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1936  M/S Samsø blev indsat på ruten Hou -  Sælvig 
 

  
M/S Samsø 1936 (Arkiv: Bent Mahler) fra bogen ”Man sejler da til en ø”. 

 
Oprindeligt betjente DSB færgesejladsen til Samsø, men i begyndelsen af 1930`erne 
var der planer om en ny rute mellem Hou og Sælvig, men inden det blev en realitet, 

havde DSB indsat to nye færger nemlig M/S Kalundborg i 1931 og M/S Jylland i 1933. 
Færgerne sejlede henholdsvis mellem Kalundborg og Koldby Kås og Århus og Koldby 

Kås, og derfor blev sejlruten Hou – Sælvig opgivet. I 1936 blev ruten dog en realitet, 

idet kaptajn Sander Nielsen fra Bandholm i marts 1936 købte et ældre passagerskib 
fra 1914, som havde plads til 170 passagerer og en smule gods. Dog var der ikke 

plads til biler. Skibet fik navnet M/S Samsø, og den 1/5 1936 kl. 6,20 foretog Sander 
Nielsen sin første ordinære sejlads fra Hou til Sælvig. Retursejladsen foregik kl. 7,45, 

og ruten blev markedsført som hurtigruten, da turen kunne sejles på 70 minutter. 
Der var tre ture hver vej på hverdage og fire på søndage og helligdage. Det blev en 

succes, og allerede den 1/8 1936 var der overført 8.500 passagerer, 1.000 skolebørn 
og 35 tons gods. Sander Nielsen indstillede ruten 1/9 for vinteren med henblik på at 

starte op igen næste forår. 
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1937 M/S Klintekongen blev indsat på ruten Hou - Sælvig 
 

M/S Klintekongen (Arkiv: Bent Mahler)                   
fra bogen ”Man sejler da til en ø”.   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Sejladsen blev genoptaget den 1/5 1937 af rutebilejer J. P. Petersen fra Valby, som 
havde købt ruten af Sander Nielsen. J. P. Petersen, der også var ejer af Grenå – 

Hundested ruten, indsatte M/S Klintekongen til at besejle Samsø. Dette skib, der var 
fra 1898, havde plads til 200 passagerer.  Nu startede færgen fra Samsø om 

morgenen og sejlede to dobbeltture om dagen og tre om søndagen. En passagerbillet 
kostede 3 kr. retur og en personbil 9 kr. retur. Da efteråret kom, lukkede ruten ned 

indtil næste forår. Igen skete der et ejerskifte, idet skibsreder Louis Grau fra 
Fakkegrav ved Vejle blev den nye ejer. Grau havde tidligere forsøgt at købe ruten, 

men da J. P. Petersen mente, at det var verdens bedste rute, ville han ikke sælge. 

Den unge Grau var ikke sådan at slå ud, så han dukkede uanmeldt op på Hotel Royal 
i Århus, hvor han fik fat på Petersen, der inviterede Grau med hjem til Valby, hvortil 

de ankom klokken 1 om natten. Petersen ville drøfte sagen med konen, der den 
næste morgen sagde: ”Ja, lad os blive fri for den rute, for den er værre at drive end 

14 busser og Hundestedsruten tilsammen”. Fra dette øjeblik var ruten overdraget til 
Grau, som også overtog færgen M/S Klintekongen – alt sammen til en meget rimelig 

pris. Grau var den fødte skibsreder. Allerede i en alder af 8 år tjente han penge bl.a. 
ved at servicere turister og hjælpe sin far med fiskeri. I en alder af 12 år købte han 

en jolle, så han kunne sejle turister på Vejle fjord. Som 17-årig købte han sit første 
rigtige passagerskib til at sejle fra Vejle havn til Munkebjerg og Hvidbjerg med 

sommerturister, og sådan begyndte hans karriere som skibsreder.     
 

Klintekongen blev ombygget, så der kunne være plads til 5 – 10 biler, og den 
oprindelige dampmaskine blev udskiftet med en dieselmotor. I Hou ville man fra 

myndighedernes side ikke fejre den nye færge, for de andre redere havde kun holdt 

kort tid, så hvorfor skulle det ændre sig. I 1939 blev ruten flyttet til Mårup, fordi 
Sælvig havn efterhånden var blevet meget forfalden og havde det med at sande til. I 

oktober 1940 måtte Grau desværre lukke ruten ned ikke på grund af manglende 
interesse, men fordi der var brændstofmangel, og minefaren var blevet for stor.  

 



3 
 

1961 M/S Øen blev indsat på ruten Hou – Mårup 
 

               
M/S Øen før ombygning                                                         M/S Øen foran M/F Ulla Grau 1968                                     
 

Louis Grau havde gang i en del andre foretagender bl. a. havnerundfart i Århus, 

sejlrute mellem Århus og Skødshoved samt en spritrute mellem Snekkersten og 
Helsingborg. For at supplere indtægterne købte han også Trustrup Hotel og en biograf 

på mols. I 1960 undrede han sig over, at ingen havde genåbnet hans gamle Hou – 
Sælvig rute, som var den korteste vej mellem Jylland og Samsø. Den daværende 

DSB-færge, der sejlede mellem Århus og Koldby Kås, tog 2 timer og 45 minutter bl.a. 
fordi den skulle betjene passagerer fra Tunø undervejs. Færgen kunne ikke gå ind i 

havnen på Tunø, så en lille postbåd fra øen sejlede mellem havnen og færgen.   
 

Da Grau var en handlingens mand gik han straks i gang med at søge ministeriet om 
besejlingstilladelse, og efter flere forskellige ansøgninger, fik han tilladelse til at 

besejle Hou – Mårup ruten, der åbnede 30/6-1961. Grau havde købt den tidligere 
Læsø færge M/S Vesterø fra 1877, der blev istandsat og fik navnet M/S Øen. Den 

havde plads til 150 passagerer og 6 – 7 biler. M/S Øen sejlede flere ture daglig 
mellem Samsø og Jylland modsat DSB, der kun sejlede en tur hver vej om dagen. 

Godt nok var forholdene ombord på den 84-årige gamle færge ret så primitive, men 

det, at de rejsende kunne komme hjem samme dag, var af stor betydning. I 
vinterperioden lå ruten stille, da færgen blev ombygget, så bilerne lettere kunne køre 

ombord. I maj 1962 begyndte Øen at sejle igen mellem Hou, Tunø og Samsø, men 
efter 1962 stoppede færgen med at anløbe Tunø. 

 
Grau ønskede stadig at sejle den korteste vej, og derfor ansøgte han bestyrelsen for 

havnen i Sælvig om tilladelse til at bruge havnen igen. Det blev bevilget under 
forudsætning af, at Grau selv skulle stå for istandsættelse af havnearealet.  Fra 

november 1965 forpagtede Grau havnen for en periode af 20 år. Udgifterne til 
istandsættelsen ca. 200.000 kr. kom fra overskuddet fra Snekkersten – Helsingborg 

ruten, som Grau også ejede. Louis Grau lagde også personligt mange arbejdstimer i 
restaureringen. Den 22/7-1966 blev ruten flyttet tilbage til Sælvig fra Mårup. 

Kunderne var tilfredse med havnen, men klagede over rutens service. Grau udtalte til 
pressen: ”Skibet er ikke det sidste skrig. Om der skulle mangle lidt komfort er ikke 

grund nok i sig selv til at kassere M/S Øen. Ruten er noget af et eksperiment, og jeg 

skulle nødig løbe ind i et kæmpe underskud, fordi jeg spændte bukserne,  så 
livremmen sprang”. Det gik efterhånden bedre og bedre, og M/S Øen blev på ruten 

nogle år endnu. 
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1968 M/F Ulla Grau en ny færge blev indsat på ruten Hou – Sælvig 
 

   

      
                     M/F Ulla Grau 1968                                                 Færgekajen i højvande 1968    

 

 
I 1967 bestilte Louis Grau en ny færge til 

2 mill. kr. specielt bygget til Hou – 

Samsø ruten. M/F Ulla Grau hed den, og 
færgen blev bygget i Holland. Der var 

plads til 165 passagerer og 20 – 22 biler. 
Færgen, der blev sat i drift den 25/5-

1968, blev modtaget med begejstring.  
Ulla Grau var opkaldt efter rederens 

datter. Nu var der to færger på ruten, så 
derfor kunne der sejles mange ture hver 

dag. Allerede i 1970 var trafikmængden 
på ruten blev så stor, at Ulla Grau efter 

sæsonen måtte forlænges med 9 meter, 
for at gøre det muligt af overføre to 

busser eller otte ekstra personbiler. 
Forlængelsen blev udført på værfter i 

Struer, og den gav heldigvis ikke 

anledning til ombygning af færgelejerne. 
 

                                                                            Ulla og Louis Grau 1968    
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1973 M/F Lis Grau erstattede Øen på ruten Hou – Sælvig 
 

I 1972/73 indså Grau, at M/S 
Øen var blevet for lille og alt 

for utidssvarende til ruten. 
Derfor blev den udskiftet med 

den tidligere Rudkøbing – 
Vemmenæs færge, der var 

bygget i 1955. Efter en 
mindre ombygning blev 

færgen den 7/1-1973 indsat 
på Hou – Sælvig ruten under 

navnet M/F Lis Grau. Dette 
skib blev også opkaldt efter 

en datter. Færgen kostede 

750.000 kr. og havde plads til 
175 passagerer og 30 biler. 

M/F Lis Grau var den første 
færge, med gennemkørsel på 

vogndækket, og det var en 
stor forbedring for de kørende 

passagerer. Forholdene og de 
mange afgange gjorden ruten 

særdeles populær blandt 
vognmænd. 

 
M/S Øen blev solgt, og Sælvig Havn blev ombygget så begge færger kunne være der 

på samme tid. Havnen blev samtidig bedre sikret mod vejrforholdene. DSB forringede 
servicen på Århus – Koldby Kås ruten, og det benyttede Grau til at foretage endnu en 

ombygning til 1 millioner kr. af M/F Ulla Grau. Skibet blev forhøjet med 1,7 meter, og 

der blev lavet bovport og broklap, så også denne færge fik gennemkørsel på 
vogndækket. 

 

          
Færgelejet 1978 venstre mole                             Havnefoged Ove Jensen ved broklappen 1978          
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I 1978 besluttede DSB trods store protester at nedlægge ruten mellem Koldby Kås og 
Århus. Den 27/5-1978 fik Århus Amt eneret på besejling af Samsø – Jylland, og den 

15/6 samme år blev sejladsen overdraget til det nystiftede rederi Hou – Samsø Ruten 
Aps med den dynamiske Louis Grau som ejer. Århus Amt fik forkøbsret til selskabet, 

når og hvis Grau ville sælge. Det var Graus initiativer og fornuftige investeringer, der 
gjorde, at han havde udkonkurreret DSB. Det var da noget af en bedrift. 

 
1979 M/F Sam-Sine blev indsat på ruten Hou – Sælvig 

 
Nu var tiden moden til, at der kom 

en ny og større færge, og Grau 
satsede stort og fik bygget den nye 

færge M/F Sam-Sine, der havde 
plads til 300 passagerer og 40 

biler, hvoraf 10 biler skulle 

placeres på et hængedæk. M/F 
Sam-Sine, der på det tidspunkt var 

landets mindste færge med 
hængedæk, kostede 11 millioner 

kr. Det var en stor investering for 
det lille rederi men nødvendigt for 

at kunne opfylde behovet. Faktisk 
blev der overkapacitet på ruten, da 

både M/F Ulla Grau, M/F Lis Grau 
og M/F Sam-Sine sejlede. I 

højsæsonen blev der sejlet 10 – 15 
daglige ture og i lavsæsonen 5 

ture. 
 

Forholdene på havnen var efterhånden for små og for dårlige, men heldigvis 

godkendte Amtsrådet den 8/1-1980 en ansøgning om at få bygget en ny trafikhavn i 
Hou nord for den eksisterende havn. Fra 1/7-1981 var den nye havn færdig, og al 

færgetrafik foregik derfra. Havnen blev udstyret med opmarchbåse, parkeringsplads, 
busholdeplads, et hydraulisk færgeleje til Samsø-færgerne og et leje til den 

kommunale Tunø-færge. Havnen blev indviet den 26/9-1981 med en stor fest. 
 

   
Her ser vi Sam-Sines første ankomst til Hou Havn efter 

ombygningen. Det er Peter Petersen og Karen Jensen, der 

spændt venter på færgen. 
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                  Honoratiores på broen                                      Borgmester Vagn Mikkelsen 

 

 

             
Odder Garden skal spille                                    Havnefoged Hanne Jensen og en ukendt mand.  

              Trafikminister Jens Risgaard Knudsen ses i baggrunden.  
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1985 M/F Sam-Son erstattede Ulla Grau på ruten Hou – Sælvig 
 

 
 Foto Søren Lund Hviid fra bogen “Man sejler da til en ø”  

 
I 1983 blev Ulla Grau solgt, og året efter købte færgerederiet M/F Ærø fra 1967. 

Færgen blev bygget om, bl.a. blev frihøjden hævet, så der blev plads til højere 
lastbiler. Den nye færge fik navnet M/F Sam-Son, og der var plads til 300 passagerer 

og 30 biler. Prisen var på 5,5 mill. kr. M/F  Lis Grau, der efterhånden var i en ringe 

stand, blev også taget ud af driften og solgt. Den 16/11-1988 benyttede Århus Amt 
sig af forkøbsretten og overtog den fulde kontrol over færgeselskabet, hvorefter Louis 

Grau blev købt ud. Amtet stiftede Samsø-Fonden – en selvejende institution, som 
blandt andet skulle være ejer af Hou – Sælvig ruten, med amtsborgmester Ib 

Frederiksen som den første formand. En medvirkende årsag til ejerskiftet var sikkert, 
at ruten ikke kunne løbe rundt. I 1989 blev der anlagt et ekstra færgeleje i Hou. 

 
Louis Grau havde dog ikke fået nok af 

branchen, for han købte et skib, som han 
chartrede ud til Vejle Turistforening. I 

1991 flyttede han med sin hustru Lis ind 
på en stiftelse i Christianshavn, hvor de 

nød deres otium. Stiftelsen, der var 
oprettet i 1819, var meget attraktiv for 

ældre søfolk, og Grau var stolt over at han 

blev optaget i stiftelsen. Grau var en 
snusfornuftig, aktiv og initiativrig mand, 

og han nød stor respekt blandt både de 
ansatte og diverse myndigheder. Grau, 

der døde i 1998 – 91 år gammel, var 
virkelig med til at præge Hou by og ikke 

mindst havnens udvikling. At vi i dag har 
så gode rutebilforbindelser, skyldes for en 

stor del færgerne.                                                                                                         

                                                                                

Louis Grau 87 år gammel 
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1995 M/F Vesborg en ny og større færge på ruten Hou – Sælvig 
 

    

                  
Kontorbygning 1996                                           Billetsalg 1996               

 

 

Trafikmængden på ruten steg yderligere og forskellige planer og løsninger blev 

undersøgt for at imødegå behovet. Endelig i 1994 lykkedes det bestyrelsen at få 
mulighed for indkøb af et nyt skib, og en ombygning af havnen var nødvendig, da der 

var behov for et bredere færgeleje. Den 1/4-1995 ændrede rederiet navn til Samsø 
Linien Aps, hvorefter M/F Sam-Sine blev malet om til hvid skrogfarve og navne med 

blåt. Efter lidt forsinkelse blev den nye færge M/F Vesborg sat ind i drift den 1/7-
1995. Den nye færge havde plads til 440 passagerer og 70 biler. 
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1999 M/F Kyholm nu ruten Hou – Kolby Kås 

 

 

 
Havnen set fra lift med Kyholm i havnen 1999  

 
I slutningen af 1997 vandt Samsø Linien Aps en licitation om Koldby Kås – 

Kalundborg ruten. Det bevirkede at rederiets nye færge kunne tage en daglig 

afstikker til Hou i højsæsonen. Den nye færge M/F Kyholm havde plads til 550 
passagerer og 90 biler. 

 
I 1998 blev anpartsselskabet omdannet til et aktieselskab, hvor amtsborgmester 

Flensted-Jensen senere overtog posten som formand. Sidst i år 2000 gennemgik M/F 
Sam-Sine en større ombygning. Færgen blev forlænget, hovedmaskinerne udskiftet, 

passagerapteringen blev moderniseret med nye møbler samt udvidet, 
kommandobroen blev udvidet til hele skibets bredde. Der blev også monteret en 

spuns på styrbords side for at skabe ligevægt, når hængedækket var i brug. Alt 
redningsmateriel blev udskiftet, og derefter fulgte en gennemgribende renovering af 

skibet. Så det var en næsten ny færge, der kom tilbage i foråret 2001 med en ny 
længde på 47 meter.  
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2009 M/F Kanhave en dobbeltfærge på ruten Hou – Sælvig 
 

Ved licitationen i 2008 bød 
Bornholmstrafikken/Nordic Ferry 

Service ind og vandt. De ville betjene 
ruten med en nybygget 

dobbeltenderfærge samtidig med at 
de ville sejle billigere. Fordelen ved 

denne type færge var, at den ikke 
skulle vendes for at komme ind og ud 

af færgelejet, og dermed kunne 
overfartstiden nedsættes. Hvis man 

skærer en dobbeltenderfærge over, 
står man med to helt ens halvdele af 

færgen. Det betyder, at når kaptajnen 

er sejlet i havn på Samsø, går han 
bare om på den anden side af 

kommandobroen og sejler tilbage til Hou. Alt udstyr er dobbelt. Færgen skulle bygges 
i Grækenland, og færgehavnen skulle samtidig ombygges for at skabe plads til en 

langt større færge.  På grund af flere strejker i Grækenland blev levering af skibet 
forsinket med 8 måneder. Det gav naturligvis mange problemer med både 

besejlingen og havneombygning.  Hou Havn lignede i lang tid en krigszone, idet 
ombygningen ikke kunne blive færdig. Da M/F Kanhave endelig ankom i juni 2009, 

var den slet ikke i orden. Der var 500 små og store opgaver, der skulle løses, før de 
første passager kunne gå eller køre ombord. Skibet skulle isoleres, ramperne 

tilpasses og mange andre ting skulle rettes til. 100 håndværkere arbejdede i døgndrift 
for at få færgen klar, hvilket bl.a. Cafeen i Hou nød godt af, da folkene jo skulle 

bespises. Håndværkerne var bestemt ikke imponeret over skibets kvalitet, og 
smedene påpegede, at svejsningerne ikke levede op til standarden. Sikkerheden var 

dog i orden mente Søfartsstyrelsen, der godkendte skibet efter en brand- og 

evakueringsøvelse. Sidst i juli 2009 kom den nye færge endelig i gang, og der var 
plads til 600 passagerer og 86 biler. Prisen var nu løbet op til 110 mill. kr., men den 

oprindelige pris var 90 mill. kr. Det var ikke uden grund, at færgen blev kaldt 
Skandalefærgen, for det ene uheld fulgte efter det andet. 
       
Nogle gange brød færgen bare sammen, 
der opstod brand i et maskinhus, 

rampen til vogndækket gik i stykker og 

maskinerne gik i stå, fordi kølevandet til 
maskinerne ikke kølede nok o.s.v. Der 

var naturligvis en masse rasende 
passagerer, og der blev talt om at 

ophæve kontrakten med selskabet, der 
ejede Samsø ruten og M/F Kanhave. 

Politikerne gik ind i sagen, og Samsø 
Kommune hyrede en ekspert til at se og 

gennemgå Kanhave. Ekspertens 
udtalelser var ret så negative. 
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Rederiet fik i foråret 2010 skibet i dok i Esbjerg, og der fik man endelig styr på de 
sidste ”børnesygdomme”. Nu var prisen på M/F Kanhave efterhånden løbet op i 180 

mill. kr., så det havde været en dyr fornøjelse for rederiet. Erstatningskrav og 
juridiske tovtrækkeri fulgte naturligvis efter. Færgen havde efterhånden fået så 

dårligt et ry, at rederiet besluttede at få bygget en ny færge i Hamborg. Da Samsø 
Kommune ikke ville bekoste de nødvendige ændringer af færgelejet, blev planerne 

stillet i bero.  
Sejladsen med Kanhave gik heldigvis også bedre.  

 

 
 

 

Den påbegyndte ombygning af havnen blev endelig færdig, og indvielsen skete den 
21/8-2010. Havneombygningen omfattede en ny terminal med gode faciliteter for de 

rejsende, kontorlokaler, nyt nødleje til færgen, gamle elinstallationer blev lavet om og 

der kom bedre tilkørsels- og adgangsforhold.  
 

2015 M/F Samsø/M/F blev omdøbt til Prinsesse Isabella ruten Hou – Sælvig 
 

                 
 

 

I oktober 2014 blev Samsø Rederi, der blev drevet af Samsø Kommune, oprettet, og 

en ny færge M/F Samsø var bestilt i Polen og skulle leveres 1/12-2014. Pris 198,5 
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mill.kr., men da færgen først blev afleveret 10/2-2015, fik rederiet prisen ned til 183 
mill. kr. Rederiet overtog sejladsen mellem Hou og Sælvig i november 2014. Færgen 

M/F Samsø blev leveret den 10/2-2015 og blev indsat på ruten i begyndelsen af 
marts måned. Der var plads til 600 passagerer og 160 personbiler. Bildækket var 8 

meter bredt, og der var plads til 3 kørebaner med 100 biler i alt. Der var to 
hængedæk, hvor der kunne være 30 biler på hvert, når der var fuldt om sommeren. 

Der var elevator på båden. Den ene side førte ind i cafeteriet, mens den anden førte 
direkte ind i et lukket område, hvor der var en seng. Ambulancen havde sin egen 

plads på vogndækket, og med elevatoren kunne man blive fragtet direkte op i 
sygeværelset. Det var der behov for, da der meget ofte var en ambulance med over. 

På færgen var der et specielt handicaptoilet, fjernsynslokale og andre rum. M/F 
Samsø, der også var en dobbeltenderfærge, kan sejle på både naturgas og diesel. 

Odder Avis havde i begyndelsen af marts 2015 en samtale med rederiets direktør 
Carsten Kruse, hvor han fortalte, at færgen var fremtidssikret, hightech, driftssikker 

og meget smuk, og så kan den holde i op til 40 år, sluttede han. 

 
Odder Kommune havde betalt den store havneombygning i 2009/2010, men da 

Samsø Kommune overtog færgeruten i 2014, ville de ikke overtage den tidligere rutes 
restgæld til kommunen. Derfor startede nye drøje forhandlinger om, hvad Samsø 

Kommune skulle betale for at benytte havnen. Efter flere måneders forhandlinger blev 
der indgået en ny aftale, der bevirkede, at Odder Kommune ville få tilbagebetalt 

gælden lidt senere og med 3 mill. kr. mindre end den gamle aftale. Borgmester Uffe 
Jensen udtalte til Odder Avis: ”Borgerne i Odder kan dog glæde sig over, at der 

kommer 18 mill. kr. i kassen i løbet af 10 år, så lånet bliver betalt”.  
 

Den 4/6-2015 blev M/F Samsø omdøbt til M/F Prinsesse Isabella af prinsesse Isabella. 
Det var prinsessens allerførste officielle opgave. Kronprinsesse Mary var med og 

kunne stolt se sin kun otteårige datter brillere, for den lille charmetrold satte ikke en 
fod forkert, og hun så ud til at nyde at være på job. I det hele taget var det en god 

dag for Samsø og samsingerne. Skibet blev kåret til Årets Danske Skib i 2015 på en 

international maritim messe i København, med følgende begrundelse: ” Isabella er 
designet ind i en større sammenhæng – her er et lokalsamfund med en grøn 

ambition. Skibet repræsenterer innovation og ny/moderne fremdrivningsteknologi og 
viser, at er samarbejde mellem skib og land (biogasproduktion) muliggør en 

forbedring af miljøet”.  
 

Færgerne og færgehavnen har altid ”delt vandene i Hou”, idet nogle beboere er og 
var imod færgehavnen og nogle er og var for. Men et er sikkert – det er Hou – Samsø 

ruten byen er kendt for.  
 

Hvis man er interesseret i flere oplysninger om de forskellige færger, findes der på 
Hou Lokalhistoriske Arkiv en fortegnelse udfærdiget af Per Floris, Havnegade 16, Hou. 

Her kan man se tekniske data, ejerforhold, færgernes historie m.v.   
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Kilder 

• Artikel fra I godt Selskab fra 2009 og 2011 udgivet af Odder Lokalhistoriske Arkiv og Odder 

Museum 

• Billeder fra Bente Schou, Hou Lokalhistoriske Arkiv og familien Grau 

• En rest af et fiskerleje…begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen 

• ”Man sejler da til en ø”. Færgefarten på Samsø gennem tiderne af Poul Sørensen 

• Odder Avis fra 3/12-2014 og 4/3-2015 

• Artikel fra 7/10-2015 fra nettet vedr. Årets Danske Skib 

• Artikel fra 6/6-2015 fra nettet vedr. M/F Prinsesse Isabellas dåb 

 

 

Skrevet af Kirsten Mørk 2017 


