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PRESSEMEDDELELSE 
 

Bornholmslinjen ansætter drifts- og servicechef 
 
Med ansættelsen af en drifts- og servicechef er Molslinjen i mål med ledelseslaget i 
sin organisation på Bornholm. 51-årige Christian Aage fra Rønne tiltræder sin nye 
stilling den 1. maj – og det betyder, at der fortsat vil være højt tempo og fuldt fokus 
på rekrutteringerne til Bornholmslinjen. 
 
Det bliver den 51-årige Christian Aage, som skal være Bornholmslinjen drifts- og servicechef. Han 
har en fortid hos malingproducenten Hempel, hvor han har været udstationeret i både Hong 
Kong og Korea - og så har han brugt de seneste år på at læse MBA på Aalborg Universitet.  
 
Christian Aage flyttede sammen med sin familie på Bornholm i 2016, og nu skal han som det 
første sørge for at få rekrutteret en lang række af de medarbejdere, som skal være med til 
Bornholmslinjens opstart i september 2018. 
 
”Udfordringen med at opbygge og styre en effektiv og operativ organisation har min store 
interesse, så jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet”, siger Christian Aage. 
 
Også Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard er glad for, at den vigtige stilling på 
Bornholm er faldet på plads. 
 
”Med Christian Aage får vi en lokal, stærk leder med stor erfaring i at udvikle servicekoncepter. 
Det betyder, at vi med drifts- og servicechef Christian Aage, cateringchef Henrik Petersen og 
teknisk chef Bent Boris Hansen nu har fået kompetente og servicemindede ledere på plads på 
Bornholm”, siger Jesper Skovgaard. 
 
 
 
Billedtekst:  
 
 
For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  
 
Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i Molslinjens presserum på www.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 tre mio. passagerer 
om året. 

 Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm. 
 


