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PRESSEMEDDELELSE 
 

Ark Futura tager fragten  
 
Fragt- og passagerfærgen, Hammershus skal på sit første dok-ophold. Det betyder, at turene 
mellem Rønne og Køge i to uger skal passes af Povl Anker og DFDS-fragtskibet Ark Futura. 
 
Når Hammershus går i dok fra den 2. maj til den 16. maj, bliver opgaverne på Rønne-Køge 
ruten fordelt på to skibe. Povl Anker kommer til at sejle med passagerer, mens det 
indchartrede DFDS-skib Ark Futura kommer til at håndtere fragten til og fra Bornholm. 
 
Denne løsning er kendt fra tidligere, hvor Povl Anker og Gotlandsbolagets fragtfærge, M/S 
Gute dengang delte de samme opgaver imellem sig, når M/F Hammerodde var på værft. 
 
Den 1. maj sejler Hammershus til normal tid fra Rønne – dog uden passagerer. De tager i stedet 
med Povl Anker, som afgår fra Rønne klokken 18.00. Ankomst Køge klokken 23.30  
 
Fra den 2. til den 16. maj sejler Povl Anker og Ark Futura efter nedenstående plan. 
 
PA kommer til at afgå en halv time før normal afgang fra Rønne klokken 16:30. Ankomst 
klokken 22:00 i Køge. Afgang Køge klokken 00:01 og ankomst til Rønne klokken 05:30. Gående 
Povl Anker-passagerer, som for eksempel skal med bussen videre kan få lov til at blive på 
skibet til klokken 06.00.  
 
Ark Futura afgår fra Rønne klokken 17:00 med ankomst klokken 22:30 i Køge. Afgang Køge 
klokken 00:30 med ankomst i Rønne klokken 06:00. 
 
Ark Futura er, som M/S Gute var det, for stort et skib til at kunne lægge til i Leje 3, så det skal 
bruge Krydstogtkajen. Ark Futura medtager ikke passagerer, så det er grunden til, at Povl 
Anker sejler med på samme rute. 
 
Hammershus skal i dok hos Orskov Yard i Frederikshavn. 
 
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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