kan bruges som lagerfaciliteter, mødelokaler og køkken 
til større events under Folkemødet. 

hovedstruktur 
Forslaget udmærker sig ved, at den foreslåede bystruktur 
tager afsæt i en respekt for det eksisterende landskab samt 
ønsket om at trække på de ressourcer, man allerede har for 
hånden i Allinge herunder sætte den enkelte borger i spil 
som den gode vært. Idéen om at tage udgangspunkt i Al-
linges nuværende gadeforløb er sympatisk, og idéen om de 
100 annekser vurderes at kunne udgøre en arkitektonisk 
troværdig og velproportioneret bygade-situation.

Der tages afsæt i udvikling af en ny hovedstruktur for byens 
udvikling over de tre sæsoner. Idéen er en meget klar ho-
vedstruktur bestående af fire parallelle nord-syd gående 
hovedlinjer; Havneaksen, Kulturstrøget, Togsporet (det 
gamle banetracé Allinge-Sandvig) samt en logistiklinje til 
Folkemødet via markvejen vest for Madsebakke. Som det 

hedder i forslaget ”De fire hovedforbindelser væves sam-
men af korte øst-vestgående stikveje og tværgående stier 
langs Kampeløkke Å og Moseløkke Å samt Hammersholm-
stien, hvis fæste styrkes ved Nordlandspladsen”. I forslaget 
redegøres for, hvorledes de tværgående stier via wayfin-
ding, skiltning og belysning kan knyttes stærkere til det 
bagvedliggende landskab og Nordbornholm. 

landskab & byrum 
Fremgangsmåden for den landskabelige besvarelse frem-
står smuk og overbevisende. Potentialerne for en ny type 
event, festival og turisme med en friluftsluftslivsprofil og 
beliggenhed påpeges også i dette oplæg. Som i forslag JaJa 
er der også her meget store potentialer i at genbruge hele 
Folkemøde-setup’et i denne sammenhæng.

lokale gårdrum og værtskaber
Lokale gårdrum og lokale værtskaber for scener til Folke-
mødet er en meget spændende idé, der kan skabe særlig-
hed. Det er komplekst at organisere og bør startes lang-
somt op, så der udvikles de gode eksempler, der kan skabe 
ringe i vandet for yderligere tiltag. Dette kan sikre, at Allin-
ge bruges mere i ”dybden” fremfor i ”længden” under Fol-
kemødet. Alle stier og steder bør have en særlig forankring 
og gerne en lokal historie. Særligheden i detaljen skal dyr-
kes. Der er flere gode bud i oplægget på stærke lokale løs-
ninger.

lokale stenbrud og klipper
Blandt de eksisterende steder med et sådan potentiale er 
Stenbruddet i Rosengade, der i dag er skjult bag en lang 
mur. Her står der i forslaget: ”Stenbruddet har potentiale 
som et mindre amfiteater, i sig selv en oplevelse, der kan 
støtte byen i alle sæsoner som udendørs klasseværelse, 
ramme om events, fællessang og rekreation under Folke-
mødet, koncerter, teater og oplæsning i turistsæsonen”. 
Klippen i Nørregade og Æblehaven udpeges som steder 
med særlig udsigt og rekreativ værdi. Klippepartiet ved 
Kattedalen er vist iscenesat med enkle virkemidler i form af 
nogle cirkulære trædæk.

infrastruktur & parkering
De fire infrastrukturelle linjer gennem byen virker meget 
stærkt. De åbner op for, at forskellige oplevelser kan foregå 
parallelt med hinanden i byen. Forslagets fortælling om at 
Folkemødet starter allerede på rejsen, giver et syn på kol-
lektiv trafik, der potentielt kan smitte af på andre projekter. 
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den oprindelige jernbanesti
Togforbindelsen introducerer den oprindelige jernbanesti 
som et nyt infrastrukturelt element for (gen)etablering af 
forbindelsen mellem Allinge og Sandvig – primært relateret 
til Folkemødet og turistsæson. Togruten bliver en ny type 
ankomst til Allinge under Folkemødet og vil skabe bedre 
infrastrukturel og logistisk forbindelse til Nordlandshallen 
og Kaperbakkens camp og telthuse. Togsporet ses som en 
oplagt mulighed for at knytte an til landskabet og danne 
ramme for motionsaktiviteter i tilknytning til idrætsbaner-
ne bag Nordlandshallen. Det knyttes også til Stenbruddet 
på St. Madsebakke, der foreslås anvendt som ramme for 
undervisning, fortællinger, helleristninger og madlavning.

Den fysiske – eller rettere psykologiske kobling – anses dog 
endnu ikke at være helt forløst. Det forekommer en kende 
uklart, hvorvidt den foreslåede togforbindelse reelt vil for-
må at forstærke Allinge under Folkemødet, eller om den 
derimod risikerer at udvande fortætningen og dermed 
stemningen af bymæssighed og nærhed til vandet, som 
kendetegner Folkemødet i Allinge i dag. Forslaget om et 
”tivolitog” virker uambitiøst. Her er det oplagt at udvikle en 
innovativ grøn løsning fremfor tog. Alternativt Art Cars, 
som på festivalen Burning Man i USA, der transporterer 
publikum rundt.

Der foretrækkes en togforbindelse mellem bagvedliggende 
parkeringspladser, over Kirkepladsen, Nordlandspladsen til 
Sandvig. Toget vil hermed kunne tage folk fra bagvedlig-
gende parkeringspladser ned til byen, gangbesværede gæ-
ster rundt i festivalområdet og gæster til Sandvig med dens 
overnatning og bespisningssteder.  

biler og parkering
Det påpeges, at den offentlige trafik skal styrkes, og bilerne 
skal rykkes ud af byen. Et helt centralt greb for en bedre 
Folkemødeoplevelse og en mere fleksibel planlægning og 
omstilling af området. Når biler og køretøjer minimeres i de 
centrale folkemødeområder og i stedet kun kommer til 
kanten af festivalområdet, vil det styrke sikkerheden på alle 
planer. Dette løses fint i oplægget ved at tænke i lokale de-
potområder, hvorfra der hele tiden kan hentes ting ind på 
festivalområdet.

busser
Busserne flyttes til den oprindelige Allinge Station ved Be-
redskabsstyrelsen og Nordlandspladsen, så Kirkepladsen 
kan gøres til byens hjerte, et levende byrum og omdrej-
ningspunkt for kulturstrøget, der udspændes mellem Nør-
regade/Rosengade og Søndergade. 

sti langs kysten
Der foreslås en række bearbejdninger af havneaksen langs 
kysten, der skaber forøget tilgængelighed. Bl.a. en ny sti 
mellem Møllenæs og Kampeløkke Havn. Ved Kjærenæs-
grunden forslås det, at der på landsiden af betonmuren 
etableres et hævet trædæk fra havnebassinet og “solop-
gangstrappen” mod nord og øst om Nordbornholms Rø-
geri til Kæmpestranden i Syd.

bygninger & indkvartering 
Teamet foreslår deleøkonomiske løsninger som ”lån en 
bornholmer campingvogn” og introducerer en ny typolo-
gisk kobling til Allinge ved at foreslå et varieret udbud af 
annekser og mindre udbygninger i den eksisterende byg-
ningsmasse. 

lokal indkvartering i 100 annekser
De 100 annekser er en fremragende idé. Strategien for de 
100 annekser illustrerer muligheden for en fortætning af 
overnatningsmuligheder under Folkemødet og i turistsæ-
sonen. Det er komplekst at organisere og starte op, men 
potentialerne er virkelig store for at løse Folkemødets ud-
fordringer med overnatning. Initiativet vil samtidig kunne 
styrke den lokale historie og det lokale værtskab.

Folkemødet kunne eventuelt indkøbe 1000 gæstesenge 
(”folkemøde-madrassen”), som kan sættes ud i Allinge-
borgernes udhuse og annekser. De 100 annekser kunne 
eventuelt kombineres med mobile toiletbusser, som man 
har gjort i San Francisco.

realisering af 100 annekser
Forslaget formår, forståeligt nok, ikke at belyse udfordrin-
gerne og kriterierne for opførelsen af de mange annekser. 
Forslaget kræver en undersøgelse i kommunen af håndte-
ring af bl.a. bebyggelsesprocenter og dispensationer. Op-
gaven bliver også her at skabe de kloge incitamenter ud fra 
en forretningsmæssig vinkel, som kan drive lysten hos lo-
kale beboere til at være værter. Det kræver et større arbej-
de, men er værd at prøve. F.eks. kunne man starte med en 
prototype på 5-7 eksisterende udhuse og annekser i byen. 

annekser kan skabe lokalt ejerskab 
Udviklingen af Folkemødet kommer ikke af sig selv, og det 
må Allingebeboerne sande. Hvis Allinge og dens borgere vil 
skille sig ud som en særlig og autentisk ramme for events, 
kan strategien om lokale annekser blive springbrættet til, 
at Allingeborgerne for alvor viser, at de ønsker at tage ejer-
skab for deres Folkemøde. Forslaget peger i øvrigt lige som 
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de to andre forslag på den centrale pointe, at de mange 
telte skæmmer oplevelsen af byen og autenciteten af Allin-
ge. 

etapevis udvikling
Forslaget understreger, at dette ikke er en konventionel 
masterplan og kræver en anden proces for realisering. For-
slaget giver en række spændende bud på, hvorledes der 
kan opstå helt nye former for fællesskaber og typologier, 
der kan aktiveres her og nu som alternativ til mere konven-
tionel etapetænkning. Ligesom i forslag JaJa kan man prin-
cipielt starte udviklingen hvor som helst.

fem nedslagspunkter

cirkuspladsen 
Dette forslag betragter Cirkuspladsen som et væsentligt 
byrum at samle folk i, hvilket er med til at styrke den cen-
trale plads i Folkemødet. Det er oplagt at tænke byrummet 
som en lokation for forskellige friluftsaktiviteter, hvor inde 
og ude spiller sammen eller triathlon, swimrun mm. 

tankestationen
Tankestationen er beliggende foran Nordlandshallen. Dens 
arkitektur forslås som nøgtern og adresserer, at ikke al arki-
tektur i Allinge er i traditionel byggeskik. Yderligere facilite-
ter til Nordlandshallen er i form af mobile rum og udføres 
under overdækningen til Tankestationen. Ordspillet ”Tan-
kestation” er en sjov tanke, men forslaget fremstår knap så 
stærkt i sit fysiske udtryk, hvor den vurderes som et frem-
med element, der ikke spiller sammen med stra-tegien om 
det autentiske og nære. 

nordlandshallen
Ved boldbanerne bag Nordlandshallen forslås terrænbear-
bejdninger med trappe og rampeanlæg i tilknytning til en 
ungdomscamp under Folkemødet. Forslaget introducerer 
nye scener på boldbanen bag Nordlandshallen, som der 
ifølge Folkemødet nok ikke er behov for på den korte bane. 
Behovet er snarere forsyningsområder. Ungdomscampen 
ønsker desuden at være integreret i resten af festivalområ-
det. Samtidig vurderes det, at hvis dele af Folkemødet skal 
flyttes væk fra kysten, så er ønsket at få disse dele helt ud i 
landskabet. Det er dog fint tænkt med ”billige” scener, da 
mindre foreninger og organisationer ikke kan betale de 
store pengebeløb. 

møllenæs
Et både organisatorisk og fysisk stærkt forslag er ønsket om 
at ombygge det nuværende bibliotek ved Møllenæs til et 
udadvendt og synligt tilstedeværende Folkemødesekreta-
riat direkte koblet op på den forbedrede infrastruktur langs 
havneaksen. Herom hedder det i forslaget ”Den nuværen-
de mur, der afgrænser bibliotekets have mod syd foreslås 
transformeret til landskabstrappe og -rampe, der åbner ha-
ven for publikum i alle retninger og inviterer til at tage op-
hold på terrassen”. Det beskrives ligeledes, hvordan den 
forbedrede forbindelse langs vandet giver nye muligheder 
for at undgå, at Møllenæs bliver en blindgyde og samtidigt 
udnytter både det gamle jernbanespor samt flere aktivite-
ter på fladen og helt ud til klipperne.

kaperbakken 
Byen bliver bundet sammen gennem et lille (pt. privatejet) 
gårdrum. Nørregade og Rosengade forbindes med den 
tværgående bevægelse fra teltpladsen med ”tent houses” 
ned til havnen. Dette forslag vidner om en lokal indlevelse. 
Kaperbakken tillægges stor betydning for skalérbarheden 
med 450 ”tent houses” under Folkemødet og 600 p-pladser 
til turistbyen. Fra Kaperbakkens centrale beliggenhed bliver 
oplevelsen af byen og dens topografi klart introduceret 
med turen ned til havnen på stien langs Kampeløkke Å.

kJærenæsgrunden
Grundidéen i bebyggelsesplanen på Kjærenæsgrunden er 
meget stærk, og gård-typologien vurderes, som det bedste 
bud på dette sted. Der tvivles dog på typologiens højde og 
materialer. En mulighed kunne være at kombinere gård- 
typologien med bygningsstrukturerne i forslag JaJa. Det 
kan være en udfordring at sikre anvendelse hele året samt 
at tematisere alle fire gårde under Folkemødet. Det er op-
lagt at starte med etablering af én gård og afprøve struktu-
ren under Folkemødet ved hjælp af opstillede telte.
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STRATEGI

1 Lad natur, autenticitet og demokrati være fundament for 
 udviklingen af Allinge.

2 Vi bruger det, vi har.

3 Koncentrér udviklingen.

4 Frihold arealer.

5 Lad udvikling af Folkemødet og Allinge gå hånd i hånd.

6 Etablér bredt ejerskab til udviklingen i både stor og lille skala.

7 Styrk mangfoldigheden, bland generationer, aktiviteter, 
 programmer og økonomier.

8 Byg fællesskaber året rundt.

9 Tænk proces frem for projekt og etape-plan.

10 Udvikl forretningsmodeller fra S til XL.

STRATEGI

Sigtet med Allinge bygger fællesskaber er at skitsere, hvordan man kan gøre Folke-
mødet til en del af det Allinge, der var der i går, og en del af det Allinge, der er der 
i morgen. Hvordan man kan forankre Folkemødet i Allinge, og hvordan man med 
Folkemødet kan fremme udviklingen af Allinge i alle sæsoner og forbedre omsæt-
ningen i forretningen Allinge.

Fem perspektiver styrer arbejdet med strategien:

Vi indretter os efter forholdene: Alle tiltag skal have geografisk rækkevidde; enkelte 
kan som kyststien sigte mod hele øen, men især gælder det om at bringe det nord-
bornholmske landskab i spil. 

Vi bruger det, vi har: Alle tiltag skal have historisk rækkevidde; de skal tage udgangs-
punkt i det, der er, og de skal holde historien levende. 

Vi satser på hverdagen: Alle tiltag skal have praktisk rækkevidde; de skal sigte mod 
et helårsperspektiv.  

Vi bringer folkemødet ud i gaderne: Alle tiltag skal have demokratisk rækkevidde; 
de skal rette sig mod hele byen, og de skal skabe synergi mellem byen og folkemø-
det. 

Vi breder byen ud for børnene: Alle tiltag skal have pædagogisk rækkevidde; de skal 
stimulere skolens, børnehavens og børnenes brug af byen. 

Hver for sig og tilsammen vil disse fem perspektiver bidrage til en fremtidssikring af 
byen. Strategien handler ikke kun om en forpustet uge i juni og sommerens turist-
sæson, men om det rolige åndedræt i en by med fremtiden for sig. 

Og to anbefalinger støtter strategien:

1 Flyt Folkemødesekretariatet til Allinge.

2 Etablér en ny organisation for Folkemødet.
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forbindelser nordbornholm

helårsbyen turistbyen folkemødebyen

brugergrupper / sæsoner
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skolen i byen

turistbyen
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100 ANNEKSER
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1001 muligheder : rosengade

1001 muligheder : vaskeriet
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1001 muligheder : kampeløkke havn

1001 muligheder : klippen

1001 muligheder 
: stenbruddet



nedslagspunkt : nordlandshallen

minitog på jernbanestien

”tankestationen”

Heliport

Aktørparkering

Aktør-cykler

Campingvogne

Ungdomsscene

Ny sti

Ungdomscamp

Løbebane

Tribune

Jernbanestien
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Bro
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FM telte

FM telte

FM telte

FM telte

FM telte

FM telte

FM telte

FM telte

FM telte

FM pop-up

FM pop-up

FM pop-up
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Trædesten over
Kampeløkke å

Strandvejen

Havnesporet

Busholdeplads
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nedslagspunkt : tankstationen / cirkuspladsen
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Ydermole

Midlertidig bro

Netto

Solopgangstrappen

Superbrugsen

Det Gamle
Posthus

Kirke

Kirkepladsen

FM Telte

FM Telte

FM Telte

FM Telte

FM Telte

Anneks

Anneks

Klostergården

Slægtsgården

Kirkestræde

Kirkegade

Kjærnæspladsen
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FM lager

Nordbornholms 
Røgeri

Kæmpestranden

Scene 2
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Høiers Gård
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Toil.

Service
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Toil.
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kjærenæspladsen

kjærenæsgårdene
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nedslagspunkt : kaperbakken

Kampeløkken
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Tent houses
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Informationstavle
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Bad / toilet
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Åbent hjem

nedslagspunkt : møllenæs
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generelt om helhedsplanen og de tre skalatrin
Forslaget afspejler en meget grundig analyse og fin indle-
velse i de lokale situationer såvel som rumlige kvaliteter. 
Forslaget udmærker sig ved at have en klar og velformule-
ret strategi for en bred lokal forankring, der tager afsæt i 
helårsbyen. Forslaget fremstår meget stærkt i formulerin-
gen af at ville skabe grobund for en udvikling baseret på det 
særlige potentiale, som netop Allinge har, og som kan ud-
vikle byen i en anden retning end øvrige yderområder i 
Danmark. Forslaget peger på, at der gennem Folkemødet 
kan udvikles et værdisæt, der ikke er funderet i vækst, men 
som det hedder i forslaget ”funderet i det, der ikke kan fjer-
nes fra øsamfund som Bornholm”.

I dette forslag peges der på det mest centrale udviklingspo-
tentiale, der kan forandre Folkemødet og skabe langt bedre 
basis for, at eventen bliver en udviklings- og investeringsdri-
ver. Det vurderes, at det kræver at demokrati-tankegangen 
på Folkemødet ændres til at være dagsordenssættende og 
løsningsorienteret. 

I dette forslag skal Folkemødet danne identiteten for Allin-
ge. Teamet introducerer et skarpt helikopterblik på det de-
mokratiske aspekt ved Folkemødet i strategien. Desværre 
bliver dette blik ikke fulgt til dørs i nedslagene. Evaluerings-
udvalget savner såvel en tydeligere strategi for en infra-
strukturplan i forbindelse med Folkemødet, som at helikop-
terblikket bliver udfoldet i de konkrete fysiske løsninger, 
der fremstår en kende overfladiske og upræcise. Forslaget 
bærer præg af at stille spørgsmål og give knap så mange 
svar. 

strategi for samspillet mellem byens tre sæsoner 
Forslaget skal fremhæves og roses for at have taget ud-
gangspunkt i det nære: i helårsbyen, værdierne og blikket 
for, hvorledes en strategisk plan kan udvikles i synergi og 
fællesskab med Bornholms øvrige planer for merværdi og 
implementering – f.eks. Bright Green Island. 

værdiplan
Forslagets hovedhjørnesten er en værdiplan, der ses i for-
længelse af allerede igangsatte initiativer som ”Bright Green 
Island” og ”Bornholm udvikles i Fællesskaber”. En værdi-
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forslaget udmærker sig ved at have 
en klar og velformuleret strategi 

for en bred lokal forankring, der tager 
afsæt i helårsbyen. 

VÆRDIPLANEN

Den centrale del af besvarelsen af denne opgave er værdiplanen. Værdiplanlægning bygger 

på relationerne mellem mennesker og synliggør, hvor potentialet ligger for opkvalificering 

af de fysiske rammer og kultivering af de netværksmæssige strukturer der allerede eksisterer. 

Ændringerne skal ske i det små med øje for en samlet udvikling, der aktiverer Allingeboerne og 

gør det vedkommende. Vi har en plan for, hvordan rammen sættes og folk involveres i at gøre 

Allinge – og Bornholm -  til et endnu bedre sted!

Værdiplanen - grundlaget for relationer mellem 
mennesker og steder i helårsbyen Allinge. 
Se plan 1:4000 Helårsbyen

Små handlinger - stor værdi for fællesskabet

Situationen ‘Sommerbyen’ 
- de aktive og passive relationer i sommersæsonen. 
Se plan 1:4000 Sommerbyen

Situationen ‘Folkemødet’
- de aktive og passive relationer til Folkemødet i Allinge. 
Se plan 1:4000 Folkemødet

Det starter med et møde

Allinges styrke ligger i det fintmaskede 
relationsnetværk mellem mennesker og steder. 
Relationerne er de sociale og fysiske bånd, 
der knyttes mellem mennesker, der har noget 
at være fælles om. Det kan være det daglige 
møde ved busstoppestedet, over hækken eller 
ude i byens rum, men i allerhøjeste grad også 
den store mængde frivillige arbejde og det 
engagement, der lægges i de mange foreninger 
og alle de lokale initiativer de står for, ud fra 
ønsket om at bidrage positivt til at skabe 
det (lokal)samfund, de ønsker. Det handler 
om mødet mellem mennesker, den naturlige 
samtale og fællesskabet. 
Relationerne i helårsbyen, Allinge, er 
fundamentet for byens styrke. Ved at bygge 
på dem og byens eksisterende potentialer, kan 
der dannes en ramme om en fremtidig positiv 
udvikling for byen. 

Aktive og passive relationer

Relationer er en mangfoldig og foranderlig 
størrelse, der ændrer form og indhold over tid. 
Derfor vil relationsnetværket også se forskelligt 
ud i Allinge og på Nordbornholm afhængigt af 
årstid.

Der er et solidt og levende netværk af tætte 
og mindre tætte relationer i helårsbyen og 
mellem aktørerne på helårsøen, selvfølgelig 
også med relationer ud ad til. Dette netværk 
suppleres yderligere, når relationer, der måske 
er passive i perioder, aktiveres, når turister og 
feriegæster besøger Bornholm i længere eller 
kortere perioder, sjældent eller som en hyppigt 
tilbagevendende aktivitet. 
Under Folkemødet aktiveres og udbygges alle 
disse netværk yderligere med den massive 
tilstedeværelse af aktører, foreninger, 

organisationer og virksomheder, med alle de 
forberedelser og kontakter et arrangement som 
Folkemødet indebærer. 
De passive relationer kan som venskab eller 
events aktiveres af menneskers engagement 
og entusiasme. Derfor vil sommersæsonen tage 
sig ud på én måde med fokus på tætte netværk 
i dele af byen og tråde ud, der repræsenterer 
forbindelser og vigtige fysiske rammer for 
sommerbyens virke. Folkemødet har derimod 
en højere koncentration i bymidten og omkring 
skolen og samtidig trækker relationsnetværket 
ind på øen, hvor nye steder og aktiviteter 
bidrager til Folkemødets udvikling og forandring. 
Relationerne, der bæres af sociale kræfter 
og fysisk gode rammer, ændrer sig efter 
engagement og er baseret på de lokale kræfters 
entusiasme både på Bornholm såvel som i 
helårsbyen Allinge.
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Undersøgelsesmetoden har fokuseret på medskabelse og lokal forankring – omkring lokal udvikling 
og omkring Folkemøde, både i Allinge, på Nordbornholm og på Bornholm. Gennem egne interviews, 
læsning af konklusionerne fra de tidligere workshops og dialog under Folkemødet er vi kommet frem 
til et værdigrundlag.

Værdigrundlaget er vigtige, eksisterende styrker, der er til stede, dels i Allinge og dels i det bornholmske 
samfund, og som vi mener at fremtidig udvikling med fordel kan tage sit afsæt i, for at forblive 
autentisk og sikre overensstemmelse mellem visioner og lokalt levet liv og livskvalitet. 

En bredere forankring kan skabe et større medejerskab. Der er rigtig mange Bornholmere, der er med 
til at skabe Folkemødet, men de føler generelt ikke medejerskab til arrangementet. De ”lægger by 
(eller ø) til”, snarere end at se sig selv som værter. Folkemødesekretariatet på sin side ønsker større 
lokalt engagement i sine bestræbelser på at drive, udvikle og kvalitetsløfte. En tilgang med fokus på 
lokal skaberkraft og værtskab er en af nøglerne til at forankre Folkemødet bredt og åbne op for dets 
potentiale som udviklingskatalysator i langt højere grad, end det allerede er tilfældet. 

Vi mener, at den deltagerorienterede og dialogbaserede tilgang ikke bare skal følges i opdragsfasen, 
men også er vejen frem i processen, der følger. Det lokale engagement er grundstenen, med fokus 
på brug af lokale ressourcer og kompetencer og respekt for såvel tidligere inddragelsesforløb som – 
dog forhåbentligt med investeringer fra samarbejdspartnere på nationalt niveau, skal muliggøre det 
kompetenceløft, der på mange punkter er brug for, for at lokale aktører kan binde an med og bidrage 
til et professionaliseret og stort arrangement som Folkemødet. 

Værdiplanen, anbefaler vi , iværksættes og understøttes gennem både organisatoriske og 
designmæssige tiltag. En reorganisering af Folkemødet med en delt forankring mellem kommune 
og en almennyttig paraply- og netværksforening vil åbne for prioriteret involvering og et bredere 
ejerskab lokalt til begivenheden. Dette giver mulighed for at Folkemødets energi, innovation og 
vækst bevares og får varig indflydelse på lokalmiljøet samtidig med at mødet fastholder sin politiske 
slagkraft på nationalt plan. Dette kan kun lykkes gennem et bredt ejerskab til og medskabelse af 
begivenheden.  Derfor skal såvel den brede vifte af foreninger og samarbejdspartnere samt Bornholms 
Regionskommune styrkes til at udvikle løfte og udvikle, begivenheden lokalt gennem dialog, 
uddannelse og kompetenceudvikling.

sommerbyen folkemødetværdiplanen



plan der i fremtiden kan understøttes af ”Bornholms Living 
Lab” på Kongeskærskolen. Værdiplanen står stærkt og ud-
gør forslagets centrale del. Den består af tre grundværdier: 
øjenhøjde, skaberkraft og signatur. Med udgangspunkt 
heri foreslås tiltag i helårsbyen, turistbyen og under Folke-
mødet. Det vurderes, at forslaget med beskrivelsen af vær-
diplanen indeholder rigtig mange forhold, der kan bibringe 
Allinge og Folkemødet et stærkt lokalt sammenhold og 
naboskab, hvilket forslagets indledende introduktion evner 
at beskrive på fornem vis. 

demokratisk potentiale & ny velfærd
Forslaget står stærkt i sin undersøgelse af, hvorvidt Folke-
mødet, det inkluderende demokratiske rum og drømmen 
om et nyt velfærdssamfund kan udgøre de bærende værdi-
er i udviklingen af turist- og helårsbyen Allinge. Denne til-
gang rejser spørgsmålet, hvorvidt man kan gå ”all in” på 
demokrati og lade demokratitilgangen ”farve” alle tiltag?

living lab – løsninger i praksis
Idéen om et Living Lab er gennemgående i forslaget. Man 
efterlades dog usikker på, hvad dette ”Lab” egentligt er for 
en størrelse. Forslaget trækker et meget stærkt udviklings-
perspektiv frem, som vil udfordre hele tankegangen bag 
Folkemødet, som det er i dag: der skal ikke kun debatteres 
– der skal også skabes løsninger! Løsninger på centrale na-
tionale problemstillinger kan afprøves på Bornholm, vises 
frem i Allinge og få et boost på Folkemødet. Det vil kunne 
skabe en fødekæde til nationale investeringer og tilhørsfor-
hold i sammenhæng med lokalsamfundet. 

Folkemødet får stor opmærksomhed. En opmærksomhed 
der rummer et stort potentiale hvis Folkemødet tør sætte 
nogle dagsordener. En gennemgribende udfordring, som 
ikke bliver udfoldet i oplægget, er, hvordan disse problem-
stillinger og tematikker skal vælges. Hvem bestemmer? 

Evalueringsudvalget vurderer, at en måde at få investerin-
ger ind i lokalområdet på kunne være, at man køber sig ind 
i Innovation Lab’et, der både arbejder politisk og løsnings-
orienteret med nye samfundsmæssige løsninger. F.eks. ved 
at bruge og teste den nye folkeskolereform på Kongeskær-
skolen og vise resultaterne frem på Folkemødet. Et sådan 
arbejde vil kræve en fond som vært.

kongeskærskolen
Idéen om, at Living Lab’et forbinder Folkemødetsekretaria-
tet og foreninger med erhvervsturisme og Kongeskærsko-
lens børne- og ungestrategier inklusiv udeskole, skolen i 
naturen og skolen på Folkemødet, er stærk. Et øget samar-

bejde med Kongeskærskolen fremstår overbevisende i sin 
beskrivelse af, hvordan det eksisterende lokalsamfund kan 
udgøre en lærende rollemodel i udviklingen af ”Bornholms 
Living Lab”. Skolen kan desuden blive en aktiv bidragsyder 
til Folkemødet, f.eks. ved at festivalafvikling bliver en del af 
skoleskemaet. Kongeskærskolen har potentiale for at blive 
en unik folkeskole. 

lederskab & lokal forankring
Gennem egen undersøgelser og interviews peger teamet 
på, at der kan skabes en bredere forankring og medejer-
skab, end det er tilfældet i dag: ”Sekretariatet savner enga-
gement fra lokalbefolkningen, og lokalbefolkningen savner 
medindflydelse på begivenheden og dens varige aftryk på 
Bornholm”. Denne indsigt bør håndteres og tages fat om i 
det videre fremadrettede arbejde. Forslaget skitserer en 
model, der langsomt uddelegerer mere og mere til lokale 
aktører. Dette er rigtig set, men er også en svær vej, der 
kræver lederskab af et helt særligt format. Forslaget om 
kompetenceudvikling og uddannelse er i den forbindelse 
inte-ressant.

strategi for arealudvikling
Området ved Kjærenæs foreslås med Bymolen som koblin-
gen mellem klippekysten og Allinges torv. Udpegningen af 
Kysttomten indeholder et løst skitseret forslag til en fremti-
dig udvidelse med ældre- og ungdomsboliger på i alt 2.000 
m2. Tanken om, hvorledes dette initieres og finansieres, er 
dog meget begrænset formidlet og fremstår for sparsomt 
beskrevet i tekst og tegning til at kunne vurderes. 

hovedstruktur 
Visionen i forslaget fokuserer på det ”imellem teltene” – 
den naturlige samtale. Et meget stærkt opmærksomheds-
punkt som nok er det, der gør Folkemødet fuldstændig 
unikt. Forslaget skal roses for at udpege få klare hovedele-
menter, som også er genkendelige i den prioriterede etape-
plan. Hovedelementerne er Kongeskærskolen mod nord, 
Kyststien, åbning og artikulering af af åløb og Kærnæsgrun-
den mod syd. 

Mange nye tiltag er knyttet til den forbedrede kystforbin-
delse inklusiv Living Lab’et, leg & læring, ungdommens 
hus, udsigts- og udspringsbro ved Møllenæs og bymole, 
Almindingen og Kysttomte ved Kjærnæsgrunden samt bade-
hytter ved Kæmpestranden.

Den ”naturlige samtale” videreføres i et ønske om at opti-
mere mellemrummet og skabe mødesteder der, hvor folk 
har et basalt ærinde – som mad og drikke.
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landskab & byrum
Naturens og byens eksisterende kvaliteter er den landska-
belige og strukturelle hovedidé i forslaget. Forslaget beskri-
ver muligheden for at skabe en sammenfattende finmasket 
net-værksstruktur, hvor stier, telte, mødesteder og byrum 
placeres mellem klipperne og ”sprækkerne” i den alsidige 
natur eller integreret i det historiske bymiljø. Teamet fore-
slår en optimering af mellemrummene som oplagt ramme 
for naturlige møder og samtaler i (telt)byens rum fremfor 
fokus på ”storscener og strandvej”. 

Forslaget skal fremhæves for sine lokale nedslag og blik for 
at forbinde byen med de landskabelige kvaliteter. Det er 
evalueringsudvalgets opfattelse, at den foreslåede bear-
bejdning af landskabet er et godt grundlag for en eventuel 
videre bearbejdning, hvor der tages udgangspunkt i det lo-
kale engagement og fokuseres på helårsbyens dagligdag.  

bornholmske produkter
Et særligt afsnit omhandler forslag til Bornholmske produk-
ter: Bornholmerbænken, Talerstolen og Folkehytten. Folke-
hytten er et svar på indkvartering under Folkemødet, som 
anvendes til fleksible formål de øvrige sæsoner. 

infrastruktur & parkering
Forslaget lægger sig op af den eksisterende infrastruktur 
og er løst skematisk uden den store detaljeringsgrad. Stifor-
løbet er godt tænkt. Parkering udenfor byen med Shuttle 
er en gennemtestet løsning på andre festivaler og et sikkert 
og oplagt valg, sammen med forslaget om ”deletransport” 
med både cykler, lokale privattaxaer mm.

En ganske afgørende anbefaling for at sikre en bedre plan-
lægning, logistik og infrastruktur – samt en bedre oplevel-
se for gæsterne til Folkemødet – er at etablere en fælles 
bookingplatform for overnatning og transport. Austin Texas 
er en god rollemodel, hvor de på gennemført vis gør det til 
en håndtering af en række store konferencer og byfestiva-
ler såsom SXSW (South by Southwest, filmfestival).

Også i dette forslag er anbefalingen at fjerne al biltrafik fra 
Allinge’s centrum under Folkemødet – en fremragende idé, 
i forhold til bedre sikkerhed, planlægning og publikumsop-
levelse, en idé som allerede er afprøvet under Folkemødet 
2015. Det kræver en god infrastruktur med simpel trans-
port af varer internt f.eks. vogne/golfbiler – denne del er 
ikke gennemarbejdet i oplægget. Særlig godt i oplægget 
er, at cyklerne tænkes med ind i forhold til transport mel-
lem parkering og Folkemøde – og overnatning og Folke-
møde.

bygninger & indkvartering 
Folkehytten er et svar på en indkvartering under Folkemø-
det, som kan anvendes til fleksible formål i de øvrige sæso-
ner. Der foreslås en såkaldt bæredygtig og sammenklappe-
lig hytte i lokale byggematerialer. Idéerne hertil er dog 
præsenteret meget skitsemæssigt og overordnet i forhold 
til principper for udførsel, transport og opbevaring.

Der mangler i forslaget en bredere strategi for indkvarte-
ring i forhold til udviklingen af Allinge som helårsby, turist-
by og folkemødeby.

etapevis udvikling 
Der foreligger i forslaget en meget detaljeret plan for eta-
per med prioritering af elementer, herunder hvordan de 
skal igangsættes og understøtte fremtidig udvikling. For-
slaget til etapeplan forankres i de to hovedtiltag: Konge-
skærskolens Living Lab og Kjærenæsgrunden, som sam-
men med udviklingen af kyststien og åbning af åernes 
udløb igangsætter udviklingen af Allinge som helårsby, tu-
ristby og folkemødeby.

I den forbindelse foreslår teamet at Kjærenæsgrunden med 
forslag til Bymolen, ny bynatur som Almindingen inklusiv 
rockpools og Kysttomten er elementer, der skal prioriteres 
og sammen med Living Lab være etableret i løbet af få år.

Etapeplanen vurderes dog at være tænkt som et eksempel, 
da forslaget i øvrigt åbner op for en folkelig involveringspro-
ces, der skal kunne være meget robust.

fem nedslagspunkter

kongeskærskolen (cirkuspladsen)
Forslaget skal have ros for sin udpegning af Kongeskærsko-
len som oplagt dynamo og faciliterende platform i den fort-
satte udvikling af lokalsamfundet. Det virker indlysende og 
oplagt at gøre skolen til rollemodel for en særlig tematik 
eller uddannelseslinje grundet dens unikke placering ved 
foden af havet og med naturen som baghave. Dertil kom-
mer naturligvis forbindelsen til Folkemødet, hvor skolens 
arealer kan udgøre en fast ramme for større arrangemen-
ter. Det vurderes ikke nødvendigt eller rigtigt at udvide 
Kongeskærskolen yderligere. Særligt de foreslåede tilbyg-
ninger, der vurderes at begrænse udsynet fra skolegården, 
synes unødvendige.

nordlandshallen
Forslaget rummer ikke en bearbejdning af dette nedslag.

team Sla den naturlige Samtale49 



møllenæs
På Møllenæsarealet savnes en stillingtagen til, hvorledes 
Folkemødets teltstruktur disponeres og forankres, og hvor-
vidt denne struktur er tilstrækkelig. Forslaget beskriver pri-
mært områdets brug i sommerbyen – dvs. når der ikke er 
Folkemøde. Det gør det vanskeligt at vurdere, hvorvidt 
teamet forslår Folkemødet koncentreret omkring de øvrige 
områder, eller om arealet ved Møllenæs tænkes friholdt for 
direkte afledte folkemødeaktiviteter. I så fald vurderes det, 
at man risikerer at dele Folkemødet i to grundet for stor af-
stand i rummet mellem teltene og aktiviteterne. 

En tydeligere sammenhæng i samspillet mellem Folkemø-
det og den eksisterende by med mere specifikke angivelser 
af tæthed, telte, typologier og infrastruktur ville skabe en 
mere overbevisende helhedsplan.

Placeringen af en sti langs kysten helt yderligt imellem klip-
pefremspringene giver plads og skaber en ny type byrum til 
både helårs- og eventbrug. Et område, som Folkemødet 
ikke tidligere har haft øje på. 

kaperbakken
Forslaget rummer ikke en bearbejdning af dette nedslag.

kJærenæsgrunden 
Ved Kjærenæs udpeges Bymolen som en ny kobling mel-
lem Torvet og klippekysten, hvilket vurderes at styrke for-
bindelsen mellem by og hav markant på en meget fin 
måde. Området mellem Bymolen og Røgeriet opdeles der-
med i to veldefinerede områder med Proviantgården mod 
nord og Kysttomten mod syd. På det skrånende terræn be-
skrives Almindingen som et naturrum, der fungerer som et 
byrumsmæssigt ”hængsel”, der rumligt opdeler Kjærenæs i 
to dele. Der er stor sympati for udpegningen og fortolkning 
af det forhåndenværende landskab som et oplagt byrum. 

Dog vurderes det, at karakteren af Almindingens nye by-
rum fremstår for storby-urbant og for fremmed i Allinges 
kontekst, og der sættes spørgsmålstegn ved, om der er be-
hov for mere menneskeskabt natur, når havet ligger lige 
ved siden af.
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VÆRDIERNE
Med et fokus på såvel de sociale og fysiske ressourcer som drivkraft identificeres 

tre hovedværdier, der favner samtalerne om og registreringerne af Allinges sociale 

og fysiske fundamenter. Med disse tre værdier som omdrejningspunkt foreslås 

nye tiltag i helårsbyen, sommerbyen og under Folkemødet.

Målet er at anskueliggøre, at metoden med værdiplanlægning genererer forslag, 

der ikke nødvendigvis er anlæg, men en vifte af fysiske og sociale tiltag, små og 

store handlinger og ændringer, der samlet skaber rammen om et lokalsamfund 

baseret på æstetiske og sociale fællesskaber, på naturens oplevelser og kraft og 

på skaberkraften til at bygge noget op.

Arbejdet med at videreudvikle Allinge og Folkemødet har potentiale for at 

indskrive sig i Bornholms fælles visions- og strategiarbejde og understøtte 

visionen, om at realisere potentialet ved at gøre Folkemødet og Allinge til et 

levende udstillingsvindue for miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtige 

løsninger. På de efterfølgende sider beskrives hvordan et Living LAB bliver den 

platform, hvor man uddanner og udvikler kompetencer og metoder til at udvikle 

Bornholm i fællessskab gennem innovative lokalsamfund.

“Mens deltagerne under Folkemødet 

debatterer, hvordan fremtidens Danmark 

kan se ud, skal Allinge være stedet som 

viser det i praksis” (konkurrenceprogram, Allinge & Folkemødet)
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ØJENHØJDE 
I Allinge mødes man i øjenhøjde, og her oplever 
man en følelse af fællesskab og forbundethed, 
hvilket søges faciliteret gennem de fysiske ram-
mer, hvor mellemrummet kvalificeres for såvel 
helårsbyen som Folkemødets midlertidige in-
stallationer. Der er fokus på steder, hvor man 
mødes, opholder sig og har udsyn, de opfordrer 
til den naturlige samtale og styrker relationen, 
mens få steder iscenesætter. 

SKABERKRAFT
I Allinge er man selv med til at skabe oplevelsen, 
og være aktiv medskaber af byens liv og 
fællesskab. Formidlingen af aktiviteter, både 
store og små, sker gennem en Bornholmer app, 
der er brugerdrevet og oplyser lokale såvel som 
turister om aktiviteter i nærområdet – det kan 
være lige fra kaffe og kage i haven hos Bent 
og Inger til Folkemøde åbning på Kjærenæs. 
Bornholm er øen, hvor alle med enorm stolthed 
tager del i den naturlige samtale enten som 
dialogpartner eller som hjælpende sjæl. Folk 
er medejere af arrangementer og bruger de 
potentialer, der ligger i det, der er til rådighed. 

SIGNATUR
I Allinge spiller naturen ofte en hovedrolle som 
ramme for den gode samtale. Potentialet i 
Bornholms natur er stort og skal bruges til at 
styrke helårsbyen, der i fremtiden vil have bedre 
forbindelser ud til de mange naturskønne steder 
på Bornholm – det kunne være walk and talks til 
Hammeren, cykeltur til open air på Almindingen 
mm. Det kræver så lidt at gøre et sted mere 
tilgængeligt og attraktivt. Tænk stort, start 
småt og gør det smart. 
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Bæredygtighedsstrategi

Bornholms bæredygtighedsstrategi, Bright Green 
Island, har to stærke ben, der allerede er i god 
udvikling med mange bæredygtige initiativer indenfor 
business og grøn teknologi. De bæredygtige virksom-
heder klarer sig godt, og den grønne teknologi er på 
vej til at kunne gøre Bornholm til et samfund drevet 
på vedvarende og bæredygtig energi. 

Social bæredygtighed baseret på godt 
naboskab og opkvalificering af eksisterende 
potentialer, danner grundlag for Bornholms 
nye bæredygtighedsstrategi. 
Det gode naboskab opnås, når folk kommer 
hinanden ved og deltager aktivt - dette sker, 
når man har fælles mødesteder, der opfordrer 
til den naturlige samtale. 
Et godt fysisk og grønt miljø giver mere 
glæde i hverdagen, og en oplyst forbruger er 
en bedre forbruger, der deltager i Living Lab 
eller støtter den bæredygtige tanke på anden 
måde. 
På Bornholm vælger man altid cyklen eller 
deltager i delebilsordninger. Aktive bære-
dygtige valg gør en forskel for miljøet, for 
naboerne og for Bornholm!
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Island, har to stærke ben, der allerede er i god 
udvikling med mange bæredygtige initiativer indenfor 
business og grøn teknologi. De bæredygtige virksom-
heder klarer sig godt, og den grønne teknologi er på 
vej til at kunne gøre Bornholm til et samfund drevet 
på vedvarende og bæredygtig energi. 

Social bæredygtighed baseret på godt 
naboskab og opkvalificering af eksisterende 
potentialer, danner grundlag for Bornholms 
nye bæredygtighedsstrategi. 
Det gode naboskab opnås, når folk kommer 
hinanden ved og deltager aktivt - dette sker, 
når man har fælles mødesteder, der opfordrer 
til den naturlige samtale. 
Et godt fysisk og grønt miljø giver mere 
glæde i hverdagen, og en oplyst forbruger er 
en bedre forbruger, der deltager i Living Lab 
eller støtter den bæredygtige tanke på anden 
måde. 
På Bornholm vælger man altid cyklen eller 
deltager i delebilsordninger. Aktive bære-
dygtige valg gør en forskel for miljøet, for 
naboerne og for Bornholm!

+

Bright Green Island strategi

Social værdi giver merværdi

Bright Green Island strategi Mere social bæredygtighed
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DET STØRRE BILLEDE

Bornholms bæredygtighedsstrategi, Bright 
Green Island, har to stærke ben, der allerede 
er i god udvikling med mange bæredygtige 
initiativer indenfor business og grøn teknologi. 
De bæredygtige virksomheder klarer sig godt, og 
den grønne teknologi er på vej til at kunne gøre 
Bornholm til et samfund drevet på vedvarende 
og bæredygtig energi.

Vi foreslår et bornholmsk Living Lab som den 
platform, hvor man uddanner og udvikler 
kompetencer og metoder til at bygge noget op, 
der ikke er baseret på vækstbyens præmisser. 
Hvor man kan facilitere innovativ udvikling 
af udkantsområder! I synergien kommune og 
Bornholms Living LAB kunne arbejdet med 
strategien ”Bornholm udvikles i fællesskaber” 
faciliteres. 

Initiativet er en del af kampagnen “Yderområder 
på forkant”, som Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og Realdania 
har iværksat. Kampagnen skal med baggrund i 
de lokale udfordringer, potentialer og drømme 
skabe grobund for, at kommuner i yderområderne 
udvikler langsigtede strategiplaner
 - et arbejde der er igangsat på Bornholm!

Bright Green Island Bornholm udvikles i fællesskaber

det større billede
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værdiplanen – skalérbare værdier



forbindelser og stier

udviklingsplan nordbornholm

Sommerbyens relationsnetværk. 

Living LAB

Kongeskærskolen

Leg og læring

Ungdommens Hus

Nordlandshallen
Udsigts- og udspringsbro

Natur-amfi

Shelters og bålplads

Bymolen

Almindingen

Kyst tomten

Badehytter

Byrum til ophold

Torvet

Klippen

Naturområde

Spejderne
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Kjærenæs er attraktiv med 
lavtvandsbassin, siddemuligheder, 
grillfaciliteter og markedsplads 
sommeren igennem. 

Møllenæs bynatur og leg  med 
vandsport og udspring!

Midlertidige udstillinger i 
kunsthåndværkerfællesskab.

Living LAB afholder 
innovations camp 

hver sommer

Sommerkoncerterpå amfiscenen
og hytteovernatning på Kaperbakken.

Brug det der er
Bornholm er øen, der tilbyder et væld af flot 
og alsidig natur. Allinge er karakteriseret ved 
klipperne og havet, som er en stor del af byen og 
skaber udsigt og et varieret terræn. Åerne løber 
ind på øen omgivet af det grønne, og giver en 
sanseoplevelse af farver, dufte og lyde. 

Der er et stort potentiale i det der allerede er. Brug 
naturen som SigNatur for Allinge og Bornholm 
på en bevidst måde, der endnu mere end nu 
iscenesætter og skærper opmærksomheden på 
det groede, klipperne og havet. 

Skab forbindelser
Ligeledes ligger der oplagte muligheder i at få 
lavet en Kyststi, der kan løbe langs med havet 
og klipperne. Stien skal fører Allingeboere og 
turister tættere på havet og skabe en god 
forbindelse, der vil være attraktiv i alle sæsoner. 

Både åerne og Kyststien vil have glæde af faste 
og midlertidige Bornholmerbænke og -hytter til 
ophold eller aktivitet. 
Gode udsigtspunkter skal markeres og fine små 
adgangsveje til havet synliggøres. Det vil berige 
oplevelsen på stierne og udbygge mulighederne 
for, hvad man kan, når man følger dem. 

Tænk stort, start småt, 
skaler smart
Det er de små ting, der gør forskellen, når der 
tænkes stort. Blot ved at indlægge en bred 
planke over åen skabes en overgang, og få trin 
gør det muligt at komme op på en ellers svær 
klippe. 
Bruges disse små interventioner med 
omtanke,kan der skabes et netværk af fysiske 
små delting, der kan udvides og udvikles over tid 
i etaper. Det øger tilgængeligheden ud i naturen 
og får flere til at komme afsted og opleve, hvad 
der er nært og smukt. Det skaber værdi for 
fællesskabet og den enkelte. 

SKAB FORBINDELSER sigNaturSkaberkraft SigNatur

Koncept - Den naturlige samtale
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Naturligt møde

Amfi Scene
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Fællesskab og
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DET
DEMOKRATISKE

HOTEL

Lille intervention - fra trappe til bad

tredelt strategi

Hytte anvendelse

Hytte �eksibilitet

Møder // konferencer 
// samlingssted // Folkemødekon-
tor

Information til turister // 
Bornholmer App’en // 
Folkemøde information

Hytte til overnatning ved 
Folkemøde, lejreskole, 
sommersæson.

Kultur- og eventsted for byens borgere og 
events. 

Hytterne kan �yttes rundt på Bornholm 
til arrangementer. 

Laves af bæredygtige 
materialer, der let kan 
udskiftes og genbruges. 

En hytte kan hurtigt udvides og  bruges til mange 
formål, hvor den benyttes af få eller mange 
mennesker. 

De bornholmske klipper er smukke men ikke let tilgængelige, derfor foreslås tre løsninger, der 
lader borgere og gæster komme tættere på naturenv i en tre-delt strategi for en lille intervention. 

1. etape: En trappe op til klippens flade 
stykke gør det let at tage billeder og komme 
ud på klipperne. 

2. etape: Udvid med en platform i træ og 
skab et attraktivt sted, hvor man kan 
komme tættere på havet og udsigten.

3. etape: Udbyg med en løsning for badeen-
tusiaterne, der vil ud i bølgen blå. 

Det demokratiske hotel er tænkt som ...

En hytte med mange muligheder.
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1. etape: En trappe op til klippens flade stykke gør det let 
at tage billeder og komme ud på klipperne.

BORNHOLMS LIVING LAB

KJÆRENÆS

KYSTSTI MELLEM SKOLEN OG KJÆRENÆS
KYSTSTI

STIER LANGS ÅLØBENE 
I KLIPPESPRÆKKERNE
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traktivt sted, hvor man kan komme tættere på havet og 
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vil ud i bølgen blå. 
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1:4000 Plan af Allinge - Sommerbyen

Mulig udbygning af stiforbindelsen langs Kampeløkke Å. 
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folkemødebyensommerbyen

folkehytten

Til Folkemødet kan alle hytterne og bænkene 
være i og omkring Allinge, mens de i løbet af 
året flyttes rundt på Bornholm for at tilgodese 
events og aktiviteter, hvor der er behov. Om 
vinteren er nogle opmagasineret mens andre 
bruges af foreninger eller private. 

En Bornholmer bænk

En Bornholmer Hytte
/ folkehytte

En Bornholmer mast
 - Skilt / lys / strømforsyning / Pejlemærke / 
fuglehus

02_

Lavet af Bornholmske kunstnere og producenter

Udsmykkes forskelligt / hvert år...? 
-ligesom køerne...?

Et tema hvert år, som knytter til Bright Green Island...?
- hvert år laves en installation som bliver stående..? eller 
bliver flyttet ud i naturen...? / tegner ruten..

_Den Naturlige Samtale

Øjenhøjde

Nye møbler / byinventar

- bænken, masten & hytten...

I Allinge mødes man i øjenhøjde, og her oplever man altid en følelse af fællesskab og forbundethed, hvilket søges 
faciliteret gennem de fysiske rammer for såvel helårsbyen som Folkemødets midlertidige installationer.
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BORNHOLMSKE PRODUKTER FOLKEHYTTEN

Folkehytten Bornholmerbænken Bornholmermast

Fleksibelt inventar på Bornholm
Det kunne tænkes i Folkehytten,  
Bornholmerbænken, masten eller talerstolen. 
De første to er lette at bygge og kan udsmykkes 
forskelligt af lokale kunsthåndværkere for at 
få identitet. Derudover er de fleksible og kan 
både flyttes rundt og sættes i forlængelse af 
hinanden for at skabe nye muligheder. 

Et af Living LABs områder kunne være at udvikle og promovere 

Bornholmske produkter til indretning af events. På Bornholm er skiftende 

sæsoner en præmis. For at imødekomme de skiftende sæsoners behov 

er det nødvendigt med fleksible løsninger til gavn for alle. De skal kunne 

bygges enkelt og solidt af lokale med materialer fra øen både for at 

skabe medejerskab og som led i bæredygtighedsstrategien, Bright 

Green Island. Denne tilgang vil give noget at være fælles om, som man 

har ejerskab over og som der kan dannes forretning omkring. 

Årlig Bright Green Island Træf
Hvert år samles lokale producenter og 
håndværkere om at lave en ny installation i 
forbindelse med Bright Green Island Træf, som 
sættes op et permanent sted eller som er muligt 
at flytte rundt. Dette fungerer som et vartegn 
for det bæredygtige aktive Bornholm og er 
produkter der kan lejes ud og/eller sælges. 

FLEKSIBEL INDRETNING
Under folkemødet er der nærmest et 
uendeligt marked for overnatning; men det 
kan ikke betale sig at opføre et kæmpe hotel 
eller nyt feriebyggeri, da tidsperioden er 
begrænset. Derfor foreslår vi at der udvikles 
en bæredygtig og sammenklappelig hytte, 
i høj kvalitet og selvfølgeligt af lokale 
materialer. Det skal være ”politisk korrekt” 
at bo i dem. De skal tjene sig ind på få år.

Hytterne og idéen kan eksporteres til resten 
af landet og hele verden!

Bornholmermasten er multifunktionel - off grid, 
altså uden strømforsyning drevet af solceller, 
med opladningsbatteri i fundamentet. En anden 
kan være til tilslutning til forsyningen og virke 
som udendørs strømforsyning under events og 
virke som pejlemærke, der gør det lettere at 
orientere sig. 

UDVIKLING AF /
Bornholmske  produkter
Socialøkonomiske projekter
Bright Green Island 
Udlejning af udstyr
Iværksætterskole
Undervisning i medskabelse
Deleøkonomier
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FLYTBARTNEMT AT HÅNDTERE LOKALE MATERIALER
LOKAL HISTORIE

ENKELT ELLER SAMMENSTILLET
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I Allinge mødes man i øjenhøjde, og her oplever man altid en følelse af fællesskab og forbundethed, hvilket søges 
faciliteret gennem de fysiske rammer for såvel helårsbyen som Folkemødets midlertidige installationer.

HYTTERNES ANVENDELSE I TRE SÆSONER

FOLKEMØDE

Placering:
Kaperbakken.

Anvendelse:
Boliger til Folkemøde gæster.

TURISME

Placering:
Rundt omkring i byen (nogle kan være 
opmagasineret eller lånt ud)

Anvendelse fx:
Sommer – infokiosker med små udstillinger 
om historie, natur, kunsthåndværk mm.
Outdoor – special-outdoor boliger, glamping 
koncept, (fx bo med din kajak i Kampeløkke 
havn)
Erhverv – mødelokaler i spektakulære 
omgivelser
Event – boliger

HELÅRSBYEN

Placering:
Rundt omkring i byen (nogle kan være 
opmagasineret eller lånt ud)

Anvendelse fx:
Kunsthåndværker-(gæste)-atelier
Yoga, gymnastik og lign.
Foreningsmøder
Ungdomsklub

ii
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- hvert år laves en installation som bliver stående..? eller 
bliver flyttet ud i naturen...? / tegner ruten..

_Den Naturlige Samtale

Øjenhøjde

Nye møbler / byinventar

- bænken, masten & hytten...

I Allinge mødes man i øjenhøjde, og her oplever man altid en følelse af fællesskab og forbundethed, hvilket søges 
faciliteret gennem de fysiske rammer for såvel helårsbyen som Folkemødets midlertidige installationer.

BORNHOLMSKE PRODUKTER FOLKEHYTTEN

Folkehytten Bornholmerbænken Bornholmermast

Fleksibelt inventar på Bornholm
Det kunne tænkes i Folkehytten,  
Bornholmerbænken, masten eller talerstolen. 
De første to er lette at bygge og kan udsmykkes 
forskelligt af lokale kunsthåndværkere for at 
få identitet. Derudover er de fleksible og kan 
både flyttes rundt og sættes i forlængelse af 
hinanden for at skabe nye muligheder. 

Et af Living LABs områder kunne være at udvikle og promovere 

Bornholmske produkter til indretning af events. På Bornholm er skiftende 

sæsoner en præmis. For at imødekomme de skiftende sæsoners behov 

er det nødvendigt med fleksible løsninger til gavn for alle. De skal kunne 

bygges enkelt og solidt af lokale med materialer fra øen både for at 

skabe medejerskab og som led i bæredygtighedsstrategien, Bright 

Green Island. Denne tilgang vil give noget at være fælles om, som man 

har ejerskab over og som der kan dannes forretning omkring. 

Årlig Bright Green Island Træf
Hvert år samles lokale producenter og 
håndværkere om at lave en ny installation i 
forbindelse med Bright Green Island Træf, som 
sættes op et permanent sted eller som er muligt 
at flytte rundt. Dette fungerer som et vartegn 
for det bæredygtige aktive Bornholm og er 
produkter der kan lejes ud og/eller sælges. 

FLEKSIBEL INDRETNING
Under folkemødet er der nærmest et 
uendeligt marked for overnatning; men det 
kan ikke betale sig at opføre et kæmpe hotel 
eller nyt feriebyggeri, da tidsperioden er 
begrænset. Derfor foreslår vi at der udvikles 
en bæredygtig og sammenklappelig hytte, 
i høj kvalitet og selvfølgeligt af lokale 
materialer. Det skal være ”politisk korrekt” 
at bo i dem. De skal tjene sig ind på få år.

Hytterne og idéen kan eksporteres til resten 
af landet og hele verden!

Bornholmermasten er multifunktionel - off grid, 
altså uden strømforsyning drevet af solceller, 
med opladningsbatteri i fundamentet. En anden 
kan være til tilslutning til forsyningen og virke 
som udendørs strømforsyning under events og 
virke som pejlemærke, der gør det lettere at 
orientere sig. 

UDVIKLING AF /
Bornholmske  produkter
Socialøkonomiske projekter
Bright Green Island 
Udlejning af udstyr
Iværksætterskole
Undervisning i medskabelse
Deleøkonomier
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FLYTBARTNEMT AT HÅNDTERE LOKALE MATERIALER
LOKAL HISTORIE

ENKELT ELLER SAMMENSTILLET
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faciliteret gennem de fysiske rammer for såvel helårsbyen som Folkemødets midlertidige installationer.

HYTTERNES ANVENDELSE I TRE SÆSONER

FOLKEMØDE

Placering:
Kaperbakken.

Anvendelse:
Boliger til Folkemøde gæster.

TURISME

Placering:
Rundt omkring i byen (nogle kan være 
opmagasineret eller lånt ud)

Anvendelse fx:
Sommer – infokiosker med små udstillinger 
om historie, natur, kunsthåndværk mm.
Outdoor – special-outdoor boliger, glamping 
koncept, (fx bo med din kajak i Kampeløkke 
havn)
Erhverv – mødelokaler i spektakulære 
omgivelser
Event – boliger

HELÅRSBYEN

Placering:
Rundt omkring i byen (nogle kan være 
opmagasineret eller lånt ud)

Anvendelse fx:
Kunsthåndværker-(gæste)-atelier
Yoga, gymnastik og lign.
Foreningsmøder
Ungdomsklub

ii

i i

Til Folkemødet kan alle hytterne og bænkene 
være i og omkring Allinge, mens de i løbet af 
året flyttes rundt på Bornholm for at tilgodese 
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KONGESKÆRSKOLEN
Vi foreslår at Kongeskærskolen, den lokale kommuneskole med overkapacitet, 

udnyttes til at huse Bornholms Living LAB, der er en faciliterende platform, 

hvor kommuner, erhverv, organisationer, foreninger, skoler, institutioner og 

borgere mødes - uanset kollektive eller individuelle formål, uanset økonomiske 

eller idealistiske interesser - med det formål at skabe et Bornholmsk Living 

LAB. Et videnscenter med fokus på den konkrete organisering af Bornholms, 

Nordbornholms og Allinges bevægelse mod styrkede decentrale bysamfund med 

udvikling, der ikke baserer sig på vækst, men innovative bystrategier drevet af 

fællesskaber, herunder udviklingen af Folkemødet.

Greb /
Kongeskærskolen – en 

folkeskoleder i fremtiden 
har profillinjer og er hjemsted 

for Bornholms Living LAB

Danchels Anlæg
Historisk haveanlæg. 

Både og - “Folkestien”
Ideer og visioner fra projektet (2012)

Cirkuspladsen
Et mødested for leg, aktivitet og 
læring.

Ungdommens Hus
Et bindeled mellem skolen og hallen. 

Kongeskærskolen
En aktiv skole, der går foran som rollemodel 
og tilbyder kreative profillinjer.  

Læring i det blå
Undervisning på klipperne. 

Living LAB
Stedet for innovation og udvikling. 

Læringsområde ude i det grønne
Undervisning mellem grøn lav vegetation.

Strand
Adgang til havet og badehytter til 
vinterbaderne.

Lille mole
Let adgang til havet gør det attraktivt 
med en outdoor linje med kajak. 

Udsigtspunkt
Et af mange smukke udsigtssteder 
langs Kyststien.

Bålplads 
Mødested ved Kyststien. 

Lærings- og møderum
Undervisning ude i naturen. 

Udeskole
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SKOLEN SOM ROLLEMODEL
I synergien mellem Bornholms Living LAB og 
Kongeskærskolen opstår der en rollemodel, for 
hvordan en kommunal, potentielt lukningstruet 
skole kan rumme mere end en folkeskole. Herved 
opstår der merværdi og synergi, da folkeskolen 
tager form af og byder ind i de lokale fællesskaber 
ved at tilbyde profillinjer og udeskole, med 
gensidigt forpligtende samarbejder med 
lokalsamfundet, herunder folkemødeaktiviteter 
som en del af læringsplanen. 
Ligeledes vil et samarbejde med Nordlandshallen 
omkring erhvervs- og undervisningsturisme 
være oplagt.

UDESKOLE
Skolens nære arealer indrettes med uderum 
for læring og bevægelse. Men også fremtidig 
byudvikling og udviklingen af Folkemødet 
medtænker hvordan delprojekter kan 
understøtte og indrettes for det samtalende og 
læringsorientede.

I dag findes allerede oplagte lokaliteter for 
udeskolen - Nordlandshallen, spejderne, Domen 
og Madse Bakke. 

I dette forslag findes flere lokaliteter, som 
beskrives i de kommende nedslag: Kyst 
Tomten med midlertidig anvendelse, byhaver, 
Ungdommens Hus, Møllenæs, Almindingen med 
rockpools, Bymolen med adgang til og mulighed 
for udforskning af havmiljøet.

SKOLEN MIDT I NATUREN
I Allinge spiller naturen ofte en hovedrolle 
som ramme for den gode samtale. Potentialet 
omkring Kongeskær skolen er tilsvarende 
stort, med skolegård helt ned til klippekysten. 
Danmarks bedst beliggende skole!

Selve Living LAB’et indtager dele af skolens 
rum og en tilbygning med fællesfaciliteter som 
kantine, udekøkken, grejbank for udeskolen og 
lektiecafé kunne komme til. 

Living LAB tilbygningen ligger i overgangen 
mellem den befæstede skolegård og 
klippekysten. 

Skaberkraft SigNatur

Koncept - Den naturlige samtale

Øjenhøjde
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Amfi Scene
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1:1000 Plan af Kongeskærskolen, Living LAB og Cirkuspladsen i en helårssituation.

Cirkuspladsen
Plads til leg og aktivitet.

Både og - “Folkestien”
Ideer og visioner fra projektet (2012)

Møllenæs
Klipper og hav.

Nordlandshallen
“Mødet”: udvidelse af hallen

Tankstationen
Oplagt led mellem skole og hal med 
ny udnyttelse. 

Karakteristisk naturområde
Det grønne mødested.

Kjærenæs
Central placering og mulighed for 
større forsamlinger. 
Potentiale for byggeri. 

Kaperbakken
Fleksibilitet og multifunktionalitet.

Kirkepladsen
Historisk bymidte. 

Kæmpestranden
Bynær strand. 

Naturområde
Sø og grønt område med potentiale.

Kampeløkke Å
Forbindels til baglandet. 

Sikre skoleveje
Projekt 7 fra “Udviklingsplan for de 
bornholmske cykelveje” (2010). 

Kongeskærskolen
Uundværlig for hverdagsbyen.
- Ønske om skole med profillinjer.
- Stort potentiale for udeskole. 

Skalerbare værdier

Helårsbyens potentielle 
relationsnetværk. 
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1:4000  Plan af Allinge - Helårsbyen.
Potentialer for den naturlige samtale.
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BORNHOLMS LIVING LAB

‘Snestorm hele året’
Bornholmerne ved – måske bedre end resten af danskerne – at de er i 
samme båd og dybest set afhængige af hinanden. Når man er i samme 
båd skal man  opføre sig som ordentlige mennesker, hjælpe hinanden, og 
bidrage positivt til fællesskabet. Dette giver også en tillid til hinanden, 
som er unik ved Bornholm. En borgergruppe brugte sloganet ”Snestorm 
hele året” til at beskrive, at når vi sætter fællesskabet først, kan vi noget 
usædvanligt sammen. 
Kommune og embedsværk er udfordret af at være igennem konstante 
sparerunder – som er særligt hårde i yderområder i Danmark. Nedskæringer 
og rollen som myndighed kan skabe snubletråde for samarbejde og synergi 
i forhold til borgere og foreninger. Åbenhed - dialog og tidlig inddragelse, 
kan være med til at styrke tillid og samarbejde. Alle ønsker at bidrage 
til et fællesskab og føler, de har noget at bidrage med. Koordination og 
imødekommenhed er kodeord – og det første kræver ressourcer – både i 
kommunalt- og foreningsmæssigt regi. Imødekommenhed og fokus på 
at finde innovative løsninger og se muligheder er vigtige ingredienser i en 
videreudvikling af helårsbyen Allinge, Nordbornholm og Bornholm med 
opnåelse af størst mulig synergi med Folkemødet. 

Den gode ramme for innovation
Innovation er den gode ide, der omsat til praksis skaber værdi for mennesker. 
I Bornholms Living LAB opstår de innovative, bæredygtige forretningsideer, 
som led i Bornholms tradition for iværksætteri og udvikling i fællesskaber. 
Ideerne genereres i samspillet mellem naturen og er et sted, der altid er 
i gang. Når skolens børn ikke bliver undervist, hvis der er tomme lokaler, 
kommer andre brugere for at lære og få rådgivning, kurser afholdes og 
skolens rammer udnyttes fuldt ud hele året - også i weekender og ferier. 
Under Folkemødet inviterer Living LAB politikere og besøgende ind til 
innovativ politikudvikling.

Gode rammer for innovation
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SKOLEN SOM 
LIVING LAB

Brugerne
Kongeskærskolen er med i front, når det handler om alsidig undervisning, der 
tilgodeser forskellige læringsbehov, og er kendt for meget udeundervisning, 
hvor børnene aktiveres i naturen og får indlæring gennem bevægelse. Da 
skolens DNA bygger på Living LAB er der undervisning i den gode ide, 
entrepenørskab, hvor børnene er fælles om at drive små forretninger i 
praksis, og kreative fag, der opfordrer til håndværksmæssig kunnen. Alt 
dette ruster børnene til at kunne gå fra ide til praksis og skaber et grundlag 
for en unik folkeskole, der tilbyder og kan mere end de fleste. 
 

Bornholmsk merværdi
Living LAB bliver dermed en platform for fællesskab og møde 
mellem forskellige mennesker, som skaber arbejdspladser for 
innovationsundervisning og -rådgivning. Der arbejdes ud fra et perspektiv 
om bæredygtighed, der følger Bornholms Bright Green Island strategi og alt 
dette tilsammen gør initiativet til et værdifuldt aktiv for Bornholm. 

Konceptet omkring Living LAB kan udfoldes til at involvere byens tomme 
lokaler i løbet af året, der tages i brug til workshops eller af iværksættere, 
som base under opstart af virksomhed. Derudover kunne der etableres en 
årlig innovations camp for unge mennesker, der financieres af virksomheders 
brugerbetaling, når de benytter sig af Living LABs rådgivning og faciliteter. 
Hermed fungerer Living LAB som en katalysator for Allinges udvikling og 
vækst som helårsby, der giver folk en grund til at vælge Allinge, når de 
bosætter sig, fordi der er en attraktiv skole for børnene og gode vilkår for 
iværksættere.

Skaberkraft
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SOMMERBYEN

kongeskærskolen

bornholms living lab 

sommeraktiviteter ved cirkuspladsen



Udsigts- og udspringsbro
Mulighed for spring fra 3 og 
5 meters højde. 

Møllerenden
Kyststien går over renden, hvor 
kajakker kan lægge til. 

Møllenæs
Stedet for leg, aktivitet og ophold på 
klipperne og strandengen.  

Trappe til strandengen
Trappen gør området tilgængeligt 
og ligger sig elegant i landskabet. 

Folkehytter på havnen
Hytter til gæster og overnatning.

Å udløbet
Træplanker danner bro over åen og gør 
overgangen til en del af Kyststien. 

Strand
Adgang til havet og badehytter 
til vinterbaderne.

Atelier, udstilling og Café

Røgeriets mødested
Udendørs opholdsareal.

Den Naturlige Samtale - Team SLA19 20

MØLLENÆS

Forslaget til Møllenæs, der ligger mellem Kampeløkke Havn og Allinge Havn tager i høj grad udgangspunkt 

i ønsker fra de workshops og inddragelsesprocesser, der har været forud for dette parallelopdrag og deres 

processens kortlægning af potentialer, ønsker og behov; leg i naturen, steder at gå hen med små børn, steder 

for unge og bedre faciliteter for kunsthåndværkere og kreative. 

ØNSKER, ‘Både og’ & workshops/
Faciliteter til kunsthåndværkere

Mobile kunstboder
Udkigstårn

Leg i naturen
Adgang til klippekysten

Udspring

KUNSTHÅNDVÆRKER 
FÆLLESSKAB 

KYSTSTIEN OG 
TILGÆNGELIGHED 
Fra Kampeløkke Havn deler Kyststien sig i to 
mulige veje. Den ene giver forbindelse til den 
eksisterende jernbanesti og den anden en 
foreslået tilgængelig kyststi ud over Møllenæs. 
Denne sti er en oplevelsessti, der indordner sig 
efter topografien, klipperne og strandengen 
med nicher til ophold, leg og klippeklatring. 
Parkeringspladsen løftes til en plads, hvis kant 
trapper ned til den lavtliggende strandeng med 
leg i bynaturen. 

I turistsæsonen etableres et midlertidigt 
kunstfællesskab i forbindelse med de to 
permanente atelier på Møllenæs. Folkehytterne 
omstilles fra overnatning til atelier og 
udstillinger, der sammenstillet med genåbningen 
af Caféen skaber et miljø for eksponering af 
Nordbornholms kunsthåndværkere. Initiativet 
kan få mere permanent karakter, hvis det bliver 
en succes. Kunsthåndværkerfællesskabet, Café 
og Allinge Røgeri er også en anvendelse, der 
indfrier arealet, som I kommuneplanen er udlagt 
til erhverv med naturlig tilknytning til havnen og 
turistformål.

MØLLERENDEN, KAMPELØKKE Å 
OG KLIPPEUDSPRING 
Broer over Kampeløkke Å og Møllerenden 
giver mulighed for dykning og svømning langs 
Møllerenden og anløbsplads for kajakker ved 
Kampeløkke Åens udløb. Mod sydøst anvises 
vejen ud over de udfordrende klipper med små 
trin, der leder ud til Møllenæs sydtip, hvor der 
er mulighed for udspring og udsigt over havet, 
indsejlingen til Allinge og kysten sydover.
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Café
Atelier
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1:000 Plan af Møllenæs i sommersæsonen.

møllenæs i sommersæsonen 
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kjærenæs
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kjærenæs under folkemødet



NATURLIGT AMFI
Almindingen er et naturligt amfi med et 
skrånende terræn fra havet, klippekysten og 
op til det omgivende niveau, med rockpools i 
forskellige niveauer, nogle formet af klippen, 
nogle i præcise, støbte former. I stille vejr spejles 
himlen og ved blæst overrisles de påny. 
Almindingen er tilgængelig i en slynget hovedsti 
i smuk glittet lys beton, der tilpasser sig de 
fritlagte klipper.

ROCKPOOLS
Rockpools eller klippepytter er unikke 
vandfyldte lavninger i det bornholmske 
kystnære klippeterræn. De er lavvandede, men 
med forskellig vanddybde og vandet kan derfor 
være relativt varmt, hvorved de er velegnede 
til badning. Vandet i disse rockpools vil variere 
i saltholdighed afhængig af hyppigheden af 
overskylning fra havet og tilløbende regnvand.

KYST PLANTESAMFUND
I Almindingen gror kystplantesamfund med 
skift i artssammensætninger bestemt af de 
skiftende økologiske faktorer, fugtighedsforhold 
og salt- og bølgepåvirkning. Klippekystens 
vegetation og plantesamfund er særegen og 
findes indenfor dansk område kun på Bornholm. 
Kystsamfundene strækker sig fra klippekystens 
laver, lave salttolerante urter i klippesprækkerne 
ved bassinerne og  strandeng og strandoverdrev 
tættest på den eksisterende bebyggelse.  

LAVER, STRANDENG OG OVERDREV
På selve klippeoverfladen kan kun laver gro, men i 
klippesprækkerne gror urter og på Almindingens 
højereliggende skrånende flader vokser flora fra 
strandeng og strandoverdrev. Enkelte buske og 
træer står i mindre grupper (klitrose, æblerose, 
krybende pil, vintereg, stilkeg, rødel, rødeg, 
østrisk fyr og skovfyr) med smukke vækstformer 
præget af kystens betingelser.

ALLINGES ALMINDING
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proces og aktører
Processen med at planlægge og gennemføre parallelopdra-
get fandt sted i perioden fra januar til november 2015. Det 
var vigtigt for Bornholms Regionskommune at skabe en 
proces:
• der var forankret i borgernes behov og hverdagsliv i Al-

linge og på Nordbornholm 
• der synliggjorde Folkemødets potentialer og udfordringer 
• der skabte en helhedsforståelse for Allinges og Nord-

bornholms tre sæsoner: helårsbyen, turistbyen og Folke-
mødebyen

En bred vifte af aktører har medvirket i processen herunder 
de tre udvalgte teams, Bornholms Regionskommune, Real-
dania, Folkemødesekretariatet, fagdommere, bygherreråd-
givere, folkemødegæster, lokale borgere og foreninger på 
Bornholm. 

parallelopdragets tre faser

fase 1: forundersøgelser & program
Formålet med forundersøgelsen var at skabe et fyldestgø-
rende vidensgrundlag om Folkemødet, Allinge og region 
Bornholm som afsæt for udarbejdelse af programmet til 
parallelopdraget. Aktiviteterne i denne fase sigtede på at 
indsamle viden, udvikle en overordnet vision samt formu-
lere målsætninger for helhedsplanen. Samtidig bidrog en 
interessentinddragelse til at skabe et lokalt engagement og 
ejerskab blandt forskellige aktører. 

1.1 interviews & workshops med borgere og aktører
Der blev tidligt i processen gennemført en række inter-
views og workshops med borgere, kommune og Folkemø-
desekretariat. Formålet var at få afdækket behov og ønsker 
til en fremtidig udvikling af Allinge by og områdets festival-
faciliteter.

• Analyseworkshops med Bornholms Regionskommune 
og Folkemødesekretariatet 

 På workshops d.12. februar og d.18. februar blev eksi-
sterende og fremtidige projekter i Allinge og på Nord-
bornholm kortlagt samt potentialer og udfordringer for 
Folkemødets udvikling identificeret. 

• Idéworkshop med borgere og lokale interessenter
 På denne workshop blev der kortlagt ønsker og udviklet 

idéer til udvikling af Allinge, byens rum og pladser og 
Folkemødets faciliteter. Ca. 70 deltagere herunder Allin-
ge-beboere, foreninger, skoler, kulturinstitutioner m.fl. 
Til at kickstarte idéudviklingen var der udarbejdet et 
inspirationskatalog med eksempler fra nationale og in-
ternationale festivalbyer og byomdannelser.

• Idéworkshop med lokale virksomheder og organisationer
 På denne workshop blev der kortlagt ønsker og udviklet 

idéer med lokale erhvervsinteressenter og turismebran-
chen til udvikling af Allinge og Folkemødets faciliteter. 
Ca. 10 deltagere.

hjemmeside: www.allinge.nu
Undervejs blev hjemmesiden Allinge.nu etableret for at 
fastholde en dialog med lokale beboere og interessenter 
undervejs. Hjemmesiden indeholdt bl.a. en idébank med 
mulighed for borgere at foreslå og kommentere på idéer til 
helhedsplanen.

1.2 forundersøgelsesrapport
Resultater af forundersøgelsen blev formidlet i en overord-
net rapport, der blev præsenteret og udleveret til de tre 
teams ved et Kickoff på Bornholm i den efterfølgende fase. 
(pkt. 2.2).

1.3 program til parallelopdraget
Konklusionerne fra forundersøgelsen indgik i programbe-
skrivelsen, som blev udleveret til teams og fagdommere 
efter Kickoff-dagene på Bornholm (pkt. 2.2).
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fase 2: gennemførelse af parallelopdrag  
2.1 annoncering og valg af teams
Den 9. februar udsendte Bornholms Regionskommune en 
pressemeddelelse om initiativet med at skabe en ny hel-
hedsplan i samarbejde med Realdania. Den 2. marts annon-
cerede kommunen efter mindre teams med tværfaglige 
kompetencer inden for strategisk, arkitektonisk og plan-
mæssig udvikling til at søge prækvalifikation til et parallel-
opdrag. Kommunen modtog i alt 15 anmodninger fra kva-
lificerede teams, hvoraf der blev valgt tre teams. Den 13. 
april offentliggjorde Bornholms Regionskommune navnene 
på de tre teams.

2.2 kickoff dage på bornholm
Opstarten med udviklingen af en helhedsplan for de tre 
teams startede med to Kickoff-dage på Bornholm den 20-
21. april. Her fik de tre teams samt fagdommere opgaven 
præsenteret i Allinges medborgerhus Kærnehuset. Delta-
gerne fik herefter en besigtigelse af Allinge og området for 
Folkemødet ført an af lokale borgere, Folkemødesekretaria-
tet og Bornholms Regionskommune. Sidst på dagen var der 
indkvartering på Stammershalle – et badehotel syd for Al-
linge. Dagen efter startede med en fælles rundvisning i 
byen med stop undervejs, hvor bornholmske aktører for-
talte om bl.a. Bornholms Træbåde Laugs hus, Skolen og 
Byforeningen vedr. lokalhistorie. Afslutningsvis var der en 
guidet biltur på Nordbornholm med besøg i bl.a. Sandvig, 
Kalas cafeen, Moseløkken Stenbrud og Hammerhavn.

2.3 kickoff-konference for offentligheden
Kickoff-konferencen blev afholdt d. 20. april om eftermid-
dagen i Nordlandshallen med deltagelse af borgere, teams, 
fagdommere, Bornholms Regionskommune, Folkemødese-
kretariatet og bygherrerådgivere. Efter borgmester Winni 
Grosbølls velkomst bød programmet på diverse oplæg her-
under ”Allinge som Folkemødeby” af festivalleder Jette 

Lykke, ”Bornholm som foreningsø med satsning på out-
door” af Karen-Margrete Hansen Bager, direktør DGI-Born-
holm, ”Kultur- og naturmiljøet på Nordbornholm” af Skov-
rider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm, ”Erfaringer fra 
Musicon” af Anne Katrine Hornemann, Blue Bakery, inspira-
tionsoplæg fra de tre teams, en videohilsen fra Grønbechs 
Hotel ved Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen og afslut-
ningsvis en paneldebat. Med viden og registreringer fra 
kickoff’en tog de tre teams hjem og præsenterede tre uger 
efter deres visionsoplæg.

2.4 visionsmøde i københavn
Den 11. maj præsenterede de tre teams hvert deres visions-
oplæg og strategiske overvejelser. Præsentationerne be-
stod af et visuelt visionsoplæg (powerpoint/pdf), som blev 
fremsendt til alle tre teams. Visionsmødet foregik hos Real-
dania i København, hvor hvert team præsenterede separat 
for Bornholms Regionskommune, Realdania, Folkemødese-
kretariatet, fagdommere og bygherrerådgivere. Teamsene 
udtrykte efterfølgende, at de gerne ville have haft mulig-
hed for at se og høre præsentationerne fra de andre teams. 
Med afsæt i dagens feedback fortsatte de tre teams arbej-
det og gik samtidig i gang med forberedelserne til årets 
Folkemøde fem uger senere. 

2.5 mellemaflevering på folkemødet i allinge 
På Folkemødet 2015 i Allinge den 11-14. juni blev det fore-
løbige arbejde med helhedsplanerne rykket ud i det offent-
lige rum, og sløret blev løftet for de første streger og idéer. 
Formålet var, at de tre teams og fagdommere skulle opleve 
Folkemødet i praksis – på egen krop – og kvalificere arbej-
det med helhedsplanen gennem dialog med folkemøde-
gæster, udvalgte aktører og lokale borgere. De fire dage 
bestod af feltstudier og dialogmøder samt fælles aktivite-
ter – herunder en offentlig debat, en mellemaflevering for 
fagdommere, morgenmad i det grønne på helleristningsfel-
tet Madseløkke samt middag og fællessang på Kongeskær-
skolen.
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• Dialogtelt på havnen i Allinge
 Parallelopdraget havde sit eget telt på havnen i Folke-

mødets fire dage. Her udstillede hvert team tre plan-
cher, der formidlede teamets vision og første idéer til 
helhedsplanen. Teltet blev bl.a. brugt som ”møderum” 
for mini-workshops med invitererede nøgleaktører og 
som ”dialogrum” med forbipasserende folkemødegæ-
ster. 

• Debat i Dansk Arkitektur Centers telt
 Helhedsplanen for Allinge & Folkemødet var til debat i 

Dansk Arkitektur Centers telt på Kampeløkke Havn lør-
dag formiddag. De tre teams præsenterede her deres 
visioner for et panel bestående af borgmester Winni 
Grosbøll, Stine Lea Jacobi fra Realdania og de tre fag-
dommere samt et oplagt publikum med en stor delta-
gelse af lokale borgere fra Bornholm.

• Mellemaflevering i parcelhus i Allinge
 Præsentationen af det foreløbige resultat foregik i ha-

ven og udestuen i et parcelhus på Møllevangen i Allin-
ge, hvor de tre teams også var indkvarteret. De tre 
teams præsenterede efterfulgt af hinanden (power 
point/pdf) for Bornholms Regionskommune, Realda-
nia, Folkemødesekretariatet, fagdommere og bygher-
rerådgivere, hvorefter der var feed-back til hvert team. 
Denne eftermiddag var der også et kort besøg fra Ras-
mus Johnsen fra Cold Hawaii, der fortalte om processen 
med at udvikle Klitmøller, som et sted for både lokale 
beboere og surferturister.

2.6 aflevering
Den 8. september afleverede de tre teams hver deres ende-
lige forslag til en helhedsplan for Allinge og Folkemødet. 

fase 3: bedømmelse af forslag 
3.1 præsentation af helhedsplanerne 
Den 21. september blev der afholdt et præsentationsmø-
de, hvor hvert team præsenterede sin helhedsplan for eva-
lueringsudvalget, rådgivere for udvalget og de andre 
teams. Det foregik på Dansk Arkitektur Center i København 
med brug af plancher og digitale visuelle præsentationer. 
Efter præsentationerne forlod de tre teams mødet, og eva-
lueringsudvalget gik i gang med første runde af evaluerin-
gen.

3.2 evalueringsmøde og rapport  
Den 30. september mødtes evalueringsudvalget og rådgi-
vere for udvalget hos Realdania og drøftede den endelige 
evaluering af de tre helhedsplaner, hvorefter evaluerings-
rapporten blev udarbejdet.

3.2 offentliggørelse – udstilling
Den 9. november offentliggøres de tre konkurrenceforslag 
på Bornholm, men processen stopper ikke her. 

Processen fremadrettet er med denne evalueringsrapport 
endnu ikke endeligt fastlagt. Det ligger dog fast, at der i 
første omgang vil blive afholdt én eller flere workshops 
med henblik på yderligere inddragelse af borgere og andre 
interessenter i det videre arbejde med at udarbejde én sam-
let strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge, der 
kan bruges som styringsredskab for udvikling og investe-
ring i områdets fysiske rammer. 
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Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune 
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NATURLIGT AMFI
Almindingen er et naturligt amfi med et 
skrånende terræn fra havet, klippekysten og 
op til det omgivende niveau, med rockpools i 
forskellige niveauer, nogle formet af klippen, 
nogle i præcise, støbte former. I stille vejr spejles 
himlen og ved blæst overrisles de påny. 
Almindingen er tilgængelig i en slynget hovedsti 
i smuk glittet lys beton, der tilpasser sig de 
fritlagte klipper.

ROCKPOOLS
Rockpools eller klippepytter er unikke 
vandfyldte lavninger i det bornholmske 
kystnære klippeterræn. De er lavvandede, men 
med forskellig vanddybde og vandet kan derfor 
være relativt varmt, hvorved de er velegnede 
til badning. Vandet i disse rockpools vil variere 
i saltholdighed afhængig af hyppigheden af 
overskylning fra havet og tilløbende regnvand.

KYST PLANTESAMFUND
I Almindingen gror kystplantesamfund med 
skift i artssammensætninger bestemt af de 
skiftende økologiske faktorer, fugtighedsforhold 
og salt- og bølgepåvirkning. Klippekystens 
vegetation og plantesamfund er særegen og 
findes indenfor dansk område kun på Bornholm. 
Kystsamfundene strækker sig fra klippekystens 
laver, lave salttolerante urter i klippesprækkerne 
ved bassinerne og  strandeng og strandoverdrev 
tættest på den eksisterende bebyggelse.  

LAVER, STRANDENG OG OVERDREV
På selve klippeoverfladen kan kun laver gro, men i 
klippesprækkerne gror urter og på Almindingens 
højereliggende skrånende flader vokser flora fra 
strandeng og strandoverdrev. Enkelte buske og 
træer står i mindre grupper (klitrose, æblerose, 
krybende pil, vintereg, stilkeg, rødel, rødeg, 
østrisk fyr og skovfyr) med smukke vækstformer 
præget af kystens betingelser.

ALLINGES ALMINDING
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VÆRDIPLANEN

Den centrale del af besvarelsen af denne opgave er værdiplanen. Værdiplanlægning bygger 

på relationerne mellem mennesker og synliggør, hvor potentialet ligger for opkvalificering 

af de fysiske rammer og kultivering af de netværksmæssige strukturer der allerede eksisterer. 

Ændringerne skal ske i det små med øje for en samlet udvikling, der aktiverer Allingeboerne og 

gør det vedkommende. Vi har en plan for, hvordan rammen sættes og folk involveres i at gøre 

Allinge – og Bornholm -  til et endnu bedre sted!

Værdiplanen - grundlaget for relationer mellem 
mennesker og steder i helårsbyen Allinge. 
Se plan 1:4000 Helårsbyen

Små handlinger - stor værdi for fællesskabet

Situationen ‘Sommerbyen’ 
- de aktive og passive relationer i sommersæsonen. 
Se plan 1:4000 Sommerbyen

Situationen ‘Folkemødet’
- de aktive og passive relationer til Folkemødet i Allinge. 
Se plan 1:4000 Folkemødet

Det starter med et møde

Allinges styrke ligger i det fintmaskede 
relationsnetværk mellem mennesker og steder. 
Relationerne er de sociale og fysiske bånd, 
der knyttes mellem mennesker, der har noget 
at være fælles om. Det kan være det daglige 
møde ved busstoppestedet, over hækken eller 
ude i byens rum, men i allerhøjeste grad også 
den store mængde frivillige arbejde og det 
engagement, der lægges i de mange foreninger 
og alle de lokale initiativer de står for, ud fra 
ønsket om at bidrage positivt til at skabe 
det (lokal)samfund, de ønsker. Det handler 
om mødet mellem mennesker, den naturlige 
samtale og fællesskabet. 
Relationerne i helårsbyen, Allinge, er 
fundamentet for byens styrke. Ved at bygge 
på dem og byens eksisterende potentialer, kan 
der dannes en ramme om en fremtidig positiv 
udvikling for byen. 

Aktive og passive relationer

Relationer er en mangfoldig og foranderlig 
størrelse, der ændrer form og indhold over tid. 
Derfor vil relationsnetværket også se forskelligt 
ud i Allinge og på Nordbornholm afhængigt af 
årstid.

Der er et solidt og levende netværk af tætte 
og mindre tætte relationer i helårsbyen og 
mellem aktørerne på helårsøen, selvfølgelig 
også med relationer ud ad til. Dette netværk 
suppleres yderligere, når relationer, der måske 
er passive i perioder, aktiveres, når turister og 
feriegæster besøger Bornholm i længere eller 
kortere perioder, sjældent eller som en hyppigt 
tilbagevendende aktivitet. 
Under Folkemødet aktiveres og udbygges alle 
disse netværk yderligere med den massive 
tilstedeværelse af aktører, foreninger, 

organisationer og virksomheder, med alle de 
forberedelser og kontakter et arrangement som 
Folkemødet indebærer. 
De passive relationer kan som venskab eller 
events aktiveres af menneskers engagement 
og entusiasme. Derfor vil sommersæsonen tage 
sig ud på én måde med fokus på tætte netværk 
i dele af byen og tråde ud, der repræsenterer 
forbindelser og vigtige fysiske rammer for 
sommerbyens virke. Folkemødet har derimod 
en højere koncentration i bymidten og omkring 
skolen og samtidig trækker relationsnetværket 
ind på øen, hvor nye steder og aktiviteter 
bidrager til Folkemødets udvikling og forandring. 
Relationerne, der bæres af sociale kræfter 
og fysisk gode rammer, ændrer sig efter 
engagement og er baseret på de lokale kræfters 
entusiasme både på Bornholm såvel som i 
helårsbyen Allinge.
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Undersøgelsesmetoden har fokuseret på medskabelse og lokal forankring – omkring lokal udvikling 
og omkring Folkemøde, både i Allinge, på Nordbornholm og på Bornholm. Gennem egne interviews, 
læsning af konklusionerne fra de tidligere workshops og dialog under Folkemødet er vi kommet frem 
til et værdigrundlag.

Værdigrundlaget er vigtige, eksisterende styrker, der er til stede, dels i Allinge og dels i det bornholmske 
samfund, og som vi mener at fremtidig udvikling med fordel kan tage sit afsæt i, for at forblive 
autentisk og sikre overensstemmelse mellem visioner og lokalt levet liv og livskvalitet. 

En bredere forankring kan skabe et større medejerskab. Der er rigtig mange Bornholmere, der er med 
til at skabe Folkemødet, men de føler generelt ikke medejerskab til arrangementet. De ”lægger by 
(eller ø) til”, snarere end at se sig selv som værter. Folkemødesekretariatet på sin side ønsker større 
lokalt engagement i sine bestræbelser på at drive, udvikle og kvalitetsløfte. En tilgang med fokus på 
lokal skaberkraft og værtskab er en af nøglerne til at forankre Folkemødet bredt og åbne op for dets 
potentiale som udviklingskatalysator i langt højere grad, end det allerede er tilfældet. 

Vi mener, at den deltagerorienterede og dialogbaserede tilgang ikke bare skal følges i opdragsfasen, 
men også er vejen frem i processen, der følger. Det lokale engagement er grundstenen, med fokus 
på brug af lokale ressourcer og kompetencer og respekt for såvel tidligere inddragelsesforløb som – 
dog forhåbentligt med investeringer fra samarbejdspartnere på nationalt niveau, skal muliggøre det 
kompetenceløft, der på mange punkter er brug for, for at lokale aktører kan binde an med og bidrage 
til et professionaliseret og stort arrangement som Folkemødet. 

Værdiplanen, anbefaler vi , iværksættes og understøttes gennem både organisatoriske og 
designmæssige tiltag. En reorganisering af Folkemødet med en delt forankring mellem kommune 
og en almennyttig paraply- og netværksforening vil åbne for prioriteret involvering og et bredere 
ejerskab lokalt til begivenheden. Dette giver mulighed for at Folkemødets energi, innovation og 
vækst bevares og får varig indflydelse på lokalmiljøet samtidig med at mødet fastholder sin politiske 
slagkraft på nationalt plan. Dette kan kun lykkes gennem et bredt ejerskab til og medskabelse af 
begivenheden.  Derfor skal såvel den brede vifte af foreninger og samarbejdspartnere samt Bornholms 
Regionskommune styrkes til at udvikle løfte og udvikle, begivenheden lokalt gennem dialog, 
uddannelse og kompetenceudvikling.
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