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Danska Folkemødet snart ikapp Almedalsveckan 
 
Intresset för danska motsvarigheten till Almedalen ökar ständigt och Folkemødet 
på Bornholm förväntas åter igen slå besöksrekord. Rederiet Færgen som seglar 
till ön sätter nu för andra gången in extra avgångar för att kunna tillmötesgå 
efterfrågan på biljetter.  
 
Folkemødet på Bornholm har på bara några år vuxit till att bli en av Danmarks och södra Sveriges 
viktigaste politiska sammankomster. 2012 var antalet besökare endast 24 000 och siffran har sedan 
dess stigit enormt. Förra året slog Folkemødet rekord med hela 88 000 besökare. 2015 väntas bli 
ännu ett rekordår, någonting som märks av på rederiet Færgen som seglar till ön.  
 
Likt Almedalsveckan är Folkemødet beläget på en ö vilket sätter stor press på färjeavgångar 
dagarna före, under och efter Folkemødet.  
 
”De extra avgångarna är ett nödvändigt ont, då efterfrågan aldrig tidigare varit så hög. Det är 
självklart positivt för Bornholm att Folkemødet blivit en så stor folkfest och lockar så många både 
svenska och danska besökare. Som primär transportör till ön vill vi också hjälpa till att stötta 
arrangemanget så mycket som möjligt” säger Lindy Kjøller, sälj- och marketingchef på Færgen.  
 
Rederiet har redan en gång tidigare satt in extra avgångar på turen från Ystad till Rönne och slår 
nu rekord i antal dagliga avgångar. Totalt har Færgen satt in 14 extra avgångar under Folkemødets 
fyra dagar, och har aldrig tidigare haft hela 14 avgångar på en och samma dag – någonting som nu 
blir verklighet på Folkemødets avslutande dag. På rutterna från Ystad och Köge har Færgen i 
dagsläget sålt 35 % fler färjebiljetter i jämförelse med samma tidpunkt förra året.  
 
Folkemødet äger i år rum för femte gången i rad och tar plats på Bornholm mellan den 11 och 14 
juni. 
 
 
Bildtext: Danska Folkemødet förväntas sätta rekord – och är snart ikapp svenska Almedalen. Foto: 
Destination Bornholm.  
 
För mer information kontakta sälj- och marketingchef Lindy Kjøller på +45 20 33 50 44 eller 
likj@faergen.dk.  
 
För pressbilder eller andra frågor kontakta Amina Korlat hos EHRENBERG Kommunikation på 
0739 94 55 19 eller ak@ehrenberg-kommunikation.com.  
  


