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PRESSEMEDDELELSE 

Folkemødet begynder til søs
Bornholms legendariske færge, Povl Anker sejler atter i år til Folkemødet direkte fra hjertet 
af København. Den seks timer lange sejltur er en god begyndelse på årets fest for demokrati 
og debat på Bornholm.  

Gå ombord midt i København og lad dig i ro og mag transportere til årets Folkemøde på 
Bornholm. Atter i år sætter Bornholmslinjen en helt eksklusiv afgang ind fra København til 
Rønne med den legendariske bornholmer-færge, Povl Anker. 

Færgen har de seneste mange måneder gennemgået en omfattende renovering inden døre. 
Færgen er fra 1978 – en svunden tid, hvor skibsbyggerne kunne prioritere en række 
charmerende saloner og kahytter. Og inden årets folkemøde-afgang bliver den smukke færge 
årgang 1978 også malet udvendigt i de oprindelige farver. 

”Vi forsøgte os sidste år med en afgang fra København, og det var en stor succes. Afgangen 
passer perfekt til dem, som gerne vil have en lidt old-school hyggelig sejltur med kollegaer og 
venner, inden det for alvor går løs i Allinge”, forklarer Bornholmslinjens kommercielle direktør, 
Jesper Skovgaard. 

Povl Anker sejler onsdag den 10. juni klokken 17.30 fra DFDS-kajen i København. Turen byder 
på mulighed for både at spise og drikke, inden de små 1000 passagerer ombord rammer 
havnen i Rønne omkring klokken 23.30. 

Folkemødet begynder i år halvanden time tidligere end sidste år. Den officielle åbning ligger 
nu klokken 10.00.  

”Den tidligere start betyder, at mange prioriterer at ankomme onsdag. Derfor passer 
københavner-afgangen helt perfekt til dem, som lige skal klare det sidste og være klar inden 
åbningstalen”, siger Jesper Skovgaard. 

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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