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Da Kalvehavebanen åbnede i 1897, stiftede en kreds af mønboer Møns Dampskibsselskab, der sejlede fra
Stege til Kalvehave med dampskibet "Stege".

For mønboerne var det vigtigt, at forbindelsen blev stabil - også når farvandene frøs til. Og at forbindelsen
blev styret fra Møn - og absolut ikke fra Sjælland.

 I begyndelsen var det primære at få post og gods frem. Passagertrafik spillede en sekundær rolle - at rejse var
ikke en dagligdags begivenhed. Men uanset hvad der blev transporteret, var ruten Møns livsnerve igennem

mange år.

 Vi følger selskabet fra den første tur over en årrække med fremgang og til de sidste år, hvor konkurrencen fra
bilerne prægede selskabets dagligdag. I 1934 måtte det give op og realisere sine aktiver.

 I de godt 37 år selskabet sejlede, nåede det at anskaffe tre dampskibe, en motorbåd, et motorskib og en pram.
 Det var nok det sidst anskaffede dampskib "Codan", som de fleste forbinder med Møns Dampskibsselskab.

Skibet var efter forholdene et stort og godt skib, men også meget dyrt at sejle med.

 Selskabet forbindes også med Steges - nu nedrevne - karakteristiske havnebygning kaldet Havneslottet. Det
var ud for denne bygning skibene lagde til. I bogen omtales også diverse havneforhold i Stege og i

Kalvehave.

 Denne bog gør ikke krav på at være en skibsteknisk redegørelse, men er en gennemgang af dagligdagen og
milepælene i dampskibsselskabets historie.
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