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Forord
Dette er bog nummer to fra forlaget Starnia. Dette er forhåbentlig også den første bog i en serie 
af bøger med titlen ”Færger fanget med kamera”, som vil skildre den udvikling der har været i 
skibs- og færgetrafikken fotografisk.

Min interesse for at tage billeder begyndte for alvor i sommeren 1998, hvor jeg kun havde 
et lille analogt kompakt kamera. Dette var dog ikke særlig godt til at tage færgebilleder med. 
Det havde ikke zoom, og det man så gennem søgeren var ikke det motiv, som blev optaget 
på filmen. Så relativt hurtigt skiftede jeg til et analogt spejlrefleks kamera, som senere blev 
udvidet med et zoom objektiv. Herefter fulgte et digitalt kompakt kamera, inden jeg var tilbage i 
spejlrefleks verdenen, som nu var blevet digital. Denne udvikling i kameraerne, kan derfor også 
ses på billederne, hvor de første billeder fra 1998 og 1999 ikke er helt i top kvalitetsmæssigt. 

Billederne i bogen er taget af forfatteren i perioden fra sommeren 1998 til december 2016, og 
dækker området øst for Storebælt. Turen starter i Rønne på Bornholm og fortsætter herefter 
til København. Efterfølgende besøges havnene videre rundt om Sjælland og øerne i retningen 
venstre om for at slutte i Øresund, hvor en række ”bonusfærger” på gennemsejling medtages i 
bogen. 

For at gøre teksten så læsevenlig som mulig, er navnene på færgerne skrevet med fed skrift 
type, mens rederi og ejer navne er skrevet med kursivt.

Kastrup, januar 2017
Michael Koefoed-Hansen



6 - Rønne

← Pomerania ankommer 
fra Swinoujscie til Rønne d. 
28/7-2007 med en masse 
glade polske sommergæster 
ombord. Udover at sejle 
til Rønne om sommeren 
sejlede Pomerania også til 
København hele året.

← Pomerania ligger i 
færgeleje 3, og venter på at 
blive lastet d. 30/7-2005. 

Den 31. oktober 2010 
nedlagde Polferries ruterne 
mellem Polen og Danmark. 
Pomerania blev herefter i 
en periode oplagt. Polferries 
solgte i januar 2011 
Pomerania til Blue Line, hvor 
den blev indsat mellem Italien 
og Kroatien under navnet 
Dalmatia. I 2014 blev den 
solgt til ophugning i Indien.

Rønne

↑ Silesia fra Polferries ses her 
i Rønne d. 22/8-1998. Silesia 
sejlede om sommeren en gang 
om ugen mellem Swinoujscie i 
Polen og Rønne. Silesia blev 
i 2005 solgt til GA Ferries i 
Grækenland.
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↑→↓ I sommeren 1998 
havde DFO (Deutschen 
Fährgesellschaft Ostsee) 
indsat Rostock som 
ekstrafærge på ruten mellem 
Sassnitz (Tyskland) og Rønne. 
Hun ses her ankomme til 
Rønne d. 29/8-1998.

Efter sommeren blev Rostock 
oplagt og efterfølgende solgt 
i 1999 til Seawind Line i 
Sverige, hvor hun fik det nye 
navn Star Wind. Efter en 
ombygning blev færgen indsat 
mellem Stockholm (Sverige) 
og Åbo (Finland).


