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PRESSEMEDDELELSE

Molslinjen venter på passager nummer 100 mio.
Siden 1966 har Molslinjens færger transporteret passagerer mellem Jylland og
Sjælland. Og lige om lidt runder Molslinjen en historisk milepæl, når passager
nummer 100 millioner sætter fod på en af hurtigfærgerne.
Det har været en helt speciel fornøjelse at holde øje med Molslinjens samlede passagertal de
seneste måneder. Tælleren rundede i slutningen af 2017 de 99 millioner gæster, og det betyder,
at det øjeblik, hvor passager nummer 100 millioner træder ind på en af hurtigfærgerne, hastigt
nærmer sig.
”Når man sejler med passagerer, er det afgørende, at man ved, hvor mange mennesker man har
ombord. Derfor har vi været i stand til helt præcist at følge antallet af passagerer helt fra
Molslinjens begyndelse i 1966”, forklarer Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.
Molslinjen sejlede i 2017 med det største antal passagerer i rederiets historie. Næsten tre
millioner mennesker valgte sidste år en af Molslinjens hurtigfærger til turen mellem Jylland og
Sjælland. Busruten Kombardo Expressen stod for cirka 100.000 passagerer.
Afhængig af tilstrømningen af passagerer, vil passager nummer 100 millioner dukke op i det
tidlige forår – og det skal selvfølgelig fejres.
Der er sket meget siden proprietær Valdemar Olsen den 18. maj 1966 officielt indviede
Molslinjens nye rute, hvor musik og fest fyldte færgen ”Mette Mols” på den første tur fra Ebeltoft.
I dag sejler nogle af verdens største og hurtigste katamaranfærger på Kattegat.
”Det er et stykke dansk transporthistorie, som vi klart vil markere. Hvordan ved vi ikke helt
endnu, men mon ikke vi kan gøre turen lidt speciel for den passager, som får tælleren til at
ramme 100 millioner”, lover Carsten Jensen.

Billedtekst: Fejringen af den første million passagerer i 1968.

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk
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Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max
Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens
største katamaraner.
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt
laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig,
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.
Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten 2,8 mio.
passagerer om året.
Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm.

