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M/S “Dana Anglia” ved Tower Bridge i forbindelse med navngivningsceremonien i London den 4. maj 1978.
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På triptur med Dana Anglia

Af M. Hahn-Pedersen, L. A. Hansen, A. L. Jacobsen, B. Poulsen, R. Taudal Poulsen & M. K. Søndergaard

Efter at have været indsat på DFDS-ruten mellem Esbjerg
og Harwich siden bygningen i 1978 blev M/S “Dana Ang-
lia” pr. 1. oktober 2002 overført til en ny DFDS-rute mel-
lem København, Trelleborg og Gdansk. Inden “Dana Ang-
lia” efter henved et kvart århundrede i Englandsfarten for
sidste gang lod trosserne gå i Esbjerg, gennemførte en pro-
jektgruppe fra Center for Maritime og Regionale Studier
(Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet) en doku-
mentationstur med skibet som indledning til et større forsk-
ningsprojekt. Nærværende artikel fortæller om turen og de
videre perspektiver i undersøgelsesarbejdet.

Indledning
I løbet af 1960'erne førte DFDS Esbjerg ind i en ny epoke i
passagertrafikkens historie. På de kombinerede passager- og
godsruter til Storbritannien blev gamle og veltjente skibe
udskiftet med ny tonnage, hvor man i to tempi gik over til
færgeprincippet, så person- og lastbiler kunne køres ombord.
Men ikke nok med det. I 1967 indviede DFDS også en ny
passagerterminal på Englandskajen i Esbjerg. Den moderne
passagertrafiks bekvemmeligheder begyndte i land og fort-
satte ombord på de nye Englandsfærger, M/S England og
M/S Winston Churchill. Konceptet var en art flydende hotel-
drift, som udover befordring bød på et godt køkken, bar, dan-
serestaurant, natklub og et toldfrit supermarked. Man solg-
te ikke længere blot transport mellem Danmark og England;
der fulgte en oplevelse med i den samlede pakke1.

Konceptet blev en succés, som kunne måles på både pas-
sagertal og godsomsætning. Det inspirerede DFDS til inve-

stering i ny tonnage med forøget kapacitet. I 1974 indsatte
DFDS det nybyggede M/S Dana Regina, som med 900 pas-
sager og 250 biler havde lige så megen kapacitet som Eng-
land og Winston Churchill tilsammen. Det nye skib blev
indsat på ruten mellem Esbjerg og Harwich, og da man i
1976 kunne  konstatere, at passagertallet på denne rute på
blot tre år var mere end fordoblet til knap 300.000 passage-
rer på årsbasis, ansporedes DFDS’s ledelse til endnu en
investering i den lukrative Englandstrafik. I maj 1976 kon-
traherede DFDS på Aalborg Værft A/S det skib, som i de
sidste årtier af det 20. århundrede skulle blive flagskibet på
Englandsruterne fra Esbjerg: M/S Dana Anglia. Med en
tonnage på knap 14.400 bruttoregistertons og en kapacitet
på 1.250 passagerer og 470 biler var Dana Anglia det
største fartøj, som nogensinde havde sejlet i Englandsfarten
fra Esbjerg, og forventningerne var da også store, da skibet
officielt blev indsat på Esbjerg-Harwich ruten i maj 19782. 

DFDS havde på dette tidspunkt i alt fire skibe indsat på
Englandsruterne fra Esbjerg. Foruden Dana Anglia blev
Harwich ruten fortsat besejlet af Dana Regina, mens ruten
til Newcastle blev varetaget af England og Winston Chur-
chill. Efter et kortvarigt dyk under den anden oliekrises ge-
nerelle afmatning af rejsemarkedet i 1979, blev denne bety-
delige kapacitet modsvaret af passagertal, som fra 1980 og
de følgende år lå på knap 500.000 om året. De første år af
1980'erne skulle imidlertid vise sig at blive Englands-
trafikkens kulminationspunkt. Siden betød flytrafik, tunnel
under Kanalen og konkurrerende ruter fra andre lande en
halvering af passagertallet på DFDS’s Englandsfærger fra



Esbjerg. Antallet af skibe på ruterne blev reduceret. I 1997
opgav DFDS ruten til Newcastle, og på Harwich-ruten var
Dana Anglia nu alene tilbage. Imidlertid satte fortsat sti-
gende konkurrence fra bl.a. lavprisflyruter sammen med et
EU-bestemt bortfald af toldfrit salg ombord på færger mel-
lem EU-lande omkring årtusindskiftet også Dana Anglia’s
driftsøkonomi under hårdt pres. 

Udviklingen på Englandsruten fra Esbjerg gav naturligt
anledning til overvejelser på DFDS’s hovedkontor i Køben-
havn. Reduktioner i Dana Anglia’s besætning blev forsøgt,
men det stod efterhånden klart, at mere gennemgribende til-
tag måtte tages i brug, hvis bestræbelserne på at opnå en til-
fredsstillende driftsøkonomi for såvel skib som rute skulle
lykkes. Parallelt med dette problem arbejdede man på eta-
blering af en passagerrute fra København til Polen, hvor M/S
King of Scandinavia efter planen skulle indsættes. Dette skibs
kapacitet var ikke så stor som Dana Anglia’s, og da fartøjet
med byggeår 1974 samtidig var rederiets ældste passager-
skib, stod det foran udfasning, hvis DFDS’s strategi om re-
duktion af flådens gennemsnitsalder skulle opfyldes. 

Den 14. marts 2002 kundgjorde DFDS’s ledelse i en
pressemeddelelse sin løsning på den dobbelte udfordring.
Med overtagelse i april 2002 skulle King of Scandinavia
bortsælges til et rederi i Middelhavet, mens Dana Anglia
skulle overføres fra Esbjerg-Harwich ruten til den nye rute
mellem København, Trelleborg og Gdansk, hvor skibets
potentiale som toldfrit supermarked igen kunne udnyttes - i
al fald så længe Polen fortsat ikke var medlem af EU. Det
lå i marts endnu ikke fast, hvordan man ville erstatte Dana
Anglia på Esbjerg-Harwich ruten. Dette problem fandt en
løsning i de kommende måneder. I juli købte DFDS to ny-
byggede ro-pax skibe i Polen. Der var tale om to søsterski-
be med hver 77 kabiner, 2.200 lane meters og en servicefart
på 22 knob. Det første af disse skibe ville blive afleveret
ultimo juli og indsat som fragtskib på Esbjerg-Harwich
ruten, hvorefter det  fra oktober 2002 til april 2003 skulle
overtage Dana Anglia’s besejling på Nordsøen. Det andet
skib med senere levering skulle imidlertid indrettes med
større passagerkapacitet i form af flere kabiner, restaurant
og flere offentlige områder. I alt ville dette skib blive apte-

ret med 200 kahytter, hvilket ville sætte det i stand til at med-
tage cirka 600 passagerer, når det forventelig i april 2003
ville blive indsat på Esbjerg-Harwich ruten, hvorfra søster-
skibet så ville blive solgt til DFDS’s datterselskab AB Lisco
i Litauen og indsat på Østersøen3.

Dokumentation af en forandringsproces
For Esbjerg ville beslutningerne i DFDS’s hovedkontor i
København få konsekvens på flere måder. For det første
betød beslutningerne et farvel til Dana Anglia, som gennem
næsten et kvart århundrede havde været et markant islæt i
besejlingen af Esbjerg Havn. For det andet medførte DFDS’s
rutetilpasning mindre passagerkapacitet på Esbjerg-Harwich
ruten, hvor fragtkapaciteten til gengæld blev øget. Sidst, men
ikke mindst, betød overgangen til et ro-pax koncept i al fald
delvis afslutning på den flydende hoteldrift, som gennem
mere end tre årtier havde været det bærende element på
DFDS’s Englandsruter fra Esbjerg. 

Det var oplagt en opgave for Fiskeri- og Søfartsmuseet/
CMRS at gennemføre en dokumentation af såvel de endnu
eksisterende forhold som af de ændringer, der nu blev
igangsat. Allerede ultimo juni 2002 tog museet derfor kon-
takt til DFDS med forslag til et dokumentations- og under-
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M/S “Dana Anglia” under lastning ved Englandskajen i Esbjerg
den 2. september 2002.



søgelsesprojekt, der med udgangspunkt i Dana Anglia be-
handlede ruteforbindelserne mellem Esbjerg og England.
Udover den rene dokumentation af Dana Anglia’s sejlads,
var det af interesse at søge at tilvejebringe materiale til klar-
læggelse af sejladsens afledte økonomiske betydning for
Esbjerg med henseende til såvel turisme som diverse leve-
rancer af varer og serviceydelser til skibet. Endvidere ville
det være relevant at undersøge, hvordan og i hvilket omfang
overgangen fra et fartøj baseret på konceptet om flydende
hoteldrift til et fartøj baseret på et ro-pax koncept ville
påvirke disse forhold. Desuden ville det være interessant at
perspektivere forholdene inden for skibsfarten ved at gen-
nemføre en tilsvarende undersøgelse af en konkurrerende
transportform som f.eks. Ryan Air’s beflyvning af Esbjerg
Lufthavn. På basis af disse delprojekter ville det afslut-
ningsvis være relevant at udvide undersøgelsen til en sam-
let beskrivelse af passagerskibstrafikken mellem Esbjerg og
England siden 1960'erne set i forhold til periodens generel-
le udvikling inden for dansk og international passagertrafik. 

I første omgang drejede det sig imidlertid primært om at
dokumentere Dana Anglia’s sejlads på ruten Esbjerg-Har-
wich, inden skibet blev overflyttet til en anden rute. Denne
dokumentation ville koncentrere sig om tre hovedområder.

For det første at belyse Dana Anglia som arbejdsplads. For
det andet at dokumentere skibet som transportform og “fly-
dende hotel” og for det tredie at tilvejebringe data til belys-
ning af skibets afledte økonomiske effekt for Esbjerg.
Hovedparten af disse opgaver kunne kun gennemføres ved
at sætte et projekthold ombord på skibet. DFDS blev derfor
forespurgt om, hvorvidt man ville medvirke til projektet og
i øvrigt give projektholdet den nødvendige frihed til at be-
væge sig rundt over alt på skibet og foretage optegnelser,
gennemføre interviews med besætningsmedlemmer og pas-
sagerer samt optage fotos og videofilm undervejs. Projekt-
ideen blev særdeles positivt modtaget af såvel Torben Munk-
holm fra DFDS SEAWAYS som ledelsen ombord på Dana
Anglia, der ikke blot tilstod projektholdet den nødvendige
arbejdsfrihed ombord, men også velvilligt gav tilsagn om at
stille kahytter og fortæring gratis til rådighed for projektets
deltagere under turen.

Den 2. september 2002 kunne projektholdet på syv per-
soner gå ombord på M/S Dana Anglia i Esbjerg for at ind-
lede første fase af undersøgelsen. Holdet blev godt modta-
get om bord og mødte stor velvilje blandt både besæt-
ningsmedlemmer og passagerer. Det blev et par lange, men
også særdeles interessante og udbytterige arbejdsdage, inden
projektgruppen efter veloverstået triptur til England den 4.
september igen forlod skibet. Omsat i materiale blev resulta-
tet af de i alt 48 timers indsats cirka 160 interviews med
besætningsmedlemmer og passagerer, omkring 800 fotoop-
tagelser, et par timers videooptagelser samt leverandørlister,
besætnings- og passagerlister, vagtplaner, arbejdsinstrukser
og meget mere4. Det indsamlede materiale er nu sikret for
eftertiden og vil efter behørig registrering kunne finde anven-
delse i såvel det igangværende konkrete projekt som i andre
sammenhænge. 

Her og nu gælder det imidlertid alene belysningen af
Dana Anglia som arbejdsplads og flydende hotel i rutefart
mellem Esbjerg og Harwich. Lad os tage på et par døgns
triptur med Dana Anglia i september 2002 for at få et øje-
bliksbillede af aktiviteterne om bord og de overvejelser,
som besætning og passagerer gør sig om de forestående
forandringer.
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På broen
Ved ombordstigningen på Dana Anglia bliver projektholdet
modtaget af hotelmanager Dan Juhl Jensen, som efter en
generel orientering om forholdene om bord giver en rund-
visning på skibet, så vi lærer det at kende. Rundvisningen
ender på broen, hvor kaptajn Frede Andersen tager imod.
Kaptajnen er øverste myndighed om bord. Han fungerer
som rederiets repræsentant på skibet og refererer direkte 
til DFDS’ direktion i København. Som kaptajn står Frede
Andersen til rådighed 24 timer i døgnet, parat til at træde til,
hvis situationen kræver det. Umiddelbart udstråler Frede
Andersen en tillidsvækkende ro, som giver alle omkring
ham en tro på, at han nok skal bevare overblikket i en kritisk
situation. Normalt vil passagerer om bord på Dana Anglia
ikke se skibets kaptajn, men i tilfælde af hårdt vejr kan Fre-
de Andersen godt finde på at gå en tur gennem salonerne for

at signalere til passagererne, at der ikke er fare på færde.
Lige nu er det dog ikke nødvendigt at gå nogen steder. Ski-
bet ligger trygt fortøjet ved Englandskajen i Esbjerg, og det
er egentlig tid for Frede Andersen til at få overstået noget af
alt det papirarbejde, der følger med jobbet. 

Udenforstående vil oftest forbinde en stilling som navi-
gatør med varetagelse af de opgaver, som knytter sig til
navigation og sejlads. Under havneanløb og afsejling er
kaptajnen da også på broen, hvor han har det overordnede
ansvar, men der er knyttet talrige administrative pligter til
de lederstillinger, som såvel kaptajn som styrmænd har om
bord. Både Frede Andersen og de øvrige officerer på broen
fremhæver enstemmigt, at den administrative arbejdsbyrde
er stigende. Som konsekvens af de senere års skibskata-
strofer er sikkerhedskravene blevet stadig skærpede, og
arbejdet med passagersikkerhed og arbejdsmiljø giver be-
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standigt flere arbejdsopgaver til officererne. Organisering
og planlægning af den ugentlige rednings- og brandøvelse,
tilsyn med sikkerhedsudstyr samt instruktion af besætnings-
medlemmer i sikkerhedsrutiner giver mange arbejdstimer til
navigatørerne, der også har til opgave at organisere, budget-
lægge og tilse det løbende vedligeholdsarbejde på dækket.

For navigatørerne er arbejdet til søs en livslang beskæf-
tigelse. Jobbet som overstyrmand eller kaptajn opnås først
efter mange års avancement. Traditionelt ligger en lang kar-
riere i rederiet bag et sådant avancement. Alle navigatører-
ne har således en mangeårig maritim løbebane bag sig, og
har ingen planer om et brancheskifte. De fleste navigatører
har arbejdet i DFDS i en længere årrække. Kaptajn Frede
Andersen har således haft hele sin maritime karriere i
DFDS, mens overstyrmand Jens Fredborg Nielsen - bortset
fra et enkelt kortvarigt afbrud - har været ansat i DFDS
siden 1975. Dermed adskiller navigatørerne sig markant fra
størstedelen af catering- og hotelpersonalet, som typisk ar-
bejder til søs i en kortere årrække. For de fleste af office-
rerne har den sociale arv haft afgørende betydning for deres
valg af levevejen til søs. På turen med Dana Anglia gen-
nemføres interviews med fire af skibets navigatører, og her-
af har tre stærke maritime traditioner i familien. Alle offi-
cererne har deres uddannelsesmæssige baggrund fra navi-
gationsskolerne på Fanø eller i Svendborg, men de fleste er
også både født og bosat i områder med en lang maritim
historie, og det har været naturligt at følge den løbebane,
som fædre og andre familiemedlemmer havde før dem. Det
er således tilfældet for 1. styrmand Hans Søby, hvor det
allerede i barndommen lå i luften, at han skulle til søs i lig-
hed med både sin far og sin farfar.

Livet til søs kan tilbringes i mange forskellige typer skibs-
fart, men officererne om bord på Dana Anglia er enige om,
at passagerfarten af flere grunde er den mest attraktive. 

Udmønstring foregår efter den såkaldte 14-14 ordning,
hvilket indebærer en vekslen mellem 14 arbejdsdage om
bord og 14 fridage i land. Udmønstringsperioden i passa-
gerfarten er dermed væsentlig kortere end i langfart, og det
gør det ifølge navigatørerne ombord på Dana Anglia væ-
sentlig lettere at kombinere karrieren til søs med et familie-

liv. Et par af officererne har tidligere været beskæftiget i
langfart - blandt andet ombord på køleskibe fra rederiet 
J. Lauritzen - og de erklærer enstemmigt, at langfarten er
forbundet med mange personlige afsavn og ikke rummer de
muligheder for at opleve fremmede kontinenter, som uden-
for stående ofte tror. Ofte lægger handelsskibene til kaj i
industrihavne langt fra egentlige byer, og havneopholdene
er så korte, at de højest tillader meget korte ophold i land. 
I modsætning til passagerfartens hyppige havneanløb og
hektiske rytme, kan langfarten også fremstå som ret ensfor-
mig. Officererne påpeger også ensomhed som et problem
ved langfarten. Besætningerne på handelsskibe er sjældent
over 20 mand og ofte meget mindre. Det sætter klare be-
grænsninger for det sociale liv ombord. På skibe med natio-
nalt blandede besætninger kan ensomheden være vanskelig,
navnlig hvis der er problemer i kommunikationen på tværs
af de kulturelle skillelinjer. Omvendt har officererne en 
bredere kontaktflade i passagerfarten, hvor besætningerne
generelt også er større. Officerernes sociale liv om bord på
Dana Anglia begrænses dog af den lange arbejdsdag, der
for navigatørernes vedkommende varierer mellem 10 og 14
timer i døgnet. Når man er om bord, kan man imidlertid lige
så godt arbejde meget, og i øvrigt vil tilsvarende lederstil-
linger i land også være forbundet med lange arbejdsdage
uden at rumme det maritime livs mulighed for frihed i land.
Når arbejdsdagen er omme, er folk imidlertid trætte og har
sjældent overskud til et større socialt liv. Desuden føler 
flere af navigatørerne, at deres job som ledere om bord sæt-
ter grænser for officerernes private omgang med de øvrige
besætningsmedlemmer. 

Inden Dana Anglia anløb Esbjerg har 1. og 2. styrmand
udarbejdet en lasteplan for det gods, som skal om bord,
inden afsejlingen mod Harwich. Når lastens fordeling på
personvogne, lastbiler og løstrailere kendes, afgør styr-
mændene, hvorvidt skibets hængedæk til personbiler skal i
brug på turen. Af hensyn til skibets stabilitet er det afgøren-
de, at lastningen foregår korrekt, og mens vi taler med 
kaptajn og styrmænd på broen, er 2. styrmand Jakob Bjer-
nemose nede på bildækket for at lede lastningsarbejdet5. Vi
går ned for at se, hvad der sker. 
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På dækket
For de seks skibsassistenter på dækket afhænger arbejds-
indsatsen under havneopholdene af, hvorvidt skibet er i
havn i Harwich eller Esbjerg. I Harwich er alle Dana Ang-
lia’s skibsassistenter engageret i at tage kæder af inden los-
ning, og ligeledes deltager alle i surring af trailere ved den
efterfølgende lastning. I Esbjerg udføres dette arbejde af
havnearbejderne ved DFDS-terminalen. Arbejdet ledes af 2.
styrmand Jakob Bjernemose, men af skibsassistenterne er
det kun 12-04 vagten, Finn Hansen, som assisterer termi-
nalarbejderne med at fjerne overskydende bukke og kæder
under lastningen af trailere. Desuden har Finn til opgave at
aflæse køletrailere ved ombordkørslen, og kl. 15.30 går Tho-
mas Christer Lund Petersen, der har tjansen som dagmand 3,
på bildækket for at assistere med dette arbejde, hvis der er
behov herfor. Mens Finn fortsætter dette arbejde, skal “Sto-
re-Thomas” - som han kaldes om bord på grund af sin højde
og for at undgå forveksling med den mindre dagmand 2,
Thomas W. Grøn - kl. 16.45 på kajen for at modtage boar-
dingkort fra personbilerne. Disse begynder ombordkørslen
kl. 17.00 og ledes på plads af henholdsvis dagmand 1, Leif
Guldbrandt Nielsen, på nederste bildæk og 04-08 vagten,
Jan Donati Kastberg, på hængedækket. Efter endt lastning
af biler hjælper alle med klargøring af bildækket, hvilket
indebærer bortrydning af kæder samt surring af bukke,
rampe, visir og katedralporten, hvorefter Finn Hansen mel-
der til broen, at man på bildækket er klar til afgang, så por-
tene kan lukkes.

Ved afsejlingen kl. 18.00 er Jan Donati Kastberg ror-
gænger på Dana Anglia’s bro, hvor kaptajn Frede Andersen
har kommandoen assisteret af overstyrmand Jens Fredborg
Nielsen. Fra broen har de oversigt over bakken, hvor 2. styr-
mand Jakob Bjernemose leder “Store-Thomas” og “Lille-
Thomas” under arbejdet med fortøjningerne, som går en
efter en, hives ind og klares op. Ude agter ledes Erik Djørup
og Finn Hansen i dette arbejde af Leif Guldbrandt Nielsen,
der ligesom 2. styrmand på bakken står i direkte radiokon-
takt med kaptajn og overstyrmand på broen. Da alle for-
tøjninger er kastet, styrer Jan Kastberg på Frede Andersens
ordrer og knappe kursangivelser skibet ud af havnehullet,

op langs havnen og ud i Grådyb i en helt fantastisk sol-
beskinnet, vindstille og varm septemberaften. Når skibet er
vel på vej ud på Nordsøen, forlader Jan broen for sammen
med Leif at surre ankre og bjærge flag. Jan begynder herefter
rydning og surring af dæksstole, mens Leif som dagmand 1
skal en tur omkring bildækket for at aflæse køletrailere.
Samtidig er de to gange Thomas i færd med almindeligt
skibsarbejde, inden de sammen med Jan og Leif har frivagt
fra kl. 20.00. De næste fire timer er det kun Erik Djørup, der
har tjeneste som 08-12 vagt. Her udføres ligeledes alminde-
ligt skibsarbejde indtil omkring kl. 22.00, hvor Erik efter
vagthavende styrmands anvisninger lukker Dana Anglia’s
øverste dæk af for passagerer. På den sidste del af vagten er
Erik på udkig på broen.

Kl. 00 afløses Erik Djørup af kollegaen Finn Hansen,
som går 12-04 vagten, der på denne tid af døgnet primært
indebærer tjansen med at holde udkig fra broen. Efter fire
timer afløses han af Jan Kastberg på denne post. Finn kan
nu krybe til køjs, mens Jan forbliver på udkig frem til kl.
6.30, hvor han går ud for at åbne Dana Anglia’s øverste dæk
for passagererne. Dette job indebærer fjernelse af alle sur-
ringer på dæksstole, ligesom dækket skal afferskes. Da Jan
støder til, har Leif været i gang med afferskning eller spu-
ling en 1/2 times tid. Sammen med de to øvrige dagmænd -
Store-Thomas og Lille-Thomas - er Leif tørnet til kl. 6.00.
Mens Jan hjælper Leif med afferskningen af det øverste
dæk, er de to gange Thomas i gang med samme opgave på
dæk 8. Når dækkene er spulet, går Leif på broen for at få
instrukser for dagens arbejde. Som dagmand 1 eller båds-
mand fungerer Leif som kontaktled mellem overstyrmand
Jens Fredborg Nielsen og skibsassistenterne på dækket. Det
er således Leif, som videregiver ordrerne fra broen og ud-
leverer maling, pensler og diverse værktøj til skibsassisten-
terne, ligesom han har ansvar for, at malershoppen og dæk-
kets storesrum hele tiden rummer de fornødne beholdninger
af arbejdsredskaber, tovværk og materialer samt personlige
rengøringsmidler med videre. Leif skal gennem 1. styrmand
løbende bestille nye forsyninger af disse ting, så der på intet
tidspunkt opstår en mangelsituation, der kan bremse det lø-
bende arbejde med at vedligeholde skib og sikkerhedsud-
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styr, hvilket sammen med udkig, deltagelse i fortøjning,
losning og lastning udgør hovedparten af det skibsarbejde,
der udføres af skibsassistenterne på dækket.

Kl. 8.00 skejer Jan Kastberg ud for at gå på 4 1/2 times
frivagt, og i stedet tørner 8-12 vagten til. Erik Djørup, som
går denne vagt, starter med at hente den såkaldte “kølesed-
del” på broen, hvorefter han foretager temperaturaflæsning
på alle køleenheder på bildækket. Når dette arbejde er over-
stået og kølesedlen atter afleveret på broen, melder Erik sig
hos bådsmanden og deltager efter hans anvisninger herefter
i almindeligt vedligeholdsarbejde sammen med de to gange
Thomas. De tre dagmænd går til skafning i messen kl. 11,
men på vej mod England skal Erik ved middagstid sætte
flag - rederiflag, engelsk flag og dansk splitflag - samt fjer-
ne surringer på ankre og i bovporten, inden han også kan få
sig noget mad.

Kl. 12 tørner dagmændene igen til på dækket, mens 12-04
vagten, Finn, møder på broen for at varetage tjansen som ror-
gænger under indsejlingen til Harwich. De to øvrige vagt-
mænd, Erik og Jan, mødes i messen for at få et hurtigt mål-
tid mad, inden de atter går i arbejde kl. 12.30. Mens Jan går
op til de øvrige på dækket, går Erik på bildækket for at kla-
re dette for kæder og klodser med mere, så alt er klar til los-
ning, når Dana Anglia kl. 13.00 (skibstid) har lagt til ved
Parkeston Quay i Harwich. Fortøjningsarbejdet på bakken og
agter foregår igen under ledelse af 2. styrmand og bådsman-
den, der som i Esbjerg står i radiokontakt med kaptajnen og
overstyrmanden på broen under arbejdet. Når skibet ligger
sikkert ved kaj, kan bovporten åbnes og losningen begynde.
I Harwich er alle skibsassisitenterne i sving med at tage
kæder af trailere og deslige, men arbejdet går hurtigt, og alle-
rede kl. 13.30 er samtlige biler og trailere kørt fra borde. Det
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Skibsassistenterne Thomas W. Grøn, Thomas Christer Lund Petersen, Leif Guldbrandt Nielsen og Erik Djørup ved matrosbordet i messen
om bord på M/S “Dana Anglia”. 



er nu tid for den ugentlige båd- og brandøvelse, som tager 
en times tid og involverer hele skibets besætning, hvoraf
størsteparten bagefter går til kaffepause i messen, inden man
begynder klargøringen til returrejsen til Esbjerg. Kl. 15.30 er
samtlige skibsassistenter på ny tilbage på bildækket, hvor 2.
styrmand Jakob Bjernemose forestår lastningsarbejdet, der
følger de samme rutiner som i Esbjerg bortset fra, at termi-
nalarbejderne i Harwich alene kører trailere ombord med
tugmaster’s, mens skibsassistenterne udfører alt surringsar-
bejdet. Det er et hårdt job, som skal udføres rimeligt hurtigt,
og snart afløses de kvikke bemærkninger mellem skibsassis-
tenterne af tavst og intenst arbejde. Alle har de prøvet det
mange gange før. Det fremgår tydeligt af de hurtige og ruti-
nerede bevægelser, men selv nok så megen rutine forhindrer
ikke, at sveden springer af panden på folkene under arbejdet.
Efter lastbiler og trailere følger personbilerne. Der er ikke
helt så mange, som dagen før i Esbjerg, og man er klar i god
tid før afsejlingen kl. 18 (skibstid).

For dagmændene og 12-04 vagten på dækket slutter den-
ne arbejdsdag med skafning i messen kl. 18.30. Dagmænd-
ene har nu frivagt frem til kl. 06 næste morgen. Anderledes
ser det ud for Finn på 12-04 vagten. Han skal møde allerede
ved midnat og trækker sig derfor hurtigt tilbage for at få
noget søvn. Jan Kastberg har igen været på broen som ror-
gænger under afsejlingen, hvorefter hans arbejdsdag efter
bjærgning af flag og surring af ankre slutter, når han kl. 20
afløses af Erik, som atter har vagten frem til midnat. 

For de fleste af skibsassistenterne er de tidlige aftens-
timer på denne tirsdag tiden for afslapning, lidt frihed og en
snak. Det er det rigtige tidspunkt at få lidt at vide om den
lille gruppe på i alt seks personer, som på denne tur udgør
gruppen af skibsassistenter - det man tidligere ville kalde
matroser - om bord på Dana Anglia. De seks er:
Dagmand 1 eller bådsmand, befaren skibsassistent 
Leif Guldbrandt Nielsen, født 1952 og bosiddende i 
Kirke-Hyllinge.
Dagmand 2, befaren skibsassistent Thomas W. Grøn,
født 1978 og bosiddende i Them.
Dagmand 3, ubefaren skibsassistent Thomas Christer
Lund Petersen, født 1971 og bosiddende i Århus.

04-08 vagten, befaren skibsassistent Jan Donati Kastberg,
født 1966 og bosiddende på Fanø.
08-12 vagten, befaren skibsassistent Erik Djørup,
født 1946 og bosiddende i Randers.
12-04 vagten, befaren skibsassistent Finn Hansen,
født 1948 og bosiddende i Esbjerg.

Trods en aldersforskel på 30 år mellem den ældste og
den yngste, en spredt geografisk herkomst, en vidt forskel-
lig baggrund og maritim karriere samt en anselig forskel i
deres tid om bord på Dana Anglia virker gruppen harmo-
nisk og sammentømret. Man har let til  kvikke bemærknin-
ger og små jokes, og generelt synes alle, at Dana Anglia er
“et godt skib”. Nogle har en del at sammenligne med, og
der er almindelig enighed om, at skibe med store besætnin-
ger er betydeligt lettere at være om bord på end små skibe,
hvor man hurtigt kan komme til at gå hinanden på nerver-
ne, hvis noget ikke fungerer mellem de få folk om bord.
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trailere under M/S “Dana Anglia”s ophold i Harwich



Måske med undtagelse af et par af de senest ombordkomne
hersker der dog også almindelig enighed om, at der nok går
en eller anden form for skel mellem skibets driftsbesætning,
der er de egentlige søfolk, og besætningen i catering/hotel-
afdelingen med andre funktioner og generelt større person-
udskiftning. Passagererne har man generelt ikke så meget at
gøre med, og holdningerne til passagererne om bord vari-
erer en del, når spørgsmålet bliver rejst. Alle er dog enige
om, at passagerskibstrafikken med Dana Anglia har én me-
get stor fordel i forhold til andre typer søfart, nemlig møn-
stringsperioden på 14 dage ude og 14 dage hjemme samt
den for alle relativt korte rejse til og fra arbejde. Efter en tid
forstummer snakken. Man skal til køjs for at være klar til en
ny dag, hvis rutiner vil følge samme mønster som på turen
til England6. 

I maskinen
Faste rutiner præger også arbejdet i maskinen. Da vi kommer
om bord på Dana Anglia i Esbjerg synes alt umiddelbart
roligt, men et nøjere blik afslører en lind strøm af personale
og øvrige, der hver med deres ærinde går til og fra borde.
Også blandt maskinfolkene er der flittig aktivitet. Maskin-
chefen, Ole Hvidberg, har kort tid forinden fået overstået for-
middagens kontorarbejde og benytter nu tiden i havn til at få
talt med de forskellige leverandører. I maskinrummet bliver
der arbejdet med at vedligeholde og efterse hovedmotor og
hjælpemotor, - er der behov for større reparationer klares
dette også under tiden i havn. Det er ikke blot i maskinrum-
met, at der arbejdes. I passagerområderne ses i ny og næ ma-
skinfolk, der med raske skridt og et stykke værktøj i hån-
den øjensynligt er på vej for at løse et eller andet problem. 
Maskinbesætningens yngste medlem, maskinelev Kasper
Jensen, forklarer herom, at det ikke går, at man roder rundt
med store løsdele i passagerområdet, mens man ligger ude
på åben sø. Det er netop et af de særlige elementer ved pas-
sagerfart, at der skal vises hensyn til kunderne.

Ved skibets reception veksles et par hurtige bemærknin-
ger imellem et af- og et påmønstrende medlem af maskin-
besætningen, og der ønskes god tur. På maskinchefens kon-
tor er de sidste leverandørsamtaler efterhånden ved at være
overstået. Over for chefen sidder afløsende 1. maskin-
mester, Claus Byder, og samtalen går lidt på løst og fast.
Midt i det hele slår el-mesteren, Henrik Stærmose, vejen
forbi med et praktisk problem. Der konfereres kort om det-
te, så ringes der lidt i telefon, og snart er kun chefen tilba-
ge på kontoret.

Omkring 17.30 er det tid til vagtskifte for en del af
maskinfolkene, og samtidigt begynder tiden for afgang at
nærme sig. Arbejdet med at løbe checklisten for maskinen
igennem fortsættes uforstyret. Turbolader, regulatorer, ge-
neratorleje og bærelejer kontrolleres. Hovedmotorens start-
luftfordeler smøres, og forladsakslerne røres. Manøvregrejet
prøves og samtidigt kontrolleres stabilsatortankene, som
efterfyldes, hvis der er behov herfor. Cirka en halv time før
afgang tørnes hovedmoteren. Som noget af det sidste lukkes
bunkerventiler og bunkerport. Der er klar til afgang. 
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Schmolke og maskinmekaniker Kai Poulsen dagens arbejde.



Langsomt lægger Dana Anglia fra kaj. I maskinen bliver
drænene lukket, det kontrolleres, at der er åbnet for FV
kølerne, og at FV termostaten er i position “SØ”. Endelig
omskiftes der til “lav sugning” ved “vel manøvre”. Mens
Dana Anglia stille glider gennem Grådyb og videre ud i
Nordsøen, ryddes der op i maskinen. Værktøjet, der har
været brugt under opholdet ved kaj, lægges på plads, og
værkstedsbord, drejebænk, søjleboremaskine rengøres. Her-
udover tømmes der drænspande ved stabilisator og kedel.
Omkring 1 1/2 time efter afgangen fra Esbjerg sættes ud-

slusningspumperne på “on”. Hermed er alle checklistens
punkter kontrolleret.   

Dana Anglia er nu på søen, og arbejdet i maskinen
præges af gængse vagtrutiner med tilknyttede kontrolpunk-
ter. I maskinens kontrolrum sidder 2. maskinmester, Chris-
tian Bresemann, med blikket stift rettet mod en af de mange
skærme på kontrolpulten. Skærmen viser temperaturerne i
forskellige dele af hovedmotoren. I tidsrummet fra kl. 20.00
til 24.00 kontrolleres turbolader, regulatorer og startluft-
kompressorer igen. Også kontrollen af bærelejerne og gene-
ratorlejer gentages. Som en ny rutine på vagten drejes auto-
cleanfiltrene for hoved- og hjælpemotoren, ligesom vacu-
umanlæg og køletank samt stabilisatorfiltre kontrolleres.
Turboladerdræn og skorstensdræn gennemblæses, og ende-
lig fortages der kontrol af oliestand og centrifuger.

Det er ved at være midnat, og i maskinen er det blevet tid
til endnu et vagtskifte. Der ændres lidt i rutinerne og tilføjes
nye punkter. Vagthavende, 2. maskinmester Thomas Schmol-
ke, skriver oliejournal. Dirtywater-, overflow- og vacuum-
tankene tømmes, og startlufttanke, lufttørrere samt sette-
lings og servicetanke drænes. Omkring kl. 06.00 tørner
Claus Byder til, og lidt senere dukker også Ole Hvidberg
op. Har der været noget særligt at bemærke i løbet af nat-
ten, diskuteres dette, ellers går snakken mest med at aftale
eventuelle planer for dagen. I selve maskinrummet er ma-
skinmekanikeren, Ingvart Nielsen, også lige tørnet til og har
kastet sig over dagens første rutiner. Andetsteds i skibet er
el-mesteren gået igang med sin daglige “lampe-runde”,
hvor det tjekkes, at alle el-pærer og øvrige elektriske instal-
lationer fungerer, som de skal. Som et af de sidste punk-
ter på vagtplanen i maskinen tømmes vakuumtanke og for-
mattanke og udslusningspumpen sættes på “off”. Der gøres
langsomt klar til ankomsten i Harwich.
Omkring en time før ankomsten i Harwich begynder der at
melde sig nogle nye rutiner. Først skiftes der til “Høj sug-
ning”, dernæst startes den oliefyrede kedel, og damp til for-
skibet lukkes. Et kvarter inden ankomsten stoppes føde-
pumpen til udstødskedlen, og der fyldes olie på HFO og
LFO settelingstankene. Efter ankomsten melder der sig 
igen nye rutiner. Dræn fra turbolader og hovedmotorens
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skorsten åbnes, det samme gælder for indikatorhanerne. FV
termostaten stilles på position “Havn”. Efter cirka et kvar-
ter slukkes hovedmotor, SMO pumper og load kontroller og
støjniveauet sænkes markant. I kontrolrummet får Thomas
Schmolke en snak med maskinmekanikerne Kai Poulsen og
Helge Andersen. Normalt ville mange af de samme rutiner,
som ved havneopholdet i Esbjerg, nu skulle gennemføres.
Dette havneophold er imidlertid anderledes end normalt.
Der er iværksat en større brandøvelse med en fingeret brand
i maskinrummet. Tiden i havn går derfor for en stor dels
vedkommende med forskellige alarmer og evakuerings-
øvelser, hvor de forskellige sikkerhedsrutiner øves. Efter-
hånden som tidspunktet for afsejling nærmer sig, overgår
besætningen dog atter til de normale rutiner, der på turen
tilbage mod Danmark i alt væsentligt følger samme møn-
ster som på udturen7.

Det flydende hotel
Det er funktionen som flydende hotel, der primært adskiller
et passagerskib som Dana Anglia fra handelsskibe i al 
almindelighed. Om bord på Dana Anglia er driftsbesætnin-
gen - altså folkene på bro, dæk og i maskine - med i alt 23
mand noget større, end den ville være på et skib af tilsva-
rende størrelse i ren fragtfart, men hertil kommer Dana
Anglia’s besætning til varetagelse af diverse hotel- og cate-
ringfunktioner. I alt 53 personer er mønstret til disse job,
hvortil kommer to administrationsfolk, tre musikere og en
discjockey. Desuden udføres en række rengøringsopgaver
om bord under opholdene i havn af folk fra land. Når skibet
lægger til kaj, er der godt tre timer til rengøring og
klargøring af passagerkahytterne, inden næste hold passa-
gerer kommer om bord. I Esbjerg varetages denne opgave
af 30-40 rengøringsfolk fra det private rengøringsfirma ISS,
mens det i Harwich er et tilsvarende antal folk fra DFDS’
eget selskab, DFDS Service, som gør rent på hele skibet og
sørger for opredningen i passagerkahytterne. Der er stor
forskel på personalet i de to selskaber. Mens personalet i
ISS ofte skiftes ud eller får andre opgaver, er personalet 
i DFDS Service mere stabilt. Mange har været i firmaet i
mere end 25 år, og enkelte har gjort rent om bord på Dana

Anglia lige siden hendes jomfrurejse. De fleste ansatte i
DFDS Service i Harwich er over 30 år, og gennemsnits-
alderen for de ansatte her ligger væsentligt over folkene hos
ISS i Esbjerg.

Under overfarten sørger stewarder og stewardesser for
den daglige rengøring, men i havn har de andre opgaver. En
time før afgang begynder ombordstigningen, og alle ni
stewarder og stewardesser samt de to informationsassisten-
ter har travlt med at tjekke boardingpas og vise passagerer
til deres respektive kahytter. Samtidig åbner Dana Anglia‘s
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Columbus Club har en veludstyret bar, hvor tjener Peter Carlsen
og barleder Katarzyna Andersen serverer for passagerne.



pub, cafeteria og baren, Sky Bar, på øverste dæk. Overtje-
ner Jeanette Christensen sørger for, at passagererne kan be-
stille bord til buffeten i restaurant Seven Seas. På grund af
restaurantens kapacitet kan passagererne bestille bord til kl.
18.00 eller kl. 20.00. De to tidspunkter kaldes af serve-
ringspersonalet om bord for henholdsvis første og andet set.
Første sets-kunderne begynder at indfinde sig allerede, når
skibet lægger fra kaj. På dette tidspunkt åbner også Colum-
bus Club, der om aftenen fungerer som natklub. Dana Ang-
lia rummer desuden en biograf, der styres fra informatio-
nen, hvorfra aftenens første filmforestilling sættes i gang 
kl. 18.30, og en halv time senere kommer det flydende hotel
på fulde omdrejninger, da butikscenteret åbner. Sea Shop,
som butikken hedder, var oprindelig en tax-free shop, men
en EU-bestemmelse medførte fra sommeren 1999 ophør af
det toldfri salg om bord på skibe i fart mellem EU-lande.
Tidligere lagde hver passager i gennemsnit omkring 1.000
kr. pr. tur i butikken, hvor der den gang primært blev solgt
tobak og spiritus til passagererne. Efter ophøret af det told-
fri salg er det nu især parfume, slik og chokolade, der sæl-
ges, men i forhold til tiden med det toldfri salg er omsæt-
ningen i butikken gået drastisk ned.

Kl. 20 får Seven Seas et nyt rykind af passagerer, som vil
gå om bord i restaurantens store buffet. Frem til omkring kl.
22, hvor restauranten lukker, vil de holde serveringsperso-
nalet på ni mand travlt beskæftigede. Kl. 21 sættes aftenens
anden filmforevisning i gang samtidig med, at cafeteriet luk-
ker, og en halv time senere kan butikslederen, passagerassi-
stent Ruth Jensen, også lukke. Sammen med to øvrige besæt-
ningsmedlemmer har hun på denne vagt bemandet shoppen,
bestilt varer, fyldt op på hylderne og ekspederet kunder.

I informationen er førstevagten tørnet fra kl. 20, og kl. 23
lukker andenvagten informationsskranken for denne dag,
mens nattevagten sørger for aftenens sidste filmfremvisning,
som starter på dette tidspunkt. Nattevagtens opgave i øvrigt
er at holde opsyn med den del af skibet, hvor passagererne
færdes, indtil førstevagten igen møder kl. 8 næste morgen. På
passagerdækket er tjener Allan Mortensen blevet alene i
pubben efter, at tjener Christian Dahlgaard er gået hen for
at åbne baren i diskotek Compas Club. Ved midnat lukker

pubben, og de sidste kunder bliver bedt om at drikke ud.
Nogle vælger dog at fortsætte til Columbus Club, som har
åben en time endnu. I Columbus Club har et rumænsk band
på tre musikere spillet hele aftenen, afbrudt af korte pauser.
Ulig resten af besætningen har de kun en arbejdsdag på 6-7
timer i døgnet, men til gengæld er de også om bord på Dana
Anglia uafbrudt i to måneder.
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Klokken er 01.30, og Preben Nissen har travlt i M/S “Dana Ang-
lia”s bageri med at bage brød til næste dag.



Når Columbus Club lukker kl. 01, fortsætter de mest
ihærdige passagerer til diskotek Compas Club, som først
lukker kl. 04. Her styres musikken af den engelske disc-
jockey Carl Richard Browns, som er ansat på en tre måne-
ders kontrakt. Diskoteket har hele aftenen været domineret
af en flok efterskoleelever, som synger karaoke og danser,
men baren er næsten tom. Ifølge hotelmanager Dan Juhl
Jensen er det ofte sådan. Diskoteksgæsterne er generelt for
unge til at give nogen omsætning i baren, og de seriøse 
(= betalende) gæster dukker først op ved midnatstid, hvilket
giver for lidt i omsætning.

Der er tradition for, at barpersonalet spiser natmad sam-
men i messen kl. 01.30. Over smørrebrødet diskuterer de da-
gens og aftenens begivenheder, inden de kryber til køjs.
Andre steder på skibet er næste dag allerede ved at blive for-
beredt. En stewardesse er mødt ind kl. 24 for at rengøre for-
skellige offentlige områder, og to dæk under messen har
bager Preben Nissen siden midnat været i gang med at bage
rundstykker, franskbrød og wienerbrød til næste morgen. Ale-
ne af franskbrød skal der bages 50-70 stykker pr. nat, så Nis-
sen har travlt. Med 34 år til søs som bager på diverse passa-
gerskibe skal der imidlertid mere end en håbefuld interview-
er og en fotograf til at bringe ham ud af fatning. Han tilhører
den faste kerne i kabyssen og omtaler konsekvent diverse
afløsere som sommerfugle. Generelt er der stor udskiftning i
kabyssen, hvor Nissen og kokkene udgør de faste omdrej-
ningspunkter. Tonen kan godt virke hård, og der er en tydelig
kabysjargon, men det er her, mandskabet søger hen, når de
skal have en hurtig kop kaffe og den seneste sladder. Kabys-
sen synes nemlig at være det sted på skibet, hvor tingene først
rygtes. Travlheden i kabyssen er størst omkring de forskelli-
ge måltider. Når passagererne spiser aftensmad, er man i ka-
byssen allerede i gang med at forberede næste måltid - det er
simpelthen nødvendigt for at kunne følge med. Kabyssen står
for madlavningen til både passagerer og besætning. De tre
kokke skifter funktion hver uge, så besætningskokken næste
uge kan være restaurantkok, mens restaurantkokken overtager
rollen som smørrebrødschef, og denne så rykker over som
besætningskok. Men bageren holder skansen og nyder egent-
lig at have kabyssen for sig selv i nattetimerne.

Kl. 06 får den enlige natrengøring selskab af de første
stewarder og stewardesser på morgenvagten. Natrengørin-
gen skejer ud kl. 07, og de andre fortsætter med rengø-
ringsarbejde, oprydning, opfyldning af depoter med videre.
Mens de menige besætningsmedlemmer selv skal sørge for
rengøring i deres kahytter, bliver officerernes kahytter ren-
gjort af en gangpige, som også hjælper med at rette maden
an i messen.

Kl. 08 åbner førstevagten skibets information og sætter
samtidig en tegnefilm for børn på i biografen. Stille og roligt
kommer det flydende hotel igen op i omdrejninger. Cafeteri-
et og restauranten er også åbnet kl. 08, så passagererne kan
få morgenmad, og en halv time senere føjes butikkens fris-
telser til publikums adspredelsesmuligheder. Fra kl. 10 er
også pubben tilgængelig for pulikum, og samtidig åbner
Columbus Club. Først på dagen er det især børnene som
dominerer Columbus Club, idet discjockey Carl Richard
Browns afholder Piratklub med indlagt skattejagt for de
yngste. Inden Dana Anglia anløber Harwich, har han også
afholdt ‘hestevæddeløb’ og bingo med kontante præmier
for det voksne publikum.

Dagens første filmforevisning for det voksne publikum
indledes kl. 10.30. På dette tidspunkt er man færdig med
bespisningen af passagererne og kan lukke restauranten.
Butikken har åbent frem til kl. 12, men cafeteriet, pubben,
Columbus Club og Sky Bar på øverste dæk er tilgængelige
for publikum helt frem til ankomsten til Harwich kl. 13
(skibstid). 

De 782 passagerer, som på denne tur havde nydt godt af
Dana Anglia’s faciliteter som flydende hotel, kan nu forla-
de skibet på vej mod deres destination i Storbritannien.
Nogle af dem er blot på triptur og benytter sig af DFDS’ til-
bud om korte udflugter på fire timer til Colchester eller
Ipswich, inden de atter returnerer til Dana Anglia og ind-
går i den flok på 490 passagerer, som kl. 18 (skibstid) er
med om bord, når skibet lægger fra kaj og sætter kursen
mod Esbjerg8. På denne tur vil rutinerne på det flydende
hotel til forveksling ligne mønstret på udturen, og det kan
derfor nu være på sin plads at koncentrere interessen om
rutens kunder. 
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Passagererne
Af de i alt 1272 passagerer, som inklusive gengangere på
minikrydstogt eller triptur rejser med Dana Anglia mellem
den 2. og den 4. september 2002, når projektholdet at lave
interviews med 120 - altså knap 10%. Til formålet er ud-
arbejdet et særligt spørgeskema, som tager sigte på at klar-
lægge bevægelses- og forbrugsmønstre blandt et repræsen-
tativt udsnit af de passagerer, der benytter sig af denne
transportform. Resultatet af denne undersøgelse skal senere
sammenholdes med tilsvarende, efterfølgende undersøg-
elser blandt passagerer på Ryan Air’s lavprisfly mellem 
Esbjerg og London og om bord på Dana Anglia’s afløser-
skib. Når disse undersøgelser er gennemført, vil projektets
passagerdel blive afrapporteret samlet, hvorfor der her kun
skal gives nogle hovedtræk af besvarelserne fra de 120 in-
terviewede om bord på Dana Anglia.

Blandt de interviewede rejser hovedparten disse dage i
september 2002 med skibet sammen med deres ægtefælle
og ofte er børnene også med. Det hænger sammen med, at
75% er på ferie eller på vej til eller fra familiebesøg, mens
kun ni angiver at være på forretningsrejse. 

For de ferierejsendes vedkommende er godt halvdelen på
triptur. Mange er blevet inspireret af reklamer med et godt
tilbud på en returrejse mellem Danmark og England, og
langt de fleste har ikke prøvet denne form for sejlads tidli-
gere, mens enkelte dog angiver at være på triptur med Dana
Anglia for femte eller sjette gang. Mange ser en triptur som
en mulighed for nogle dages pusterum, hvor de kan nyde
havet og den rolige overfart, samt naturligvis skibets 
mange tilbud om underholdning. Således har næsten alle
minicruise passagerer benyttet færgens restaurant, hvortil
mange har købt middag som en del af billetten. De fleste
har nydt aftenens live musik eller formiddagens bingo i 
Columbus Club, og også Admiral’s Pub er mål for deres
besøg. Skibets biograf er ligeledes et populært indslag, idet
over halvdelen af minitripperne ser film under sejladsen, og
cirka 80% af dem er kunder i butikken om bord. Flere mini-
trippere angiver, at de anser aktivitetsmuligheder og god
service for et vigtigt element under opholdet om bord, men
mange angiver også et beskedent forbrug. Gennemsnittet

ligger omkring 500 kroner pr. person, men en enkelt op-
giver dog et forbrug på mere end 2.000 kroner på turen med
Dana Anglia. Minitrippernes forbrugsangivelser er dog be-
hæftet med en vis usikkerhed, idet mange har betalt deres
besøg i restauranten hjemmefra, hvorfor omsætningen i
restauranten ikke nødvendigvis er afspejlet i det forbrug,
som minitripperne mener at have om bord på skibet.

De almindelige passagerer om bord angiver at være knapt
så flittige brugere af de forskellige faciliteter som minitrip-
perne. To trediedele har besøgt restauranten, mens lidt færre
har benyttet cafeteriet. Butikken og Columbus Club frister
lige godt halvdelen af de almindelige rejsende, men aktivite-
ter som biograf, diskotek, pub og spillearkade synes kun at
have begrænset succes blandt denne gruppe gæster. Velsag-
tens spiller det her ind, at deres indfaldsvinkel til Dana
Anglia primært handler om transportmuligheden for dem
selv og ikke mindst deres bil, mens skibets funktion som
flydende hotel tydeligvis har større appel til minitripperne.
Sejlturen som rejseform har de almindelige rejsende såle-
des et mere tvetydigt forhold til. Mange mener, at turen
udgør et afslappende og afstressende afbræk i en ellers an-
strengende køretur, mens mange dog samtidig klager over,
at sejlturen tager for lang tid.

Eftersom Dana Anglia tydeligvis har et stort ferierejsen-
de publikum, kan passagerernes feriemål og -forbrug i Dan-
mark være af interesse. De fleste minitrippere har kun få
timers ophold i land, men nogle få har valgt det såkaldte
extended minicruise, hvor de har et par døgns ophold i land
inden returrejsen. I Esbjerg har hovedparten -  igen som en
del af deres pakkerejse - været med bus til først Fiskeri- og
Søfartsmuseet og efter en times besøg videre til Ribe, hvor
der ligeledes var en times tid til at udforske middelalder-
byen. 60% angiver at have brugt op til 250 kroner på ind-
køb og aktiviteter i land, og lidt færre har brugt op til 500
kroner under opholdet i Vestjylland. Minitripperne angiver
for manges vedkommende manglende tid til indkøb som en
årsag til det lave forbrug i Esbjergområdet, og enkelte næv-
ner desuden et manglende udbud af typisk danske produkter
som en grund til, at de ikke har følt trang til at foretage ind-
køb i land. Et midaldrende engelsk ægtepar fra Southampton
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har dog brugt over 1.000 kroner i land, idet kvinden er gan-
ske særligt begejstret for dansk kogegrej i rustfrit stål.

Blandt de øvrige passagerer varierer svarene noget fra
minitrippernes. De fleste er på vej hjem fra en sen sommer-
ferietur i egen bil. Næsten 85% procent har været af sted i

op til en måned, og en lige så stor andel medbringer egen
bil. Ikke overraskende angives muligheden for at medbrin-
ge egen bil af mange af disse passagerer som den væsent-
ligste grund til at rejse med Dana Anglia. Det er også de
færreste af de almindelige rejsende - helt nøjagtigt tre men-
nesker -  der har rejsemål i Ribe Amt som deres væsentlig-
ste destination på ferien. De fleste rejsende på vej hjem fra
Esbjerg har haft det øvrige Danmark som primær destina-
tion. Halvdelen af de almindelige rejsende har boet hos
familie eller venner under deres ophold i Danmark. Blandt
den øvrige halvdel har mange boet på hotel eller i sommer-
hus, mens lidt færre har benyttet campingpladser eller van-
drerhjem. 80% af de almindelige rejsende på vej væk fra
Danmark opgiver kun at have brugt op til 2.000 kroner på
overnatning, mens det samlede forbrug på rejsen ligger
mellem 2.000 og 8.000 kroner for langt de fleste. Den abso-
lutte undtagelse er et koreansk ægtepar og deres lille søn,
der regner med at bruge omkring 65.000 kroner på deres
ferie. Den koreanske mand arbejder som psykiater i New
York, hvor familien bor, og de har taget en måned fri for at
foretage deres livs rejse rundt i Europa med besøg i Rom,
Paris og Gøteborg, inden turen med Dana Anglia skal brin-
ge dem til England, hvor London skal beses inden hjem-
turen til New York9. 
For det koreanske ægtepar er det efter al sandsynlighed bå-
de første og sidste gang, at de sejler mellem Esbjerg og
Harwich, og de gør sig naturligt nok ikke mange tanker om
de omlægninger, der forestår for konceptet på ruten og for
besætningen om bord på Dana Anglia. Hos andre passage-
rer vækker udsigten til et nyt skib på ruten derimod blande-
de følelser, og blandt besætningen om bord på Dana Anglia
er omlægningerne et tema, som optager sindene. 

Tanker om fremtiden
DFDS befinder sig i en ekspansions- og omlægningsproces.
Siden salget af landtransportdivisionen, DFDS Transport, i
2000 har DFDS’ målsætning været at udvikle virksomhe-
den til at være ...førende inden for ro/ro-linietrafik og pas-
sagerskibsfart i Nordeuropa10. I disse år gennemfører rede-
riet således en kraftig modernisering af ro/ro-flåden med
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investering i en række nybygninger til afløsning af ældre
tonnage. Nybygningernes kapacitet og gennemsnitsfart er
højere end de skibe, der afløses. Derfor kan antallet af far-
tøjer i flåden reduceres, hvorved rederiets samlede persona-
lebehov mindskes. Dana Anglia’s omflytning til Polenruten
og erstatning på Englands-ruten af et ro/pax-fartøj er et ele-
ment i hele denne proces - og i september 2002 giver det an-
ledning til mange tanker om bord på skibet.

Blandt officererne på broen betragtes omlægningerne
med en vis skepsis. Flere navigatører fremhæver således, at
sikkerheden i jobbet er mindsket de senere år. For besæt-
ningerne kan et salg eller en omflagning af et enkelt passa-
gerskib få alvorlige beskæftigelsesmæssige konsekvenser.
Holdningen blandt navigatørerne synes dog at være, at man
må affinde sig med usikkerheden. En af officererne udtryk-
ker frustration over de ændringer, virksomheden undergår,
idet han finder rederiledelsens strategier ugennemsigtige.
Han udtrykker således skepsis over for de senere års cen-
tralisering af beslutningsgangene til hovedsædet i Køben-
havn. Dette betyder en udhuling af selvbestemmelsen om
bord på de enkelte skibe. Det er svært at gennemskue, hvad
ledelsen vil med os, siger navigatøren. I modsætning hertil
fremhæver en anden navigatør dog det positive i, at der sæt-
tes handling bag rederiledelsens ord om en ekspansiv strate-
gi - at de omlægninger, som ledelsen har planlagt, også bli-
ver implementeret. Trods den personlige usikkerhed, spores
der optimisme blandt officererne i forhold til den nye Polen-
rutes kommercielle muligheder. Officererne nærer tiltro til
rutens muligheder for at generere trafik.

Skibsassisterne på dækket bekymrer sig ikke så meget
over de umiddelbare konsekvenser af Dana Anglia’s om-
lægning til Polenruten. Der er almindelig enighed om, at det
for nogle egentlig bare betyder lidt ekstra rejsetid til og fra
arbejde. Dette synspunkt hersker også blandt folkene i ma-
skinen. På længere sigt vækker omlægningen dog bange
anelser for fremtiden blandt dæksfolkene. Et flertal ser kla-
re faresignaler i de seneste års besætningsreduktioner og
ytrer direkte bekymring for, at omlægningen til fart på net-
op Polen hurtigt kan føre til yderligere reduktion i den
resterende danske dæksbesætning til fordel for polske sø-

folk. Da polske søfolk er billigere end danske, er faren
åbenbar, og skibsassistenterne er klar over dette forhold. En
har allerede prøvet turen på to andre DFDS-skibe, Dana
Cimbria og Prince of Scandinavia, og han anser det abso-
lut ikke for usandsynligt, at det samme vil ske igen. Nogle
siger, at sådanne ting kan få dem til at overveje at skifte kar-
riere eller skib allerede inden eventuelle udskiftninger be-
gynder, og en har i sammenhængen denne bramfrie kom-
mentar: Hvis jeg var reder, havde jeg også taget polakker
om bord, men tankerne præger hele besætningen og om 14
dage er det nok værre - der er en grund til, at jeg overvejer
at gå i land og tage en uddannelse som smed.

Catering- og hotelpersonalet er bl.a. optaget af, at afde-
lingen med ruteomlægningen selv skal overtage rengørin-
gen, når skibet er i havn. Enkelte forudser, at tempo og
stressniveau vil blive væsentligt forøget, og at afdelingen
som følge heraf vil komme til at opleve en stor personale-
udskiftning. Generelt er der dog ikke den store bekymring
for skiftet i denne afdeling, hvor de fleste relativt hurtigt vil
kunne finde sig et tilsvarende job i land - om end måske
næppe med samme løn og fritid.

Blandt Esbjerg-Harwich rutens brugere, passagererne om
bord, vækker udsigten til et nyt skib på ruten blandede fø-
lelser. De passagerer, som primært benytter ruten for at få
bilen med, ser gerne en lidt hurtigere overfart og hilser på
denne baggrund et nyt og hurtigere fartøj velkommen. For
disse passagerer betyder det mindre, at faciliteterne om
bord på det nye skib reduceres i forhold til situationen om
bord på Dana Anglia. Blandt minitripperne er denne tanke
til gengæld ikke helt så appellerende, og en del angiver, at
de i givet fald vil foretrække at lægge fremtidige minitrip-
ture med større passagerskibe på andre ruter11.

Konfrontationen med de mange grupper af mennesker,
som på den ene eller den anden måde har relation til Dana
Anglia og Esbjerg-Harwich ruten fylder projektholdets ho-
veder med et mylder af tanker, da vi går fra borde den 4.
september. Forventningerne til fremtiden vil altid afhænge
af den enkeltes tilgangsvinkel til den øjeblikkelige situati-
on. Optimisme veksler med bekymring, og kun fremtiden
kan vise, om der er belæg for det ene eller det andet. 
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Afslutning
Dana Anglia’s sidste tur fra Esbjerg til Harwich foregik fra
den 27. til den 29. september 2002. Det var et stemnings-
fuldt øjeblik, da Dana Anglia den 30. september 2002 kl.
15.00 lagde fra Englandskajen i Esbjerg for sidste gang. På
land var både folkene på DFDS’s terminal på Englandska-
jen og mange esbjergensere mødt frem for at vinke farvel til
byens flagskib på Englandsruterne gennem næsten et kvart
århundrede, og så godt som hele skibets besætning var ved
afgangen på dækket for at vinke farvel. 

Nu har Dana Anglia skiftet navn til Duke of Scandinavia.
Hjemstedet er ikke længere Esbjerg, men København, og
tiderne om bord er kendeligt forandrede. Skibets sejlads på
ruten til Gdansk via Trelleborg begyndte den 2. oktober, og
den 31. oktober berettede skibets hotelmanager, Dan Juhl
Jensen, følgende i et brev til museet:

Ja, så er vi i fuld gang med sejladsen mellem København
og Gdansk. Det er spændende for alle. De fleste af besæt-
ningen skal nu til at indarbejde nye arbejdsrutiner. Det er
svært pludselig at skulle gøre tingene på en anden måde
end det, de har gjort tidligere.

Det at skulle sejle på andre tidspunkter, have andre
sprog - det er nu polsk, svensk og tysk, der tales - sælge
andre produkter o.s.v. gør, at personalet pludselig ikke har
den samme ekspertise som før - med træthed og lidt stress
som følge. Så det er en tid, som alle må igennem. Men nu
en måned efter skiftet kan vi allerede se en klar forbedring
på de forskellige områder12.

Dan Juhl Jensen var ikke alene om sin optimisme på den ny
rutes vegne. Medio november 2002 kunne man i dagspres-
sen læse, at DFDS havde succes med sin nye rute til Polen,
idet 10.500 mod budgetteret 7.000 passagerer alene i løbet
af den første måneds fart havde taget turen mellem Køben-
havn og Gdansk med Duke of Scandinavia13.

Med Dana Anglia’s afsejling fra Esbjerg begyndte de
nye tider på ruten til Harwich. Aktiviteten blev flyttet fra
Englandskajen til området ved DFDS’s containerterminal,
og afløserskibet Dana Gloria indledte passagerskibstrafik-

ken på Englandsruten. Efter den oprindelige plan skulle
Dana Gloria kun besejle denne rute i seks måneder, men i
november meddelte DFDS ifølge JydskeVestkysten, at søs-
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terskibet grundet forsinkelser i arbejdet med ombygning og
forøgelse af skibets passagerkapacitet nu først kunne for-
ventes indsat medio juni 200314. Det vil til den tid blive
interessant at se, hvad konceptændringerne på Englands-
rutens passagerskibstrafik kommer til at betyde både for
DFDS og for Esbjerg.  

Noter
1. M. Hahn-Pedersen: Fra viking til borebisse - 50 gene-
rationer ved Vadehavet, Esbjerg 2001, p. 167ff.
2. S. Thorsøe, P. Simonsen, S. Krogh-Andersen,
F. Frederichsen og H. Vaupel: DFDS 1866-1991,
København 1991, p. 86ff, p. 439, M. Hahn-Pedersen og 
P. Holm: Den moderne havn - Hovedtræk af Esbjerg Havn
udvikling efter 1950 i M. Hahn-Pedersen (red.): Esbjerg
Havn 1868-1993, Esbjerg 1993, p. 106ff, O. Lange:
Logbog for Lauritzen - Historien om Konsulen, hans 
sønner og Lauritzen Gruppen 1884-1995, København
1995, p. 276ff. Triumf og tragedie kunne være titlen på
Dana Anglia’s entré på Englandsruterne fra Esbjerg.
Navngivningen af skibet foregik i London, hvor hertug-
inden af Gloucester på årsdagen for Danmarks befrielse
den 4. maj på Themsen ud for Tower navngav skibet i
overværelse af 260 inviterede gæster. På vejen tilbage mod
Esbjerg var der fest ombord d. 6. maj. “Det blev en løs-
sluppen fest, som det ikke kunne undgå at blive, når 
ålborgenserne var med. Borgmester Marius Andersen slog
tonen an sammen med sine medborgere på bedste nord-
jyske maner med kædedans og “Skæve Thorvald”, for 
fællestillidsmand Kaj Høflers 25-års jubilæum skulle også
fejres ved samme lejlighed. Min far strålede som en sol og
glædede sig øjensynligt over at være i gode venners lag.
Han rejste sig for at fotografere Høfler og borgmesteren,
mens de andre sang Ålborgs “Skipervise” - grinede og lo
som bare pokker, satte sig i sin stol og sank sammen,
mens kameraet røg ud på dansegulvet. Han døde med et
smil på læben, blandt sine venner, på sin karrieres højde-
punkt, ombord på sit nyeste skib. En værdig død for en
skibsreder” (Gengivet efter Ole Lauritzens bog Forlis - her
ifølge Ole Lange: op cit. Kbh. 1995, p. 280f). 

3. S. Thorsøe, P. Simonsen, S. Krogh-Andersen,
F. Frederichsen og H. Vaupel: op. cit., Kbh. 1991, p. 86ff,
M. Hahn-Pedersen: op. cit., Esbjerg 2001, 167ff samt
pressemeddelelser fra DFDS af 14-3-2002 og 18-7-2002.
4. Materialet indgår i Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv
under titlen Dana Anglia-undersøgelse, 2002. Projektdel-
tagere og disses arbejdsopgaver i relation til Dana Anglia-
undersøgelsen var følgende: Morten Hahn-Pedersen
(dæksbesætning/godshåndtering samt skibsadministration
og indhentning af diverse baggrundsmateriale), Morten
Karnøe Søndergaard (maskinbesætning), René Taudal
Poulsen (besætning på broen), Bo Poulsen og Lulu Han-
sen (passagerer), Anne Lif Jacobsen (catering og hotel-
virksomhed) samt Brian Kristensen (foto og video).
5. Afsnittet baserer sig på René Taudal Poulsens optegn-
elser fra 2-4/9-2002 og interviews med kaptajn Frede
Andersen, overstyrmand Jens Fredborg Nielsen samt styr-
mændene Hans Søby og Torben Sekjær. De nævnte inter-
views er her kun perifert udnyttet, men vil i senere 
projektsammenhæng blive anvendt til mere uddybende
etnologisk og sociologisk prægede arbejder.
6. Afsnittet er sammenskrevet på baggrund af diverse
vagtlister og arbejdsinstrukser samt Morten Hahn-Peder-
sens optegnelser fra 2-4/9-2002 og interviews med skibs-
assistenterne Erik Djørup, Thomas W. Grøn, Jan Donati
Kastberg, Leif Guldbrandt Nielsen og Thomas Christer
Lund Petersen den 3/9-2002. Disse interviews er i nær-
værende artikel kun udnyttet til at angive hovedlinjer, men
rummer i lighed med de i note 5 nævnte interviews klare
muligheder for betydeligt mere dybtgående studier senere
i projektet. 
7. Afsnittet om maskinfolkene er skrevet på baggrund af
checklister og tørnplaner samt Morten Karnøe Sønder-
gaards optegnelser fra 2-4/9-2002 og interviews med
maskinchef Ole Hvidberg, afløsende 1. maskinmester
Claus Byder, 2. maskinmester Thomas Bresemann Jensen,
2. maskinmester Thomas Schmolke og maskinelev Kasper
Jensen. Vedrørende disse interviews gælder samme 
forhold som ved de i note 5 og 6 nævnte interviews.
8. Afsnittet om catering- og hotelsektionen om bord på

75



Dana Anglia er skrevet på baggrund af de respektive af-
delingers arbejdsbeskrivelser og tørnplaner. Under projekt-
holdets tur med Dana Anglia blev der desuden i alt 
optaget 22 interviews med besætningsmedlemmer fra 
catering- og hotelsektionen. Under udarbejdelsen af 
nærværende afsnit er anvendt oplysninger fra interviews
med bedmaker Sheila Brown, overtjener Jeanette Christen-
sen, passagerassistent Ruth Jensen, informationsassistent
Helle Kongsberg, smørrebrødsjomfru Maria Larsen, bager
Preben Nissen, DJ Carl Richard-Browns og oldfrue Ilse
Skov. Alle 22 interviews vil senere i projektforløbet indgå
i mere detaljerede undersøgelser.
9. Afsnittet om passagererne er sammenskrevet på 
baggrund af en databehandling af de i alt 120 spørge-
skemabaserede interviews, som projektholdet i perioden 
2-4/9-2002 optog med passagerer om bord på Dana Ang-
lia. Desuden indgår i nærværende lidt fyldigere oplys-
ninger fra interviews nr. 1, 2, 87 og 88. Senere i projektet
vil samtlige passagerinterviews blive anvendt fuldt ud.
10. Citat fra DFDS beretning og regnskab 2001, p. 4.
11. Afsnittet er sammenskrevet på basis af de i note 
5-9 nævnte interviews.
12. Brev af 31-10-02 fra Hotelmanager Dan Juhl Jensen
(Duke of Scandinavia/ex Dana Anglia) til Morten Hahn-
Pedersen (Fiskeri- og Søfartsmuseet).
13. Morgenavisen JyllandsPosten 19-11-2002.
14. JydskeVestkysten 30-11-2002. Ifølge pressemeddelelse
fra DFDS 13-1-2003 indsættes den anden nybygning
under navnet Dana Sirena på Esbjerg-Harwich ruten den
17. juni 2003.

Summary
The shipping company DFDS is undergoing a phase of
expansion and reorganisation including a high degree of
modernisation of the fleet, with investments in a number 
of new constructions to replace old tonnage. In 2002, DFDS
announced that at the end of September of the same year,
the M/S Dana Anglia would be transferred as a part of this
process from the North Sea route between Esbjerg and
Harwich to a new route from Copenhagen via Trelleborg in

Sweden to Gdansk in Poland. The Dana Anglia was to be
replaced on the North Sea Route by a newly bought ro-pax
(combined freight and passenger) ship.

These decisions made by DFDS’s head office in Copen-
hagen will affect Esbjerg in a number of ways. Firstly, the
decisions meant saying goodbye to the Dana Anglia, which
had been a distinctive presence in Esbjerg Harbour for
almost a quarter of a century. Secondly, DFDS’s route re-
organisation meant less passenger capacity on the Esbjerg-
Harwich route, while freight capacity was increased. And
finally, the conversion to a ro-pax concept meant at least a
partial end to the floating hotel, which had been the sustai-
ning element for more than three decades in DFDS’s Eng-
land routes from Esbjerg. 

An obvious task for the Fisheries and Maritime Muse-
um/CMRS was to document both the still existing situation
as well as the changes which had now been set in motion.
In June 2002 the Museum therefore contacted DFDS with a
proposal for a documentation and research project which,
starting with the Dana Anglia, would analyse the routes
between Esbjerg and England. Apart from simply docu-
menting the Dana Anglia’s voyages, it was of interest to
attempt to obtain materials which would explain the route’s
knock-on economic significance for Esbjerg with respect to
both tourism and miscellaneous deliveries of goods and ser-
vices to the ship. It was also considered relevant to study
how, and to what extent, the transition from a vessel based
on the concept of a floating hotel to a vessel based on a ro-
pax concept would affect this situation. It was further con-
sidered of interest to place matters in perspective within
shipping by carrying out a corresponding study of a com-
peting form of transport such as Ryan Air’s services to
Esbjerg Airport. It would finally be relevant on the basis of
these projects to extend the study to a full description of the
passenger ship traffic between Esbjerg and England since
the 1960s seen in relation to the period’s general develop-
ment within Danish and international passenger traffic.

But in the first instance it was primarily a question of
documenting the Dana Anglia´s Esbjerg-Harwich route
before the ship was moved to another route. This documen-
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tation was to concentrate on three main areas. The first was
to study the Dana Anglia as a workplace. The second was
to document the ship as a form of transport and “floating
hotel”. And the third was to provide data on the ship’s
knock-on economic impact on Esbjerg. Most of these tasks
were only possible by having the project team work on the
ship. DFDS was therefore asked whether they would assist
with the project and provide it with the requisite freedom to
move anywhere about the ship and make notes, conduct
interviews with crew members and passengers, and take
photos and videos en route. The project concept was recei-
ved very positively by DFDS, and on 2 September 2002 the
project team of seven persons went on board the M/S Dana
Anglia in Esbjerg to commence the first phase of the study
presented in summary form in this article. 

There were a couple of long – but also particularly inte-
resting and rewarding – workdays before the project group
left the ship on 4 September after a successful trip to Eng-
land. In terms of material, the result of the total of 48 hours
of work was about 160 interviews with crew members and
passengers, about 800 photographs, a few hours of videos,
and lists of suppliers, crew and passenger lists, duty rosters,
work instructions and much more. The material collected
will later be supplemented by equivalent collections and
studies on the low-price airline Ryan Air and the Dana Ang-
lia’s replacement ship. Permission to carry out these studies
has been obtained, and all indications are that it will be pos-
sible to proceed with the plans for the major documentati-
on and investigation project which, under the title Modern
passenger traffic post-1960 – Concepts in development and
change, will be an important element in the work of the Fis-
heries and Maritime Museum/CMRS in the years to come.
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Et par af skibets besætningsmedlemmer er på dækket for 
at nyde indsejlingen mod Harwich, hvor M/S “Dana Anglia”
passerer forbi den travle havn i Felixstowe.


