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Dampskibsselskab, der blev stiftet 1875 og siden har sejlet med passagerer og senere biler i området omkring
Svendborg og Langeland. Gennem tiderne med berømte dampskibe som Agnete, der sejlede i 53 år frem til
2008, hvor selskabet er overtaget af Nordic Ferry Group og fortsat sejler mellem Spodsbjerg og Taars.

Desuden er der historien om Skagen-Paketterne A/S, der i årene fra 1916 til 1969 sejlede mellem Skagen og
København med friske fisk den ene vej og alt muligt andet fra København til Skagen. Alt fra synåle til biler,
benzin og olie blev sejlet til Skagen med skipper Johan Christensen, der personligt stod for sejlads i 55 år. En
lille side historie er at et af skibene fra Skagen indtil 2008 har været privat lystyacht for den canadisk fødte

rocksanger Neil Young. Så Lilli fra Skagen har levet i Californien under navnet W. N. Ragland.
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