66$3%HUQVWRUIIEOHYE\JJHWWLO')'6LRJYDUJHQQHPILUHnUWLHUHWDIUHGHULHWVIODJVNLEHSn1RUGV¡UXWHUQH
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Danske passagerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005
Af Morten Hahn-Pedersen og René Taudal Poulsen

)LVNHULRJ6¡IDUWVPXVHHWJHQQHPI¡UWHLRJHQ
XQGHUV¡JHOVHDINRQFHSW QGULQJHUQHLSDVVDJHUWUDÀNNHQSn
')'6·UXWHIUD(VEMHUJWLO+DUZLFK,HWYLGHUHSHUVSHNWLY
HU GHW KHQVLJWHQ DW In EHO\VW KHOH XGYLNOLQJHQ DI GHQ GDQVNHSDVVDJHUWUDÀNSn1RUGV¡HQ1 UY UHQGHDUWLNHOHUHW
GHOUHVXOWDWDIGHWWHDUEHMGHRJLQGJnUVDPWLGLJVRPOHGLHW
LQWHUQDWLRQDOWVDPDUEHMGVSURMHNWVRPXQGHUWLWOHQ´1RUWK
Sea Passenger Lines” udføres af Fiskeri- og Søfartsmuseet i
VDPDUEHMGHPHGGHPDULWLPHPXVHHUL*¡WHERUJ6WDYDQJHU
7RUVKDYQ$EHUGHHQ+XOO%UHPHUKDYHQ$PVWHUGDP5RW
WHUGDP$QWZHUSHQRJ'XQNHUTXH
Indledning
Gennem mere end 150 år har skibe bragt passagerer til og fra
'DQPDUNSnWY UVDI1RUGV¡HQ6HOYRP'DQPDUNVIRUELQdelser til Storbritannien har været de mest betydningsfulde
JHQQHPKHOHSHULRGHQ QGUHGHWUDÀNP¡QVWHUHWVLJPDUNDQW
ÁHUHJDQJH0HGKHQEOLNSnDWXQGHUV¡JHEDJJUXQGHQKHUfor analyseres i nærværende artikel strukturforandringerne i
SDVVDJHUWUDÀNNHQRJ QGULQJHUQHLUXWHQHWWHWVXGIRUPQLQJ
Artiklen belyser, hvilke havne der er blevet anløbet, og hvor
GH YLJWLJVWH RPGUHMQLQJVSXQNWHU IRU WUDÀNNHQ KDU OLJJHW
6DPWLGLJXQGHUV¡JHVWUDÀNLQWHQVLWHWHQRJUXWHUQHVNRPPHUFLHOOHJUXQGODJ(QGYLGHUHXQGHUV¡JHVGHWKYLONHQWRQQDJH
der er blevet brugt på ruterne samt hvilke krav dette har stilOHWWLOGHQWLONQ\WWHGHLQIUDVWUXNWXU(QGHOLJNDVWHUDUWLNOHQHW
EOLNSnGHUHGHULHUGHUKDUEHV¡UJHWWUDÀNNHQ
+RYHGNLOGHQ WLO EHVNULYHOVH DI RPVWLOOLQJHUQH L WUDÀNmønstrene er fartplaner fra DFDS, der gennem det meste
DI SHULRGHQ GRPLQHUHGH GDQVN SDVVDJHUIDUW Sn 1RUGV¡HQ

Fartplanerne er bevaret i DFDS’ omfattende arkiv på ErKYHUYVDUNLYHW L cUKXV $UWLNOHQ EDVHUHU VLJ HQGYLGHUH Sn
brede værker om dansk søfarts generelle udvikling og publikationer om den tidlige dampskibsfart samt Esbjerg havns
RJ')'6·KLVWRULH
De første dampskibe over Nordsøen til Danmark
Danmark blev første gang inddraget i faste dampskibsruter over Nordsøen, da britiske dampskibe i 1820’erne indOHGWH UHJHOP VVLJ UXWHIDUW IUD /RQGRQ WLO 6NW 3HWHUVERUJ
YLD .¡EHQKDYQ %ODQGW GH I¡UVWH IDUW¡MHU L GHQQH IDUW NDQ
nævnes damperen George the Fourth, som i 1827 tre gange
DQO¡E .¡EHQKDYQ 'HQ GDQVNH KRYHGVWDG YDU LPLGOHUWLG
blot en mellemstation på de tidlige dampskibsruter over
Nordsøen og ind i Østersøen, hvor den egentlige destinaWLRQYDU6NW3HWHUVERUJ'DQ]LJHOOHUHQDQGHQDIGHVW¡UUH
VWHUV¡KDYQH 6NLEHQH PHGWRJ EnGH IUDJW RJ SDVVDJHUHU
men grundet Københavns position som mellemstation blev
der i de første år ikke ofret store summer på at informere det
danske publikum om muligheden for at benytte disse dampVNLEHWLO6NW3HWHUVERUJHOOHU/RQGRQ7\SLVNQ¡MHGHVUHGHrierne med små annoncer i Københavns adresseavis, men
efterhånden etableredes i København et netværk af lokale
DJHQWHUVRPYDUHWRJPDUNHGVI¡ULQJRJVDOJDIELOOHWWHU
0HGWLGHQÀNGHEULWLVNHGDPSVNLEHI¡OJHVNDEDIIDUW¡MHUIUDDQGUHQDWLRQHU6nOHGHVEHJ\QGWHWRIUDQVNKROODQGske dampskibe, Le Tage og $PVWHUGDP, i 1840 at anløbe
.¡EHQKDYQFDKYHUIMRUWHQGHGDJSnGHUHVUXWHIUD/H+DYUH
WLO6NW3HWHUVERUJ'HWRVNLEHÀNL·HUQHDGVNLOOLJHKROlandske efterfølgere - ikke mindst da det store hollandske
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rederi .RQLQOLMNH 1HGHUODQGVFKH 6WRRPERRW 0DDWVFKDSSLM
EOHYVWLIWHWLRJLQGOHGWHUHJHOP VVLJEHVHMOLQJDI6NW
3HWHUVERUJ.|QLJVEHUJRJ.¡EHQKDYQPHGEODGDPSHUHQ
Rubbens'HVXGHQVHMOHGHUXVVLVNHVYHQVNHRJW\VNHGDPSskibe mellem Storbritannien og Østersøhavnene, og adskillige af disse skibe anløb ligeledes København1
Fra Jyllands vestkyst til Storbritannien
– de første forsøg
Det var frem for alt ophævelsen af den britiske kvægtold i
1842, som satte gang i planer om etablering af dampskibsUXWHUIUDGHWYHVWOLJH-\OODQGWLO6WRUEULWDQQLHQ,VWRUHGHOH
af Jylland var kreaturavl af vigtighed - ikke blot på grund af
jordbundens beskaffenhed, men også fordi dyrene i eksportmæssig sammenhæng var selvtransporterende, hvilket med
samtidens dårligt udbyggede landværts transportnet var en
IRUGHO +RYHGSDUWHQ DI GHQ GDQVNH NUHDWXUHNVSRUW JLN  L
EHJJHEHW\GQLQJHUDIRUGHWWLOPDUNHGHWL+DPEXUJ'HU
En rejse fra Hjerting til Lowestoft, 1851
Studene var vigtige, men mest opmærksomhed vakte dog
den nye passagerfart, som dampskibsforbindelserne mellem
'DQPDUNRJ6WRUEULWDQQLHQRJVnJDY6nOHGHVKDYGHGDPSskibet Jylland, foruden kapacitet til 120 kreaturer og 80 tons
JRGV IDFLOLWHWHU WLO  NDK\WVSDVVDJHUHU 6N¡QW VNLEHW YDU
bygget specielt med henblik på passage af Aggerkanalen,
kom det foruden få besøg i Højer til at besejle Hjerting,
hvortil der i 1851 ankom 38 passagerer, mens 92 rejste fra
+MHUWLQJWLO/RZHVWRIW
1HWRS IUD  ÀQGHV HQ EHUHWQLQJ IUD VM OO QGHUHQ
Villars Knudsen Lund om en tur med JyllandIUD+MHUWLQJ
Lund fortæller, at Jylland ankom og ankrede op på rheden
YHG+MHUWLQJGHQMXOL6DPPHGDJEOHYDOOHGHYHQWHQGH
kreaturer bragt ombord under megen ståhej og besvær, og
Q VWHGDJEOHYSDVVDJHUHUQHLQGVNLEHWSnPHUHUROLJYLV9HG
middagstid halede JyllandDQNHUHWKMHPRJUHMVHQEHJ\QGWH
Inden for Skallingen gled skibet let frem, men passagererne
NXQQHGRJVHKYDGGHUYDULYHQWH6¡HUQHEU¡GYROGVRPW
på selve Skallingen, og da skibet kom ud af Grådyb, rul-
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YDUWUHSUREOHPHUYHGGHQQHWUDÀN)RUGHWI¡UVWHYDUNUHDWXUDYOHUQH PHJHW DIK QJLJH DI EORW HW HQNHOW PDUNHG )RU
det andet var driften af dyrene på den lange vej til Hamburg
LNNHPLQGVWSJDG\UHQHVY JWWDEXQGHUYHMVEHNRVWHOLJ
for opdrætterne, og endelig gik man glip af den avance, som
mellemhandlerne i Hamburg tjente ved kreaturernes videreVDOJHIWHUJHQRSIHGQLQJ
Med ophævelsen af kvægtolden og åbningen af det briWLVNHPDUNHGNXQQHPDQVOnDOOHGLVVHÁXHUPHGHWVP N
og ikke mindst blandt opdrætterne i de kvægrige vestlige
Limfjordsegne satte det gang i drøftelser af de nye muligheGHU$OOLJHYHOJLNGHUIHPnUI¡UGHUNRPJDQJLWLQJHQH
Ud fra hensynet til sit eget handelsmæssige opland frygtede Aalborg følgerne af en direkte forbindelse mellem de
vestlige Limfjordsegne og England og formåede at bremse
SODQHUQH$OOLJHYHOEOHYGLUHNWHNY JHNVSRUWIUD-\OODQGHQ
realitet i 1847, da private lejede det engelske skruedampskib
Rattler IRU HQ UHMVH IUD /LPIMRUGHQ WLO (QJODQG ,PLGOHUWLG
OHGHGHWVRPHQQ¡GGHVNDOSnGHODQJHE¡OJHU6W¡UVWHSDUWHQ
af passagererne søgte læ, og nogle førsteklassespassagerer
ODJGHVLJLN¡MHUQH$QGUHUHMVHQGHVWRGYHGU OLQJHQWUDYOW
optaget med at ofre til havguderne, mens de få resterende
passagerer til moro for de søvante tumlede rundt som beruVHGH'HUYDULDOWSDVVDJHUHURPERUGPHQNXQWUHKDYGH
O\VWWLOPLGGDJVPDGHQ'HUYDUNXQNDK\WWHUEHUHJQHWWLO
I¡UVWHNODVVHVSDVVDJHUQH3DVVDJHUHUQHSnDQGHQNODVVHRJ
det var hovedparten - måtte sove sammen med studene i
VNLEHWVIRUUHVWHGHO6RYHVWHGHUQHEHVWRGDIW\QGHODJKDOP
spredt ud på dørken - resten af sengetøjet måtte de rejsende
VHOYNODUH9DUPHQV¡UJHGHVWXGHQHIRUIULVNOXIWVWU¡PPHGH
ned fra den åbenstående luge, og ifølge Lund var det eneste minus en kontinuerlig regn, som medførte et temmelig
YnGWQDWWHOHMH(IWHUHQRYHUIDUWSnWLPHUODJGHVNLEHWYHG
PLGQDWVWLGWLONDML/RZHVWRIW0HQVG\UHQHVWUDNVHIWHUDQkomsten blev ført til en staldbygning, måtte passagererne
IRU HJHQ UHJQLQJ LQGORJHUHV Sn HW J VWJLYHUL KYRU GH ÀN
PXOLJKHGIRUDIYDVNQLQJDINXOVW¡YKDOPRJG\UHOXJW
Man kan mene, at det nok har været tiltrængt3

66-\OODQGYDUL HUQHLIDUWPHOOHPEULWLVNHKDYQHRJ+MHUWLQJVDPWGHQYHVWOLJH/LPIMRUG,OOXVWUDWLRQIUD7KH,OOXVWUDWHG/RQGRQ
1HZV

modtog skibets rederi så mangelfulde og modstridende
oplysninger om besejlingen af Aggerkanalen, at skibet i
stedet blev dirigeret til Hjerting, hvortil kreaturerne også
EOHYGUHYHW'HWWHDQO¡EEOHYVWDUWVNXGGHWWLOHQIDVWGDPS
skibsbesejling af Hjerting, som frem til 1860 blev anløbet
DI ÁHUH IRUVNHOOLJH GDQVNH RJ HQJHOVNH GDPSVNLEH 6N¡QW
også besejlingen af den vestlige Limfjord med anskaffelsen
af dampskibet Jylland kom i gang i nogle få år i 1850’erne,
ÀN GHQ GLUHNWH HNVSRUW DI NY J WLO (QJODQG KHUIUD DOGULJ
VDPPHRPIDQJVRPWLOI OGHWEOHYL+MHUWLQJ7LOHNVHPSHO
gennemførtes i 1851 fem ture gennem Aggerkanalen, men
DIJDQJHIUD+MHUWLQJWLO/RZHVWRIWQRUG¡VWIRU/RQGRQ
Dampskibsforbindelserne fra den vestlige Limfjord og
Hjerting til Storbritannien blev aldrig nogen virkelig sucFHV3DVVDJHUJUXQGODJHWYDUVSLQNHOWRJKHOOHULNNHNUHDWXrerne kom i det antal, som var nødvendigt for en fuldt renWDEHOGULIW+HUWLONRPDWDQO¡EHQHDIGHYHVWM\VNHSODGVHU

var forbundet med såvel en række besejlings- og lasthåndteringsmæssige besværligheder som en elendig landværts
LQIUDVWUXNWXU VRP PDQ LNNH KDYGH PDJWHW DW In VW\U Sn
Den sidste direkte besejling af den vestlige Limfjord blev
gennemført i 1857, og i 1860 så man det sidste dampskib i
Hjerting, hvor alle videre forsøg på at opretholde forbindelsen blev endeligt opgivet i 18622
Grundlæggelsen af DFDS
Oprettelsen af et dansk dampskibsrederi med regelmæssig
rutefart på den førende industrination Storbritannien var på
tale adskillige gange allerede i 1840’erne, men antagelig
JUXQGHW ÁHUH XKHOGLJH HNVSHULPHQWHU PHG GDPSVNLEVUXWHU
LGDQVNLQGHQULJVIDUWEOHYGHWIRUHO¡ELJYHGVQDNNHQ)¡UVW
med stiftelsen af 'HWDOPLQGHOLJHGDQVNH'DPSVNLEVVHOVNDE
LNRPGHUUHDOLWHWHULWLQJHQH0HGHQDILQLWLDWLYWDJHUQH&3$.RFKVRPIRUUHWQLQJVI¡UHUNXQQHGHWQ\HUHGHUL
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allerede i 1857 sætte ikke mindre end tre større skruedampskibe - /1+YLGW, Thor og Odin - i fart mellem København
RJKHQKROGVYLV+XOO/HLWKRJ/LYHUSRRO,GHI¡OJHQGHnU
EOHYUHGHULHWLPLGOHUWLGUDPWDIÁHUHXKHOGRJ¡NRQRPLHQ
EOHYHIWHUKnQGHQDQVWUHQJW'HWVDPPHYDUWLOI OGHWLWRDQdre danske dampskibsrederier, Koch & Henderson og H.P.
PriorKYLVVNLEHSULP UWYDUEHVN IWLJHGHLLQGHQULJVIDUW
Disse rederier var udsat for stigende konkurrence fra nystiftede lokale provinsrederier, og konkurrencen havde al udsigt til at tiltage efterhånden, som 1860’ernes store danske
MHUQEDQHUHIRUPHUVDWWHVSRURYHUODQGHW
,YDU&3$.RFKLQYROYHUHWLHWDEOHULQJHQDIHQGQX
et rederi, 7KH $QJOR'DQLVK 6WHDP 1DYLJDWLRQ &RPSDQ\,
RJ WDQNHQ YDU DW LQGV WWH ÀUH GDPSVNLEH L UHJHOP VVLJ
IDUWSn1RUGV¡HQ0HQVGHÀUHIDUW¡MHUYDUXQGHUE\JQLQJ
ÀNUHGHULHW¡NRQRPLVNHYDQVNHOLJKHGHUGDHQJHOVNHLQYHVWRUHU LNNH VRP YHQWHW NXQQH VLNUH GHWV VWDUWNDSLWDO 0HG
3ULYDWEDQNHQVGLUHNW¡U&)7LHWJHQVRPG\QDPRO\NNHGHV
det imidlertid i 1866 at forene de økonomisk trængte rederier i et nyt selskab under navnet 'HW)RUHQHGH'DPSVNLEV
Selskab ')'6 ,NUHGVHQEDJ')'6VWRGPDQJHDIGDQVN
HUKYHUYVOLYVPHVWIUHPWU GHQGHJURVVHUHUÀQDQVP QGRJ
fabrikanter, og rederiet var dermed sikret et stærkt grundlag
for videre ekspansion4 *HQQHP GH Q VWH PDQJH nU VNXOle DFDS komme til at sætte markant præg på den danske
GDPSVNLEVEHVHMOLQJDIEOD1RUGV¡HQ
)LJXU')'6·UXWHQHWSn1RUGV¡HQ.
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Figur 1 viser udstrækningen af DFDS’ rutenet kort efter
JUXQGO JJHOVHQ)LJXUHQYLVHUOLJHOHGHVDW.¡EHQKDYQSn
GHWWHWLGVSXQNWYDUXGJDQJVSXQNWIRUDOOHUXWHUQH
Esbjerg Havn og etableringen af faste Nordsø-ruter
De mest velfungerende vestvendte havne i det danske monarki i midten af 1800-tallet - Altona, Glückstadt, Tönning
og Husum - var beliggende i hertugdømmerne Slesvig og
Holsten, og gik sammen med hertugdømmerne tabt for monarkiet ved Danmarks nederlag i krigen mod Preussen og
VWULJL,V U7|QQLQJKDYGHLQGWDJHWHQYLJWLJSRVLWLRQVRPPRQDUNLHWVHNVSRUWKDYQWLO6WRUEULWDQQLHQ1RJOH
af de første dampskibsforbindelser over Nordsøen havde
udgangspunkt i havne i Slesvig-Holsten, hvorfra kvæg blev
WUDQVSRUWHUHWWLO6WRUEULWDQQLHQ)UD7|QQLQJEOHYWUDÀNNHQ
LQGYLHWLRJÁHUHIDUW¡MHUEOHYLQWURGXFHUHWLO¡EHWDI
·HUQH 7|QQLQJ SURÀWHUHGH DI GHQ I¡UVWH MHUQEDQH Sn
WY UVDI-\OODQG%DQHQIRUEDQGW7|QQLQJRJ)OHQVERUJRJ
GHUPHG1RUGRJVWHUV¡HQ
$OOHUHGHÀUHPnQHGHUHIWHUIUHGVVOXWQLQJHQIRUHODJGHGHQ
danske regering Udkast til Lov om en Jernbane fra Vamdrup
til Strandby [ved Esbjerg]RJ$QO JDIHQKDYQSDDGHWVLGste sted,PRWLYHULQJHQIRUORYIRUVODJHWKHGGHWDW'DQPDUN
med tabet af Slesvig-Holsten havde mistet rådigheden over
de vigtige handelsveje gennem hertugdømmerne, hvorfor
regeringen straks havde måttet overveje, om der kunne åbQHVQ\HYHMHIRUGDQVNKDQGHO
Hermed startede den proces, som i 1868 førte til loven
RP DQO JJHOVH DI (VEMHUJ +DYQ 8PLGGHOEDUW V\QHV IRUløb og begrundelser ganske ligetil, og traditionelt forklares
Esbjergs anlæggelse da også med behovet for en ny udfaldsSRUWIRUODQGEUXJVHNVSRUWHQWLO6WRUEULWDQQLHQ+HOWVnHQNHO
YDUVDJHQGRJLNNH)UHPVNULGWVWURQDWLRQDOWSU JHGHJHQrejsningsønsker og behovet for en velfungerende landværts
vestjysk infrastruktur spillede også en rolle, men resultatet
blev altså havnen ved Esbjerg - og de hermed forbundne
jernbaner mod nord og øst!
Anlægget af Esbjerg Havn blev en lang, farverig og
særdeles brydsom historie, hvor den ene entreprenør efter
GHQDQGHQEOHYVHQGWSnSRUWHQHOOHUJLNEDQNHURW8DQVHW

skibe med højere passagerkapacitet blev med tiden indsat
Sn(VEMHUJ+DUZLFKRYHUIDUWHQ-&OD&RXU, der sejlede på
UXWHQIUDWLORJLJHQHIWHU9HUGHQVNULJNXQQH
PHGEULQJHSDVVDJHUHUSnNODVVHRJSnNODVVH7
0HG(VEMHUJ+DYQRJ')'6ÀNGHQGDQVNHYHVWN\VWVLW
IDVWHKROGHSXQNWLSDVVDJHUVNLEVWUDÀNNHQSn1RUGV¡HQ

$QQRQFH IUD (DVW $QJOLDQ 'DLO\ 7LPHV MXQL  IRU ')'6 
SDVVDJHUWUDILNPHOOHP+DUZLFKRJ(VEMHUJ

entreprenørens navn var den centrale kautionist dog stadig
GHQVDPPHQHPOLJ3ULYDWEDQNHQVGLUHNW¡U&)7LHWJHQGHU
RJVn KDYGH LQWHUHVVHU L EnGH MHUQEDQHU RJ ')'67LHWJHQ
havde tidligt set mulighederne i Danmarks nye Nordsøhavn,
og uanset diverse besværligheder holdt han fast i sit mål; at
In')'6SODFHUHWWXQJWL(VEMHUJ'HWLNNHEDUHO\NNHGHV
det lykkedes med en succes, som vel i samtidens danske
HUKYHUYVOLYPnVLJHVDWY UHQ VWHQXGHQVLGHVW\NNH
I 1875 indledte DFDS fast rutefart fra Esbjerg til
Storbritannien - i udgangspunktet med anløb i Thameshaven,
PHQ IUD  Á\WWHGHV DQO¡EHQH WLO 3DUNHVWRQ 4XD\ YHG
+DUZLFK .RQNXUUHQWHU Sn UXWHU WLO 6WRUEULWDQQLHQ EOHY
købt ud, og DFDS blev med tiden stort set enerådende på
Nordsø-ruterne fra Esbjerg, som efterhånden blev centrum
IRU UXWHU WLO EOD /RQGRQ *ULPVE\ 1HZFDVWOH +DPEXUJ
$QWZHUSHQ'XQNHUTXHRJ) U¡HUQH1 VWHIWHU.¡EHQKDYQ
blev Esbjerg den mest benyttede havn i DFDS’s udenrigsIDUW )UDJWJUXQGODJHW IRU (VEMHUJUXWHUQH YDU L EHJ\QGHOVHQ OHYHQGH NUHDWXUHU PHQ GH DÁ¡VWHV DOOHUHGH L O¡EHW DI
1880’erne af en stærkt voksende landbrugseksport af forarbejdede produkter som bacon og smør6 0HQ GHU YDU
RJVn SODGV WLO SDVVDJHUHU Sn ')'6VNLEHQH IUD (VEMHUJ
Eksempelsvis kunne dampskibet Riberhuus, der sejlede i
fart mellem Esbjerg og England fra 1875 til 1911, medføre
 SDVVDJHUHU IRUXGHQ GHW JRGV VNLEHW PHGEUDJWH 6W¡UUH

Et vidt forgrenet rutenet med passager- og fragtskibe
Tietgen spillede en nøglerolle i etableringen af en hel række
danske virksomhedsmonopoler i anden halvdel af 1800WDOOHW 6DPPH XGYLNOLQJ IDQGW VWHG L UHGHULHUKYHUYHW KYRU
DFDS i løbet af 1870’erne og 1880’erne overtog en række
PLQGUHGDPSVNLEVUHGHULHUIUDSURYLQVHQ'HUPHGEHI VWHGH
selskabet stillingen som Danmarks ledende rederi og havde
på mange ruter en egentlig monopolstilling8 +LVWRULNHUHQ
Julius Schovelin beskrev i DFDS’ 25 års jubilæumsbog fra
1891, hvordan disse ruter blev samlet ”i Selskabets Haand
i Kraft af Forholdenes naturlige Udvikling”6FKRYHOLQWLO
skrev denne ”naturlige udvikling” den skærpede konkurUHQFH PHOOHP ')'6 RJ SURYLQVUHGHULHUQH RPNULQJ 
”Det var derfor kun naturligt, at man her som overalt,
hvor Konkurrencen rykker truende paa Livet, foretrak
Sammenslutning, og fem af de nævnte Rederier lod sig
derfor efterhaanden ifølge eget ønske optage i DFDS”10
Schovelin var ikke sen til at understrege, at overtagelserne
665LEHUKXXVYDUIUDRJIUHPWLO9HUGHQVNULJHQJDJHUHW
Sn')'6 1RUGV¡UXWHUIUD(VEMHUJ
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havde været ”en nationaløkonomisk Gevinst” for Danmark,
fordi tonnagen kunne udnyttes mere rationelt på DFDS’ omIDWWHQGHUXWHQHW'HWNDQJLYHWYLVGHEDWWHUHVRP6FKRYHOLQV
vurdering af opkøbenes samfundsøkonomiske konsekvenser
var korrekt, men sikkert er det, at DFDS kom til at spille en
OHGHQGHUROOHSnGHGDQVNH1RUGV¡OLQMHUO QJHIUHPRYHU
Omkring århundredskiftet var rutenettet, som det fremgår
DI)LJXUEOHYHWPHJHWRPIDWWHQGH,VDPPHQOLJQLQJPHG
rutenettet i 1866 ved grundlæggelsen af DFDS var der
NRPPHW PDQJH UXWHU WLO ,  KDYGH .¡EHQKDYQ Y UHW
det afgørende omdrejningspunkt i netværket, men omkring
århundredskiftet havde talrige provinshavne fået anløb af
DFDS, og ikke mindst Esbjerg var vokset til en betydelig
KDYQ IRU WUDÀNNHQ WLO 6WRUEULWDQQLHQ )RU PDQJH UXWHU YDU
JRGVWUDÀNNHQ GHQ EHW\GHOLJVWH LQGW JWVNLOGH , VDPPHQOLJQLQJPHGODQGEUXJVHNVSRUWHQVSLOOHGHSDVVDJHUWUDÀNNHQ
NXQHQPLQGUHUROOH0DQJHIUDJWVNLEHKDYGHLPLGOHUWLGDSWHULQJWLOEUXJIRUSDVVDJHUHU
,QGWLO  9HUGHQVNULJ KDYGH ')'6 HW RPIDWWHQGH UXWHQHW GHU IRUEDQGW KDYQH YHG 1RUG RJ VWHUV¡HQ 'HQQH
YLJWLJH WUDÀN KDYGH .¡EHQKDYQ VRP RPGUHMQLQJVSXQNW
Via København forbandt DFDS havne som London, Hull,
Antwerpen og Dunkerque med blandt andet Königsberg,
/LEDXRJ6NW3HWHUVEXUJ+RYHGJUXQGODJHWIRUGHQQHWUDÀN
YDUJRGVWUDÀNPHQPDQJHDIIDUW¡MHUQHKDYGHRJVnNDSD)LJXU3DVDJHUOLQMHUSn1RUGV¡HQ.
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06 -\OODQG RJ 66 $3 %HUQVWRUII YHG (QJODQGVNDMHQ L (V
EMHUJ8GVQLWDIROLHPDOHULDI&KU7KRUQLOG

FLWHWWLORSWLOFDSDVVDJHUHURJUXWHUQHYDUPHGWDJHWL
')'6· SDVVDJHUIDUWSODQHU 1RJOH DI UXWHUQH EOHY GUHYHW L
samarbejde med det engelske selskab Bailey & Leetham,
der fra 1902 indgik i det store rederi Wilson Line fra Hull12
8QGHU  9HUGHQVNULJ YDU ')'6· WUDQVLWUXWHU PHOOHP
Nord- og Østersøen indstillet, og selvom mange af ruterne
EOHYJHQnEQHWHIWHUIUHGVVOXWQLQJHQRSQnHGHWUDÀNNHQLNNH
IRUGXPVEHW\GQLQJ'HWUHEDOWLVNHVWDWHU(VWODQG/HWODQG
og Lituaen - blev oprettet efter krigen, men Den russiske
5HYROXWLRQLDIVNDUGHPIUDGHWVWRUHUXVVLVNHEDJODQG
I DFDS’ fartplaner fra mellemkrigstiden blev ruterne mellem
Nord- og Østersøhavnene ikke længere annonceret, hvilket
YLGQHURPGHUHVEHVNHGQHEHW\GQLQJIRUSDVVDJHUWUDÀNNHQ
Dermed mistede København sin stilling som transithavn
PHOOHP 1RUG RJ VWHUV¡HQ )¡UVW PHG MHUQW SSHWV IDOG L
·HUQHÀNJRGVWUDÀNNHQSnVWHUV¡HQDWWHUHQYROGVRP
vækst, og DFDS er i dag igen blevet en betydelig aktør i
GHWWHPDUNHG9 VHQWOLJWYDUGHWRJVnDWGHUPHG.LHOHUNDnalens åbning tilbage i 1895 var skabt en mere direkte rute
mellem Nord- og Østersøen uden om København13
I mellemkrigstiden fokuserede DFDS i stigende grad
Sn1RUGV¡HQKYRUSDVVDJHUIDUWHQKDYGHIUHPJDQJ,
åbnede selskabet således en passagerrute langs kontinentN\VWHQIUD(VEMHUJWLO$QWZHUSHQRJ'XQNHUTXH5XWHQEOHY

RSUHWKROGWLQGWLO9HUGHQVNULJVXGEUXGL,GHQGDQVNHSDVVDJHUWUDÀNSn1RUGV¡HQXGYLNOHGH(VEMHUJ+DUZLFK
RYHUIDUWHQVLJLPLGOHUWLGWLOGHQPHVWEHW\GQLQJVIXOGH'HWWH
DIVSHMOHGHVLJL')'6·LQGV WWHOVHDIÀUHQ\E\JJHGHPRWRUpassagerskibe - Parkeston, (VEMHUJ, Jylland og (QJODQG SnUXWHQPHOOHPRJ)DUW¡MHUQHKDYGHKYHUND
pacitet til godt 200 passagerer, og var ydermere udstyret
PHGHWN¡OHRJODVWUXPWLOODQGEUXJVHNVSRUWHQ'HÀUHIDUtøjer opretholdt en daglig afgang i hver retning, og EsbjergHarwich overfartens afgangstider var koordineret med toJHQHV DQNRPVWHU RJ DIJDQJH L EHJJH KDYQH 'HUPHG YDU
der direkte forbindelse mellem København og London via
(VEMHUJ+DUZLFK
En Nordsørejse i mellemkrigstiden
I mellemkrigstiden nåede Nordsøens rutenet sin største udVWU NQLQJ VH)LJXU )RUGHQUHMVHQGHPHOOHP'DQPDUN
og Storbritannien var der således mange rejseveje at vælge
PHOOHP ')'6· VRPPHUIDUWSODQ IUD  JLYHU HW SU FLVW
VLWXDWLRQVELOOHGHDIWUDÀNP¡QVWHUHWSnGHQWLG
På Esbjerg-Harwich overfarten var der seks ugentlige afJDQJH L KYHU UHWQLQJ PHG UHGHULHWV ÀQHVWH IDUW¡MHU GH ÀUH
passagerskibe (QJODQG, (VEMHUJ, Jylland og Parkeston
6NLEHQH VHMOHGH GDJOLJW IUD (VEMHUJ NO  KYLONHW YDU
sent nok til, at man kunne nå dertil fra det meste af Danmark
VDPPHGDJ9HODQNRPPHWWLO3DUNHVWRQ4XD\L+DUZLFKGHQ
følgende eftermiddag, kunne rejsen fortsættes med den diUHNWHWRJIRUELQGHOVHWLO/LYHUSRRO6WUHHW6WDWLRQL/RQGRQ
Derved kunne en rejse fra København til London gennemI¡UHV Sn XQGHU WR G¡JQ 0HG nEQLQJHQ DI /LOOHE OWVEURHQ
og indsættelsen af lyntog mellem København og Esbjerg
GHWI¡OJHQGHnUEOHYUHMVHWLGHQL¡YULJWIRUNRUWHWFDWLPHU
,QGWLOUXWHÁ\HWVVHMUVJDQJUHSU VHQWHUHGHNRPELQDWLRQHQDI
passagerskib og lyntog den hurtigste rejseform mellem de
WRKRYHGVW GHU
Hvis rejsemålet lå i Midt- eller Nordengland eller Skotland, kunne de rejsende benytte overfarten fra Esbjerg til
*ULPVE\ GHU KDYGH WR XJHQWOLJH DIJDQJH (QGHOLJ VHMOHGH
passagerskibet $3 %HUQVWRUII fra Esbjerg til Antwerpen

)LJXU3DVVDJHUUXWHUSn1RUGV¡HQ.

HQ JDQJ RP XJHQ KYRU VNLEVUHMVHQ YDUHGH JRGW HW G¡JQ
Passagerfarten fra Esbjerg var kendetegnet af en høj frekvens,
NRUWRYHUIDUWVWLGRJJRGHWLONQ\WWHGHWRJIRUELQGHOVHU
Mens skibene fra Esbjerg hovedsageligt medbragte pasVDJHUHU YDU WUDÀNNHQ IUD GH ¡YULJH SURYLQVKDYQH RJ IUD
.¡EHQKDYQ L ODQJW K¡MHUH JUDG UHWWHW PRG JRGVWUDQVSRUW
Mange provinshavne havde ugentlige afgange til enten
/HLWKHOOHU1HZFDVWOH(NVHPSHOYLVDIVHMOHGHGHUKYHURQVdag formiddag et DFDS fragtskib med passagerfaciliteter
IUD1DNVNRY8QGHUYHMVDQO¡EVNLEHWHQU NNHGDQVNHKDYQH7RUVGDJPLGGDJYDUGHUVnOHGHVDIJDQJIUD2GHQVHRJ
den følgende dag stævnede skibet ud fra Århus med kursen
mod Newcastle, hvortil det ankom søndag eftermiddag eller
DIWHQ 5HMVHQ IUD 1DNVNRY WLO 1HZFDVWOH WRJ GHUPHG PHUH
HQGÀUHG¡JQSJDGHPDQJHKDYQHDQO¡EXQGHUYHMV'HWVLger sig selv, at dette var en langsommelig rejseform i sammenligning med de mere direkte passagerruter fra Esbjerg
WLO+DUZLFKRJ*ULPVE\
Fra København var der forbindelse med fragtskib til
/LYHUSRRO KYHU WLHQGH GDJ .¡EHQKDYQ  /RQGRQ KDYGH
ugentlig afgang, ligesom København-Hull og København1HZFDVWOH)UD.¡EHQKDYQYDUGHUDIJDQJWLOIUDQVNHKDYQH
hver anden uge og hver fredag eftermiddag sejlede et fragtskib fra den danske hovedstad til Antwerpen15
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HIWHUIXOJW DI 1HZFDVWOH 6RP GHW IUHPJnU DI )LJXU  EOHY
DFDS’ rutenet i det hele taget stadig mere rettet mod
6WRUEULWDQQLHQ
I de første år efter krigen introducerede DFDS de nye passagerskibe Kronprins Frederik og .URQSULQVHVVH ,QJULG på
(VEMHUJ+DUZLFKRYHUIDUWHQ'HUHSU VHQWHUHGHHQYLGHUHXGvikling af passagerskibene fra 1920’erne og 1930’erne, men
KDYGH VW¡UUH SDVVDJHUNDSDFLWHW RJ K¡MHUH VHUYLFHIDUW 'HQ
højere servicefart reducerede overfartstiden, men det varede
dog nogle år efter fredsslutningen, inden man atter kunne tilbyde daglige afgange i begge retninger i højsæsonen17
)LJXU3DVVDJHUOLQMHUSn1RUGV¡HQ.

 'HQ  9HUGHQVNULJ EHW¡G DW UXWHIDUWHQ Sn 1RUGV¡HQ
måtte indstilles, men efter fredsslutningen i 1945 blev den
RYHURUGQHGHUXWHVWUXNWXUIUD·HUQHJHQHWDEOHUHW,nUHQH
derefter blev farten gradvis mere fokuseret på Esbjerg med Harwich som den væsentligste engelske anløbshavn

Vækst, ro-ro og koncentration, 1964-1999
I 1960’erne gennemgik international søfart intet mindre end en
UHYROXWLRQPHGLQGI¡UHOVHQDIFRQWDLQHUHQ6WDQGDUGLVHULQJHQ
af godstransport i containere lettede transporten af mange
YDUHURJEUDJWHWUDQVSRUWRPNRVWQLQJHUQHQHG6DPWLGLJVWLOlede den nye teknologi store krav til investeringer i nye containerskibe og specielle container-terminaler18

06.URQSULQV)UHGHULNRJ06.URQSULQVHVVH,QJULGYHG(QJODQGVNDMHQL(VEMHUJ+DYQ HUQH
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Containerrevolution havde vidtgående konsekvenser
RJVnIRUOLQLHUQHSn1RUGV¡HQ,O¡EHWDIDQGHQKDOYGHODI
1960’erne koncentrerede DFDS de danske Nordsø-ruter
L (VEMHUJ 'HUPHG IRUVYDQGW RJVn PXOLJKHGHUQH IRU SHUsontransport med fragtskibe fra danske provinshavne til
6WRUEULWDQQLHQ *RGVWUDQVSRUWHQ EOHY UHYROXWLRQHUHW PHG
indførelsen af roll on/roll off skibe (ro/ro), der var specialE\JJHGHWLOWUDQVSRUWDIFRQWDLQHUHRJWUDLOHUH,VDPPHQOLJning med de traditionelle fragtskibe, der kunne bruge dage
i havn på lastning og losning, var ro-ro skibene højeffektive
RJ KDYGH NRUWH KDYQHDQO¡E 5RUR NRQFHSWHW YDU NRVWEDUW
at indføre, ligesom det stillede specielle krav til indretning
af havne og terminaler, og deraf fulgte en koncentration af
WUDÀNNHQLI UUHKDYQH'HWI¡UVWHURURVNLESomerset, blev
LQGVDWLIDUWPHOOHP(VEMHUJRJ*ULPVE\LMDQXDU
I lighed med ændringerne i fragtfarten oplevede man også
på Nordsøens passagerruter markante forandringer i løbet af
·HUQH cUWLHWV KDVWLJH ¡NRQRPLVNH Y NVW KDYGH VnOHGHVVWRUEHW\GQLQJIRUSDVVDJHUIDUWHQ'HQSULYDWHYRJQSDUN
7UDGLWLRQHOODVWQLQJDIELORPERUGSn063DUNHVWRQFD

)LJXU3DVVDJHUOLQMHUSn1RUGV¡HQ.

voksede, og de længere ferier, en voksende rejselyst samt
den generelle velfærdsfremgang var vigtige ingredienser i
SDVVDJHUIDUWHQVHNVSDQVLRQ)RUGHWWHQ\HPDUNHGLQWURGXcerede DFDS passagerfærger, der kunne medføre over 100
SHUVRQELOHU')'6·I¡UVWHELOI UJH(QJODQG blev indsat på
Færgeprincippet effektiviserede lastning og losning.
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*OLPWIUDVDORQHQRPERUGSn06:LQVWRQ&KXUFKLOO)RWRIUD%UXFH3HWHU VDUNLY

0LQLFUXLVHVRJÁ\GHQGHKRWHOOHU
I løbet af 1960’erne førte DFDS Esbjerg ind i en ny epoke af
SDVVDJHUWUDÀNNHQVKLVWRULH3nGHNRPELQHUHGHSDVVDJHURJ
godsruter til Storbritannien blev de gamle og veltjente skibe
nu udskiftet med ny tonnage, hvor man i to tempi gik over
til færgeprincippet, så person- og lastbiler kunne køres om
ERUG0HQLNNHQRNPHGGHW,LQGYLHGH')'6RJVnHQ
Q\SDVVDJHUWHUPLQDOSn(QJODQGVNDMHQL(VEMHUJ'HQPRGHUQHSDVVDJHUWUDÀNVEHNYHPPHOLJKHGHUEHJ\QGWHLODQGRJ
fortsatte om bord på de nye Englandsfærger, (QJODQG og
:LQVWRQ&KXUFKLOO.RQFHSWHWYDUHQDUWÁ\GHQGHKRWHOGULIW
som ud over befordring bød på et godt køkken, bar, danseUHVWDXUDQWQDWNOXERJHWWROGIULWVXSHUPDUNHG0DQVROJWH
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ikke længere blot transport mellem Danmark og England;
GHUIXOJWHHQRSOHYHOVHPHGLGHQVDPOHGHSDNNH
Mini-cruises blev efterhånden udviklet som et selvstænGLJWSURGXNWGHUKHQYHQGWHVLJWLOVnNDOGWHWULSWXUVWXULVWHU
)RUGHPYDUV¡UHMVHQHWPnOLVLJVHOY8QGHUKROGQLQJHQRP
bord og de toldfrie indkøb var formålet med rejsen, og triptursturisterne returnerede til hjemlandet med samme færge,
VRP GH KDYGH NU\GVHW 1RUGV¡HQ Sn (W PLQLFUXLVH NXQQH
GHUIRUJHQQHPI¡UHVSnNQDSWRG¡JQ.RQFHSWHWEOHYHQJLgantisk succes, og gennem løbende udskiftninger til stadig
større tonnage i de følgende år nåede Englandsruterne fra
Esbjerg i 1982 et højdepunkt på over en halv million passagerer om året24

(VEMHUJ+DUZLFKLRJGHQÀNLI¡OJHVNDEDIHQ
endnu større færge, :LQVWRQ&KXUFKLOO'LVVHIDUW¡MHUUHSU senterede en markant innovation i DFDS’ passagerfart, idet
ELOHU NXQQH N¡UH GLUHNWH RP ERUG Sn I UJHUQHV YRJQG N
Dermed tilfredsstillede de behovet for passagerer på bilfeULH6DWVQLQJHQSnELOI UJHUYDUYHOO\NNHWRJJDYVRPGHW
tydeligt fremgår af Figur 6 - en betydelig vækst i EsbjergUXWHUQHVSDVVDJHUWDO)UDRJIUHPWLOOnY NVWUDWHQLRYHUI¡UVHOVWDOOHQHGHÁHVWHnUPHOOHPRJSURFHQW
'HUHIWHULQGWUnGWHHQVWDJQDWLRQ
Flere og større færger blev introduceret i løbet af
·HUQHVRPVYDUSnGHQVWLJHQGHHIWHUVS¡UJVHO'HWRQ\bygninger 'DQD5HJLQD fra 1974 og 'DQD$QJOLDfra 1978
JMRUGH PHG GHUHV NDSDFLWHW Sn KHQKROGVYLV  RJ 
SDVVDJHUHU JRG I\OGHVW Sn (VEMHUJ+DUZLFK RYHUIDUWHQ
Yderligere havde Esbjerg i 1980’erne regelmæssige anløb
DIEODQGWDQGHWGHQWLGOLJHUHÀQVNHI UJH'DQD*ORULD og de
tidligere svenske færger Tor Britannia og Tor Scandinavia
I højsæsonen var to færger beskæftiget på Esbjerg-Harwich,
hvilket var tilstrækkeligt til at sikre en daglig afgang i begge

')'6IHMUHUSDVVDJHUQU)RWR(UKYHUYVKLVWRULVN
$UNLY

UHWQLQJHU , ODYV VRQHUQH VHMOHGH ÁHUH DI ')'6· 1RUGV¡
skibe krydstogter i Middelhavet og Caribien, hvilket vidner
om den høje standard ombord21(VEMHUJ+DUZLFKRYHUIDUten var fortsat den vigtigste rute i DFDS’ netværk, og det

06:LQVWRQ&KXUFKLOOVHMOHGHSn')'6 (QJODQGVUXWHUIUD(VEMHUJIUDRJIUHPWLOEHJ\QGHOVHQDI HUQH2OLHPDOHULDI6¡UHQ
%UXQRHWLOK¡UHQGH(VEMHUJ+DYQ
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)LJXU2YHUI¡UVHOVWDOIRUUXWHUQHPHOOHP(VEMHUJRJ(QJODQG
.

var på denne overfart, at nybygningerne blev introduceUHWOGUHIDUW¡MHUEOHYJUDGYLVRYHUI¡UWWLOUXWHUQHPHOOHP
(VEMHUJ1HZFDVWOHRJ) U¡HUQH
Konceptændringer på Nordsøen, 1999-2003
Med over halv million passagerer årligt blev de første år
DI ·HUQH K¡MGHSXQNWHW L ')'6·V (QJODQGVWUDÀN IUD
(VEMHUJ 6LGHQ EHW¡G Á\WUDÀN WXQQHO XQGHU .DQDOHQ RJ
konkurrerende ruter fra andre lande en halvering af passaJHUWDOOHWSn')'6·V(QJODQGVI UJHUIUD(VEMHUJ$QWDOOHWDI
VNLEHSnUXWHUQHEOHYUHGXFHUHW,RSJDY')'6UXWHQWLO
1HZFDVWOHRJSn(VEMHUJ+DUZLFKUXWHQYDUUHGHULHWVÁDJskib på Nordsøen, 'DQD$QJOLDQXDOHQHWLOEDJH,PLGOHUWLG
VDWWH IRUWVDW VWLJHQGH NRQNXUUHQFH IUD EOD ODYSULVÁ\UXWHU
sammen med et EU-bestemt bortfald af toldfrit salg om
bord på færger mellem EU-lande omkring årtusindskiftet
også 'DQD$QJOLD·VGULIWV¡NRQRPLXQGHUKnUGWSUHV
Rederiets hovedkontor i København forsøgte sig med
besætningsreduktioner, men det stod hurtigt klart, at der i
virkeligheden var behov for en total konceptændring af pasVDJHUWUDÀNNHQSn(QJODQGVWUDÀNNHQIUD(VEMHUJ
'HQ  VHSWHPEHU  ODJGH ')'6·V 'DQD $QJOLD
WLO NDM L (VEMHUJ IRU VLGVWH JDQJ 'HW JDPOH ÁDJVNLE Sn
Nordsøruterne blev nu overført til sejlads mellem København
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Indtil starten af 1980’erne havde langt hovedparten af
DFDS’ Nordsø-ruter anløbet danske havne, men dette
mønster blev brudt ved iværksættelsen af et ambitiøst eksSDQVLRQVSURJUDP ,  RYHUWRJ ')'6 GHW W\VNH UHGHUL
3ULQ]HQOLQLHQ RJ nUHW GHUSn EOHY VYHQVNH 7RU /LQH HUKYHUYHW%HJJHVHOVNDEHUGUHYSDVVDJHURJURURWUDÀNSn
1RUGV¡HQ'HWW\VNHUHGHULKDYGHOLQLHIDUWPHOOHP7\VNODQG
og Storbritannien, mens Tor Line forbandt Gøteborg med
havne i Storbritannien og Holland22 ')'6 XGYLNOHGH VLJ
trods en alvorlig økonomisk krise i 1980’erne til det ledende rederi i Nordsø-området med ruter mellem England og
+ROODQG 7\VNODQG 1RUJH 6YHULJH RJ 'DQPDUN )RU ¡MHblikket går DFDS’ største Nordsø-rute mellem Newcastle
og IJmuiden i Holland23
Nedgang og strukturforandring, 1999Med afskaffelsen af det toldfrie salg inden for EUs grænser i juli 1999 blev grundvilkårene for mange passagerruter
og Polen, hvor der på grund af Polens status som ikke-EUland fortsat var mulighed for at udnytte skibets fulde kapaFLWHW VRP Á\GHQGH KRWHO RJ WROGIULW VXSHUPDUNHG , VWHGHW
indsatte DFDS på ruten mellem Esbjerg og Harwich i to
tempi et nyt fartøj, som var bygget efter et ro-pax-koncept,
KYRU IUDJWHOHPHQWHW YDU Y JWHW K¡MHUH HQG SDVVDJHUVLGHQ
Samtidig med ændringerne til søs frasagde DFDS sig sine
passagerterminaler på Englandskajen i Esbjerg og samlede
DOOH VLQH DNWLYLWHWHU RPNULQJ FRQWDLQHUKDYQHQ 3n GHQQH
PnGHYDUPDQQXWLOEDJHYHGXGJDQJVSXQNWHW6HOYRPGHW
nUOLJHSDVVDJHUWDOSnRPNULQJOnEHW\GHOLJWK¡MHUH
end det, man startede med knap 130 år tidligere, mindede
koncepterne mere om hinanden, end det man havde set i den
PHOOHPOLJJHQGHSHULRGH5HGHULHWÀNSnGHQQHYLVHQIRUnuftig drift på ruten, men passagererne var nu primært folk
med bil, der skulle videre til andre destinationer i Danmark,
Skandinavien og Nordeuropa end lige Esbjerg26 'HULPRG
YDUWULSWXUVWXULVWHUQHIRUVYXQGHWRJGHWNXQQHI¡OHVLEOD
(VEMHUJVKDQGHOVOLY

,EOHY06'DQD$QJOLD QHGHUVW DIO¡VWDIHQQ\W\SHVNLEHSnUXWHQPHOOHP(VEMHUJRJ+DUZLFK,I¡UVWHRPJDQJWRJ06'DQD
*ORULD ¡YHUVW RYHUPHQLEOHYKXQDIO¡VWDIHWDQGHWURSD[IDUW¡M06'DQD6LUHQD
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QGUHW GUDPDWLVN *UXQGODJHW IRU PLQLFUXLVHV HURGHUHGH
Mange ruter, som hovedsageligt baseredes på indtægter fra
VDOJDIWROGIULHYDUHURPERUGPnWWHLQGVWLOOHV6W¡UUHRYHUfarter blev imidlertid også påvirket og måtte omlægge konFHSWHUQH)RUDWRSUHWKROGHVDOJHWDIWROGIULHYDUHURPERUG
omlagde DFDS således rederiets rute Gøteborg-Harwich
WLO *¡WHERUJ.ULVWLDQVDQG1HZFDVWOH 9HG DQO¡EHW DI GHQ
norske havn Kristiansand, uden for EU, kunne det toldfri
VDOJIRUWV WWH6nGDQQHWLOWDJYDULPLGOHUWLGSUDNWLVNXPXOLJHSnPDQJHDQGUHRYHUIDUWHU,VWHGHWEOHYVYDUHWSnGHQ
kommercielle udfordring indsættelsen af såkaldte ro-paxfærger, med større vogndæk og mere beskedne faciliteter
IRUSDVVDJHUHUQH5RSD[I UJHUQHVLQGW JWHUNRPLK¡MHUH
grad fra transport af lastbiler24 3n NRUWHUH RYHUIDUWHU EOHY
ro-pax-færgerne suppleret af deciderede hurtigfærger, hvis
Y VHQWOLJVWHDWWUDNWLRQYDUHQKXUWLJRYHUIDUW3n1RUGV¡HQV
oprørte vande egnede hurtigfærgerne sig dårligt, men de
JMRUGHGHUHVLQGWRJSn'HQHQJHOVN.DQDORJL6NDJHUUDN
Omkring årtusindskiftet opstod der endnu et alvorligt
problem for DFDS i form af en intensiv konkurrence fra
Q\nEQHGHODYSULVÁ\UXWHUIUD7LUVWUXSYHGcUKXVRJ(VEMHUJ
WLO6WDQVWHGOXIWKDYQXGHQIRU/RQGRQ0HGELOOHWSULVHUSn
RIWHXQGHUNUEOHYGHWELOOLJHUHDWUHMVHPHGÁ\HQGDW
sejle25
DFDS’ svar på de nye udfordringer var indsættelsen af
ro-pax tonnage, hvilket på Esbjerg-Harwich overfarten kom
WLO DW EHW\GH DW UXWHQV JDPOH ÁDJVNLE 'DQD $QJOLD blev
udskiftet med 'DQD 6LUHQD, der var indrettet efter ro-pax
NRQFHSWHW0HQV')'6·SDVVDJHUOLQMHUN PSHGHPHGWLObagegang, ekspanderede DFDS’ godsrederi DFDS Tor Line
til gengæld hastigt og udviklede et stadig mere effektivt net
DIURURUXWHUL1RUGRJVWHUV¡RPUnGHW
Norge, Færøerne og Island
Ruterne til Storbritannien var gennem hele perioden fra
omkring 1850 og frem til 2005 de mest betydningsfulde af
'DQPDUNV1RUGV¡OLQMHUPHQWUDÀNNHQWLO1RUJH) U¡HUQH
RJ,VODQGK¡UWHRJVnPHGLGHWVDPOHGHELOOHGH5XWHUQHWLO
de nordatlantiske øer var gennem mange år vigtige af politiske årsager, da de udgjorde et forbindelsesled mellem
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'DQPDUNRJULJHWVIMHUQHVWHHJQH')'6GUHYIUDVHOVNDEHWV
grundlæggelse i 1866 regelmæssig rutefart fra København
WLOEnGH) U¡HUQHRJ,VODQG,HQnUU NNHIRUHJLNWUDÀNNHQ
i samarbejde med det islandske rederi (LPVNLS, således at
KYHUW UHGHUL ELGURJ PHG HW VNLE$I ')'6· IDUWSODQHU IUD
starten af 1900-tallet og frem til 1960’erne fremgår det, at
der var afgang fra København hver fjortende dag i somPHUKDOYnUHW')'6KDYGHIRUXGHQGHQGLUHNWHIRUELQGHOVH
mellem Danmark og de nordatlantiske øer - gennem mange
nUUXWHWUDÀNIUD.¡EHQKDYQYLD/HLWKL6NRWODQGWLO) U¡HUQH
RJ,VODQG,QHGODJGH')'6UXWHQPHOOHP.¡EHQKDYQ
og Færøerne, men åbnede samtidig en forbindelse mellem
(VEMHUJ RJ 7RUVKDYQ 'HUPHG EOHY KHOH ')'6· WUDÀN Sn
1RUGV¡HQ NRQFHQWUHUHW L (VEMHUJ 5XWHQ EOHY EHWMHQW PHG
WRQQDJH GHU YDU EOHYHW DÁ¡VW DI Q\E\JQLQJHU Sn ')'6·
(QJODQGVUXWHU'D')'6QHGODJGHUXWHQWLO7RUVKDYQLEHgyndelsen af 1990’erne, blev det færøske rederi Smyril Line
LPLGOHUWLGHQHRPDWEHWMHQHGHQRUGDWODQWLVNH¡HU
Smyril Line havde med passagerfærgen 1RUU|QD i 1983
etableret en færgerute mellem Hanstholm, Færøerne og
,VODQG,GHI¡UVWHnUVHMOHGHI UJHQNXQSnUXWHQLVRPPHUhalvåret, mens den i resten af året var charteret ud til andre
UHGHULHU , SHULRGHQ  KDYGH 6P\ULO /LQHV UXWH XGgangspunkt i Esbjerg, hvorefter Hanstholm atter blev dansk
DQO¡EVKDYQ ,  EOHY HQ Q\E\JQLQJ PHG VDPPH QDYQ
som forgængeren introduceret på ruten, der nu drives på
helårlig basis27
7UDÀNNHQ WLO 1RUJH HU HW DQGHW NDSLWHO VRP RJVn EHU¡UWH+DQVWKROPKDYQ/ QJHLQGHQnEQLQJHQDIKDYQHQL
Hanstholm i 1967 havde DFDS dog drevet liniefart mellem
6WHWWLQ .¡EHQKDYQ RJ GHW QRUVNH 9HVWODQGHW 5XWHQ GHU
blev betjent af fragtskibe med passagerkapacitet, indgik i
rederiets rutenet allerede fra grundlæggelsen i 1866, men
IRUVYDQGWXGDISDVVDJHUIDUWSODQHUQHL·HUQH
(IWHU LQGYLHOVHQ DI +DQVWKROP KDYQ YDU GHU L ÁHUH SHULRGHUI UJHIDUWGHUIUDWLOGHWYHVWOLJH1RUJH1RUVNHFred.
Olsen Lines opererede med bilfærgen Bolette således en
færgerute mellem Hanstholm og Egersund i sommersæsoQHUQHIUDWLO'HUWLONRP)UHG2OVHQ/LQHV·WUDÀNSnUXWHQ+LUWVKDOV6WDYDQJHU%HUJHQIUDWLO

)LJXU3DVVDJHUOLQMHUSn1RUGV¡HQ.

5XWHQIUD+DQVWKROPEOHYLQGVWLOOHWGD)UHG2OVHQL
EHVOXWWHGHDWNRQFHQWUHUHWUDÀNNHQL+LUWVKDOVPHQJHQnEnet af det nyoprettede, norske selskab Fjord Line L 
Fjord Line indsatte den nybyggede ro-pax-færge Bergen på
en rute mellem Hanstholm, Egersund, Stavanger og Bergen,
KYRU GHQ VWDGLJ VHMOHU , VRPPHUHQ  RSUHWWHGH &RORU
Line, der indtil da havde koncentreret sig om færgefart i
Skagerrak og Kattegat, i øvrigt en konkurrerende linje fra
Hirtshals til Stavanger og Bergen28
QGUHGHWUDÀNP¡QVWUH
Gennem den mere end 150 år lange periode fra omkring
WLOEOHYWUDÀNP¡QVWHUHWL1RUGV¡HQVSDVVDJHUIDUW
QGUHWIXQGDPHQWDOWWUHJDQJH
Det første brud fandt sted med grundlæggelsen af DFDS
i 1866 og etableringen af Esbjerg Havn i begyndelsen af
·HUQH 'H I¡UVWH SDVVDJHUXWHU RYHU 1RUGV¡HQ WLO
Danmark fra 1820’erne til 1850’erne havde været drevet
af udenlandske rederier, der oftest havde København som
dansk anløbshavn, mens både danske og udenlandske forsøg med andre anløbshavne i Danmark var mindre velO\NNHGH )¡UVW PHG RSUHWWHOVHQ DI (VEMHUJ +DYQ EOHY GHU
EDVLVIRUUHJHOP VVLJWUDÀNIUDHQGDQVNYHVWN\VWKDYQ)UD
1870’erne blev DFDS den dominerende kraft i et omfattende rutenetværk med kombinerede passager- og fragt-

VNLEHLIDUWPHOOHP1RUGV¡RJVWHUV¡KDYQH.¡EHQKDYQ
Esbjerg og mange andre provinshavne havde forbindelser
WLO GHQ YLJWLJH VDPKDQGHOVSDUWQHU 6WRUEULWDQQLHQ *UDGYLV
YRNVHGHSDVVDJHUIDUWHQRJUXWHQHWWHWYDUPHVWÀQWPDVNHWL
PHOOHPNULJVWLGHQ
'HWDQGHWEUXGLWUDÀNP¡QVWHUHWIDQGWVWHGL·HUQHL
forbindelse med containerrevolutionen og passagerfærgerQHV LQGWRJ 1RUGV¡WUDÀNNHQ EOHY NRQFHQWUHUHW L (VEMHUJ
RJPDQRSOHYHGHWRnUWLHUPHGPHJHWKDVWLJIUHPJDQJ'HQ
¡NRQRPLVNHY NVWRJSULYDWELOLVPHQJDYQ ULQJWLOWUDÀNNHQVHNVSDQVLRQ3DVVDJHUWDOOHQHIRU(VEMHUJUXWHUQHNXOPLnerede i begyndelsen af 1980’erne med mere end en halv
million rejsende, hvoraf mange rejste blot for overfartens
VN\OG
7UDÀNP¡QVWUHW XQGHUJLN HQ WUHGMH PDUNDQW IRUDQGULQJ
YHGnUWXVLQGVNLIWHWcUWLHUVY NVWLSDVVDJHUIDUWHQYDUEOHYHW
DÁ¡VW DI WLOEDJHJDQJ L O¡EHW DI ·HUQH 3DVVDJHUIDUWHQV
SUREOHPHUVN\OGWHVNRQNXUUHQFHQIUDODYSULVÁ\RJRSK¡UHW
DIGHWWROGIULVDOJLQGHQIRU(8')'6HUVWDWWHGHGHUIRUGHQ
sidste passagerfærge med et ro-pax-fartøj, der i højere grad
LQGUHWWHGHVLJHIWHUJRGVNXQGHUQHVEHKRY/DQJWKRYHGSDUten af linjerne i Nordsøen betjenes i dag af deciderede roURVNLEHWLOWUDQVSRUWDIODVWELOHU7UDÀNV\VWHPHWVQXY UHQGH
indretning på godstransport viser dermed en interessante
lighed med situationen i 1800-tallet, da godstransport også
var den væsentligste indtægtskilde for Nordsøens linjereGHULHU
Historien om Nordsøens passagerruter fra omkring 1850
til 2005 giver mange eksempler på, hvordan økonomiske,
politiske, sociale og teknologiske forandringer kan ændre
WUDÀNP¡QVWUHIXQGDPHQWDOW3ROLWLVNHIRUDQGULQJHUVRPDIståelsen af Slesvig-Holsten, de to verdenskrige og ophævelsen af det toldfrie salg - havde således stor betydning for udYLNOLQJHQDIUXWHIDUWHQSn1RUGV¡HQ'HWVDPPHNDQVLJHV
om forskellige parametre i den økonomiske udvikling, som
IHNVRPVWLOOLQJHQDIGHQGDQVNHODQGEUXJVHNVSRUWIUDUnYDrer til forædlede produkter til det attraktive britiske marked
i 1880’erne og 1960’ernes øgede velstand, der muliggjorde
HQY NVWLPDQJHPHQQHVNHUVUHMVHDNWLYLWHW6RFLDOHIRUDQGULQJHUVRPIHNV·HUQHVVWLJHQGHUHMVHO\VWVSLOOHGH
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også væsentligt ind på bilfærgernes indtog på Nordsøen og
XGYLNOLQJHQDIPLQLFUXLVHV(QGHOLJJMRUGHGHQWHNQRORJLske udvikling - containerrevolutionen - det fra 1960’erne
både muligt og ressourcemæssigt set også nødvendigt at
NRQFHQWUHUHWUDÀNNHQLInKDYQH
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Summary
7KHWUDIÀFSDWWHUQLQSDVVHQJHUWUDYHORQWKH1RUWK6HDKDV
undergone three fundamental changes in the more than 150
\HDUVIURPFLUFDWR
 7KHÀUVWFKDQJHRFFXUUHGZLWKWKHIRXQGDWLRQRI')'6
in 1866 and the establishment of Esbjerg harbour in the
HDUO\V7KHÀUVWSDVVHQJHUURXWHVRYHUWKH1RUWK6HD
to Denmark from the 1820s to the 1850s had been operated
by foreign shipping lines which usually used Copenhagen
as their Danish port of call, while both Danish and foreign
experiments with other ports of call in Denmark were less
VXFFHVVIXO ,W ZDV QRW XQWLO WKH HVWDEOLVKPHQW RI (VEMHUJ
KDUERXUWKDWWKHUHZDVDEDVLVIRUUHJXODUWUDIÀFIURPD'DQLVK
ZHVWFRDVWKDUERXU')'6EHFDPHWKHGRPLQDQWIRUFHIURP
the 1870s onwards in a comprehensive route network with
combined passenger and freight ships travelling between
1RUWK6HDDQG%DOWLF6HDSRUWV&RSHQKDJHQ(VEMHUJDQG
many other provincial harbours had connections to the
LPSRUWDQWWUDGLQJSDUWQHU*UHDW%ULWDLQ7KHSDVVHQJHUWUDI
ÀFJUDGXDOO\JUHZDQGWKHURXWHQHWZRUNZDVPRVWÀQHO\
PHVKHGEHWZHHQWKHZDUV
 7KHVHFRQGFKDQJHLQWKHWUDIÀFSDWWHUQRFFXUUHGLQWKH
1960s in connection with the container revolution and the
HQWU\ RI SDVVHQJHU WUDIÀF 7KH 1RUWK 6HD WUDIÀF EHFDPH
concentrated in Esbjerg, and there were two decades of raSLG SURJUHVV (FRQRPLF JURZWK DQG SULYDWH PRWRULQJ IHG
WKLV WUDIÀF H[SDQVLRQ 7KH SDVVHQJHU QXPEHUV IRU WKH (V
bjerg routes peaked in the early 1980s at more than half a

million travellers, many of whom were travelling simply to
H[SHULHQFHWKHFURVVLQJ
 7KHWUDIÀFSDWWHUQXQGHUZHQWDWKLUGPDMRUFKDQJHDWWKH
HQGRIWKHPLOOHQQLXP'HFDGHVRIJURZWKLQSDVVHQJHUWUDIÀF
KDGEHHQUHSODFHGE\GHFOLQHGXULQJWKHV7KHSUREOHPV
with passenger services were attributed to the competition
from low price airlines and the abolition of duty-free sales
ZLWKLQWKH(8')'6WKHUHIRUHUHSODFHGWKHODVWSDVVHQJHU
IHUU\ ZLWK D URSD[ YHVVHO ZKLFK KDG EHHQ ÀWWHG XS WR D
KLJKHUGHJUHHWRFDWHUIRUJRRGVFOLHQWV0RVWRIWKHURXWHV
on the North Sea are now operated by dedicated ro-ro ships
WUDQVSRUWLQJORUULHV7KHWUDIÀFV\VWHP·VFXUUHQWDGDSWDWLRQ
WRJRRGVWUDIÀFWKXVVKRZVDQLQWHUHVWLQJVLPLODULW\WRWKH
situation in the 1800s, when goods transport was also the
most important source of income for North Sea shipping
OLQHV
The history of the North Sea’s passenger routes from
1850 to 2005 offers many examples of how economic,
political, social and technological changes can bring about
DIXQGDPHQWDOFKDQJHLQWUDIÀFSDWWHUQV3ROLWLFDOFKDQJHV
²VXFKDVWKHFHVVLRQRI6FKOHVZLJ+ROVWHLQWKHWZRZRUOG
ZDUVDQGWKHDEROLWLRQRIGXW\IUHHVDOHV²ZHUHWKXVRIPDMRU
VLJQLÀFDQFHIRUWKHGHYHORSPHQWRIUHJXODUVHUYLFHVRQWKH
1RUWK6HD7KHVDPHFDQEHVDLGDERXWYDULRXVSDUDPHWHUV
in economic development, such as the reorganisation of
Denmark’s agricultural exports from raw materials to
processed products for the attractive British market in the
1880s, and the increased level of prosperity in the 1960s,
ZKLFK HQDEOHG JURZWK LQ PDQ\ SHRSOH·V WUDYHO DFWLYLWLHV
Social changes, such as the increasing desire to travel seen
in the 1960s, also played an important part in the entry of
the car ferries on the North Sea and the development of
PLQLFUXLVHV)LQDOO\WKHWHFKQRORJLFDOGHYHORSPHQWVRIWKH
container revolution made it both possible, and in terms of
UHVRXUFHV DOVR QHFHVVDU\ WR FRQFHQWUDWH WUDIÀF LQ D VPDOO
QXPEHURIKDUERXUVIURPWKHV
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