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14. maj 2020
PRESSEMEDDELELSE 

Atter tre færger på Kattegat
Fra onsdag den 20. maj vil Molslinjens rute mellem Jylland og Sjælland atter blive besejlet 
af tre hurtigfærger. Dermed er Molslinjen tilbage til samme kapacitet som før corona-krisen 
satte Danmark i stå. Også ruten mellem Ebeltoft og Odden genoptages. 

I forbindelse med næste uges Kristi himmelfartsdag vender Molslinjen tilbage til at sejle med 
tre hurtigfærger på Kattegat. Det betyder samtidig, at fra onsdag den 20. maj genoptages de 
sejladser til og fra Ebeltoft, som corona-krisen satte en stopper for. 

I begyndelsen af corona-krisen sejlede Molslinjen med blot en enkelt hurtigfærge på Kattegat. 
Fra den 27. april blev endnu en hurtigfærge sat ind, og nu en lille måned senere skal alle tre 
færger i drift. 

Molslinjen sælger stadig kun hver anden plads på færgerne over Kattegat. Men passagererne 
vender nu tilbage i stort tal, og af hensyn til afstand mellem passagererne indsættes tre 
hurtigfærger mellem Jylland og Sjælland. 

”Det er meget glædeligt, at vi nu kan sætte alle tre færger i drift. Vi forsøger hele tiden at være 
på forkant med efterspørgslen, så vi er sikre på at kunne få plads til alle, når lysten til og 
muligheden for at rejse vender tilbage”, siger Molslinjens Administrerende direktør, Carsten 
Jensen. 

Særligt glade bliver de sjællændere, som har ventet på at kunne benytte den populære 
sæsonrute mellem Odden og Ebeltoft på deres vej til de jyske sommerhuse. 

”På den måde er vi klar til at modtage de mange færgegæster, som vil bruge Kristi 
Himmelfartsferien på en tur i sommerhus. Og vi er klar til at tilbyde dem en tryg tur med 
afstand til deres medpassagerer”, siger Carsten Jensen.  

Det er stadig muligt for passagererne at opholde sig i bilen på vogndækket, hvis de gerne helt 
vil undgå kontakt med medrejsende på overfarten. 

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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