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»Dana Sirena« - DFDS’ nye flagskib på ruten Esbjerg-Harwich. 
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Nye tider i Englandstrafikken
På triptur med M/S Dana Sirena

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

I løbet af årene 2002 og 2003 gennemførte DFDS en mar-
kant omstrukturering af sejladsen på Esbjerg-Harwich ruten.
»Dana Anglia«, der gennem næsten et kvart århundrede
havde været flagskib på DFDS’ Englandsruter fra Esbjerg,
blev afløst af ny tonnage. Samtidig ændredes rutens koncept
fra flydende hoteldrift til ro/pax-transport med højere vægt-
ning af godselementet. En projektgruppe fra Center for Ma-
ritime og Regionale Studier (Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syd-
dansk Universitet) har fulgt denne proces på tæt hold. I
efteråret 2002 foretog projektgruppen en dokumentation-
stur med »Dana Anglia«, og efter omlægningerne har grup-
pen i 2003 foretaget en tilsvarende rejse med rutens nye
skib »Dana Sirena«. I denne artikel fortælles, hvordan be-
sætning og passagerer har oplevet forandringerne på DFDS’
Englandsrute fra Esbjerg.

Indledning
Den 30. september 2002 gled den gamle Englandsbåd Dana
Anglia ud af havneindløbet i Esbjerg for sidste gang1. Foru-
de ventede nye tider i Englandstrafikken. DFDS’ aktiviteter
i Esbjerg blev flyttet fra Englandskajen til området ved re-
deriets containerterminal og det gamle fiskepakhus, der kom
til at fungere som ny passagerterminal. Samtidig indledte
afløserskibet Dana Gloria passagerskibstrafikken på ruten
til Harwich. I udgangspunktet var det tanken, at Dana Glo-
ria kun skulle besejle ruten i et halvt år, hvorefter det »rig-
tige« skib, Dana Sirena, skulle indsættes. Denne plan måt-
te dog revideres, idet arbejdet med at klargøre Dana Sirena
viste sig at tage længere tid end oprindeligt beregnet. Tek-
nisk set blev skibet afleveret fra værftet i Szcecin allerede i

november 2002, men skibets første tur gik dog kun den kor-
te vej til Gdansk for ombygning hos Remontawa-værftet. I
maj 2003 kunne DFDS sende en skibsbesætning til Gdansk
for at hente det nye skib, der nu endelig stak i søen på vej
mod sin kommende danske hjemhavn i Esbjerg2.

Den 17. juni 2003 invitererede DFDS til pressemøde i
Esbjerg i anledning af, at der - som det hed i markedsfø-
ringsmaterialet - var kommet en ny pige til byen. Ved den-
ne lejlighed viste en tydeligt stolt foresiddende direktør for
DFDS, Ole Frie, rundt på skibet og berettede om tekniske
data samt de forbedringer, der var blevet gennemført i for-
hold til søsterskibet Dana Gloria. Apteringen var øget fra
en kapacitet på 300 personer til 600 fordelt i 196 kabiner,
iberegnet 32 luksuskabiner i Commodore og Commodore
de Lux klasse. På sidstnævnte klasse ville der som passager
være mulighed for gratis drinks eller kaffe, mens man nød
panoramaudsigten over Nordsøen. Til at dække passagerer-
nes øvrige behov var der indrettet to restauranter med såvel
a la carte retter som buffet, og desuden rummede skibet en
café med let servering og mulighed for en hyggesnak. I for-
hold til Dana Gloria var kapaciteten uforandret på de tre
vogndæk, hvor der var plads til 150 trailere fordelt på 2.150
lanemeter. Det blev dog påpeget, at Dana Sirena havde mu-
lighed for at tage flere personbiler med om bord. Skibets
servicefart lå omkring 22,5 knob, hvilket i forhold til Dana
Anglia-perioden betød en afkortning af overfartstiden med
cirka to timer. 

Med indsættelsen af Dana Sirena var omlægningen på
Englandsruten fuldført. DFDS’ nye rutestrategi sigtede på
en tilpasning til nutidens krav såvel passagermæssigt som



fragtmæssigt3. Hos rederiledelsen var forventningerne til det
nye skib høje, og man var ikke bange for at sætte konkrete
tal på disse forventninger. I det første års drift sigtede man
således på at sælge omkring 100.000 passagerbilletter samt
400.000 lanemeter på vogndækket4. Også hos besætning og
passagerer var der spændte forventninger til, hvordan det nye
koncept ville fungere, og det var ikke mindst besætningens
og kundernes oplevelse af de gennemførte forandringer, der
stod i fokus, da en projektgruppe fra Center for Maritime og
Regionale Studier (Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Uni-
versitet) fra den 4. til den 6. september 2003 foretog en
dokumentationstur med Dana Sirena.

Turen var led i et dokumentations- og forskningsprojekt,
som blev indledt i 2002 med henblik på at belyse den foran-
dringsproces, som DFDS dengang satte i gang med kon-
ceptændringerne på Englandsruten fra Esbjerg. Projektets
indhold og formål er beskrevet i forbindelse med afrappor-
teringen af den første dokumentationstur med Dana Anglia,
som blev publiceret i Sjæk’len - Årbog for Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet 2002 (Esbjerg 2003, p. 57ff), og skal derfor ik-
ke gentages her. Her skal blot konstateres, at projektgruppe
og arbejdsmetoder stort set var identiske på de to doku-
mentationsture, der af hensyn til passagersammensætningen
om bord begge fandt sted primo september5. Som ved 2002-
turen blev projektgruppen særdeles godt modtaget om bord
og fik den fornødne frihed til at bevæge sig rundt overalt på
skibet i arbejdet med at foretage optegnelser, gennemføre
interviews med besætningsmedlemmer og passagerer samt
optage fotos og video undervejs. Det blev et par travle og
udbytterige dage, inden projektgruppen den 6. september
atter forlod Dana Sirena med knap 150 interviews, godt
400 fotooptagelser, omkring en times videofilm samt be-
sætnings- og passagerlister, leverandørfortegnelser (i det
omfang sådanne forekom), vagtplaner, arbejdsinstrukser, or-
ganisationsplaner og meget mere, som nu er sikret for efter-
tiden.

I lighed med Dana Anglia-dokumentationen blev også
Dana Sirena belyst som arbejdsplads og som transportform,
ligesom der forsøgtes tilvejebragt data til belysning af ski-
bets afledte økonomiske effekt for Esbjerg. Selv om mate-

rialet umiddelbart tillader det, skal der i nærværende artikel
imidlertid ikke forsøges en parallel beskrivelse af forholde-
ne om bord på Dana Anglia og Dana Sirena. Formålet er
derimod at sætte fokus på de forandringer, som er sket med
omlægningen fra et »flydende hotel« til et ro/pax-koncept
og belyse, hvorledes ændringerne blev oplevet af besætnin-
gen og passagererne om bord på DFDS’ nye skib på Eng-
landsruten fra Esbjerg.

Vi går om bord og følger reaktionerne på broen, i maski-
nen, på dækket, i cateringafdelingen og blandt passagererne.

På broen
For navigatørerne om bord på Dana Sirena adskiller hver-
dagen sig ikke markant fra arbejdet på Dana Anglia6. Antal-
let af navigatører er således uændret i forhold til Dana Ang-
lia. Et par af Dana Sirenas officerer har tidligere sejlet på
Dana Anglia, og kan derfor foretage en direkte sammenlig-
ning mellem de to arbejdspladser. Hovedparten af arbejds-
rutinerne er identiske i forhold til Dana Anglia. Det gælder
således både søvagterne - den egentlige navigation - og man-
ge af officerernes administrative opgaver. 

Den afgørende forandring er indførelsen af ro/pax-kon-
ceptet. Dana Anglia medbragte ganske vist et mindre antal
løstrailere, men godstransporten på Esbjerg-Harwich var ho-
vedsageligt koncentreret i godsrederiet DFDS Tor Line ind-
til 2002. Ro/pax-konceptet indebærer et øget samarbejde
mellem fragt- og passagerrederierne i DFDS. En af naviga-
tørerne fortæller, at der findes forskellige virksomhedskul-
turer i DFDS Tor Line og passagerrederiet DFDS Seaways.
På Dana Sirena må disse kulturer smelte sammen. Det er
næppe heller tilfældigt, at den ene af Dana Sirenas kaptaj-
ner kommer fra DFDS Tor Line, mens skibets anden kaptajn
tidligere var beskæftiget i DFDS Seaways. Indførelsen af
ro/pax-konceptet betyder også, at forskellige passager- og
godshensyn må afvejes. Skibets kaptajn Søren Torbensen
fortæller, at sejladsen nu i højere grad foregår »på fragtens
præmisser«. Skibets afgangstidspunkt fra havn er således
flyttet fra kl. 18 til kl. 19 i et forsøg på at imødekomme
godskundernes ønsker. Noget der lader sig gøre grundet den
kortere overfartstid. Et endnu senere afgangstidspunkt ville
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Koncentrationen på broen er høj. Kaptajn Søren Torbensen og overstyrmand Andreas Kristensen er på vagt med skibsassistent Frans Sø-
rensen som rorgænger.



dog være uhensigtsmæssigt ud fra et passagersynspunkt.
Hvis skibet sejlede senere, ville en del af passagererne nem-
lig spise middag i land, hvorved DFDS ville miste vigtig
indtjening. Afgangsdagene fra Esbjerg - tirsdag, torsdag og
lørdag - er ligeledes fastlagt af hensyn til fragtkunderne.

Selvom officererne på broen ikke har ansvar for rederiets
kommercielle strategi, har de klare synspunkter om det nye
ro/pax-koncept. Navigatørerne giver samstemmende en po-
sitiv vurdering af DFDS’ kommercielle strategi. Overstyr-
mand Andreas Kristensen, der tidligere sejlede på Dana
Anglia, beskriver Dana Anglia som et »spøgelsesskib«
uden for højsæsonen. Dana Anglias kapacitet var ganske
enkelt alt for høj for Esbjerg-Harwich overfarten, og uden
for de tre sommermåneder var salonerne om bord ofte men-
nesketomme. Omvendt vurderer Andreas Kristensen, at Da-
na Sirenas passagerkapacitet er utilstrækkelig i den mest
travle sommersæson. Set hen over hele året betegner han
imidlertid Dana Sirena som det ideelle fartøj for ruten. Fle-
re af officererne forventer, at kombinationen af gods- og
passagertransporten på Dana Sirena vil give DFDS et bed-
re økonomisk afkast, end tilfældet var for Dana Anglia. En
enkelt navigatør undrer sig samtidig over, at DFDS var
langsom til at indføre ro/pax-konceptet i sammenligning
med andre rederier. Mange rederier introducerede således
ro/pax-tonnage allerede i midten af 1990’erne. Navigatøren
vurderer desuden, at de indhøstede erfaringer med ro/pax-
konceptet på Dana Sirena kan udnyttes af DFDS på andre
overfarter. 

Officererne på broen giver generelt en positiv teknisk
vurdering af Dana Sirena. Inden skibet blev indsat på Es-
bjerg-Harwich gennemgik det, som nævnt indledningsvist,
en ombygning i Polen. Officererne betegner ombygningen
som vellykket. Søren Torbensen, der selv var involveret i
ombygningen af skibet, påpeger, at skibet fik installeret sta-
bilisatorer ved ombygningen. Dette var en afgørende for-
bedring af passagerkomforten. Driftserfaringerne har lige-
ledes været positive. Navigatørerne fortæller, at det største
problem hidtil har været en uhensigtsmæssig indretning af
skibets bildæk. Store dele af Dana Sirena’s øverste vogn-
dæk er åbent. Personbilerne må ikke parkeres på den åbne
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Overstyrmand Andreas Kristensen overvåger, at fortøjningerne
kastes. Om få øjeblikke er der afsejling.



del af vejrdækket, da de her risikerer at blive ramt af salt-
vand. Parkeringen af personbiler må derfor foregå ud fra
dette hensyn, hvilket giver en del problemer i forhold til
lastning og losning. Navigatørerne håber dog, at der vil bli-
ve installeret et hængedæk til personbiler, hvorved de me-
ner, at problemet kan afhjælpes. 

I mange af de interviews, vi gennemførte om bord på
Dana Anglia i september 2002, var DFDS’ personalepolitik
et tilbagevendende tema. Det generelle spørgsmål var, hvad
konsekvenserne ville være af rederiets flådefornyelsespro-
gram, som købet af Dana Gloria og Dana Sirena var en del
af. Dengang udtrykte en del besætningsmedlemmer bekym-
ring over rederiets salg af ældre fartøjer. Salgene skabte
utryghed i ansættelsen, og mange frygtede for deres job.
Holdningen til disse spørgsmål har ændret sig i mellemti-
den. En af navigatørerne sammenligner situationen i efter-
året 2002 og 2003 og giver udtryk for, at stemningen blandt
besætningsmedlemmerne er forbedret i den mellemliggen-
de tid. En af officererne glæder sig således over, at strategi-
en ikke blot betød frasalg af ældre tonnage men også an-
skaffelse af en række nybygninger. Der har altså vist sig at
ligge handling bag rederiledelsens ord om flådefornyelse.
DFDS Tor Line får således leveret en række nybygninger
fra værft i Flensburg, hvoraf flere skal sejle under dansk flag. 

Interviewene fra september 2003 giver imidlertid kun et
øjebliksbillede af medarbejdernes forhold til rederiledelsen.
De positive tilkendegivelser blandt navigatørerne primo
september afløses af fornyet usikkerhed knap to måneder
senere7. I slutningen af oktober offentliggør DFDS med kort
varsel salget af det 28 år gamle passagerskib Prince of
Scandinavia, der sejler på Newcastle-IJmuiden overfarten.
Salget er et led i rederiets langsigtede strategi for at ned-
bringe passagerflådens gennemsnitsalder til cirka 15 år for
at øge produktiviteten og sænke omkostningsniveauet8. I
2002 var gennemsnittet knap 22 år, men med de seneste fra-
salg vil det lykkes at nå målsætningen. Salget af Prince of
Scandinavia medfører en omrokering af passagerskibene i
DFDS’ flåde. Duke of Scandinavia ex. Dana Anglia over-
flyttes således til Newcastle-IJmuiden. Polens-ruten, hvor
passagertallet ellers oversteg forventningerne, bliver mid-

lertidig indstillet, indtil det lykkes DFDS at skaffe erstat-
ningstonnage9. Omrokeringerne resulterer i en række opsig-
elser. I pressen udtrykkes der udtalt utilfredshed med rede-
riets politik. En talsmand for navigatørerne efterlyser såle-
des klare udmeldinger fra rederiledelsen om håndteringen
af opsigelserne og beskriver situationen som »dybt frustre-
rende«10. Det er i øvrigt anden gang i løbet af to år, at DFDS
har vist sig villig til at sælge og omrokere tonnage med kort
varsel og midlertidig indstille en overfart, indtil erstatnings-
tonnage er blevet fundet.  

Maskinen
I modsætning til forholdene for broens officerer, har de nye
driftsformer ført til flere forandringer for maskinbesætnin-
gen på Dana Sirena11. Mandskabet er blevet reduceret med
næsten 30 %, hvilket betyder, at hvor der før var ti mand og
én maskinelev til at klare de nødvendige arbejdsopgaver, er
der nu kun syv mand. Der stilles nye krav til folkene i ma-
skinen, og derfor er hverdagen blevet mere stresset. Torben
Tranholm, første maskinmester på denne tur med Dana Si-
rena, fortæller, at det i høj grad er en nødvendighed at snak-
ke om tingene. Der skal snakkes henover fagskel og udvi-
ses fleksibilitet for at få tingene til at virke. Maskinassistent
Claus Jensen bekræfter dette udsagn, og understreger, at ge-
nerelt fungerer tingene godt, ikke mindst fordi kommunika-
tionen mellem de enkelte medlemmer af maskinbesætnin-
gen er god. Anden maskinmester Søren Gyde Jensen tilføjer,
at der i ny og næ kan komme en »kurre på tråden«, hvis tin-
gene ikke fungerer, men det er dog som oftest ikke noget,
der stikker ret dybt.

Den reduktion af maskinbesætningen, der har fundet sted,
har haft som konsekvens, at de enkelte maskinfolk har fået
en række nye arbejdsopgaver. Dette gælder navnlig for ma-
skinmekanikerne. Benny Gundorph, den ene af de to maskin-
mekanikere på Dana Sirena, nævner som en ny opgave, at
der skal afsurres lastbiler, når skibet nærmer sig land - både
den ene og den anden vej sker det omkring kl. 10.00. En an-
den ny opgave er funktionen som rorgænger. Maskinmeka-
nikerne er blevet en »all round« arbejdskraft, der kan bru-
ges til at varetage flere forskellige arbejdsopgaver. Det gi-
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ver mulighed for en afvekslende arbejdsdag, men er dog ik-
ke udelukkende positivt. Flere af de mere faste rutiner bli-
ver nedprioriteret. De almindelige vedligeholdelsesopgaver
er der således kun sjældent tid til at varetage ordentligt.

Holdningerne til de forandringer, der er kommet i skibets
drift, kan med enkelte afvigelser bedst karakteriseres som
afventende. Maskinbesætningen er for nuværende presset
til det yderste, og flere lufter deres bekymring for, hvad
fremtiden vil bringe. Især en eventuel indførelse af et sy-
stem, hvor vagten tages med på kammeret, som det er kendt
fra fragtfarten, vækker uro. Som en enkelt udtrykker det, så
er det til forskel fra fragtfarten ikke kun en besætning på

10-12 mand og en værdifuld last, der kan gå tabt. På et pas-
sagerskib ligger der måske 300-400 mennesker og sover i
deres køjer i tryg formodning om, at alt er under kontrol. En
andet medlem af maskinbesætningen pointerer dog, at sy-
stemet - såfremt det indføres - ikke udgør noget sikker-
hedsproblem. Det relevante personale kan uden problemer
nå i maskinrummet inden for den krævede tid.   

De forandringer, der er gennemført, og de, der måske
står over for en indførelse, har alle spillet ind på forholdet
til rederiledelsen. Især er det spørgsmål om sikkerhed i an-
sættelsen og personalepleje, der optager sindene. Dette er
ikke nye fænomener, der er opstået i kølvandet af koncept-
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ændringen på Englandsruten, men derimod frustrationer ak-
kumuleret over de sidste ti år. De seneste ændringer har blot
været med til at udstille problemerne yderligere. Et af de
punkter, der bliver peget på flere gange, er, at den åbenhed,
der er defineret som en af DFDS fem såkaldte kerneværdi-
er, set fra besætningens side ikke synes at være til stede.
Som eksempel herpå nævner en af maskinfolkene, at det
næsten er umuligt at få noget at vide om ens fremtid i rede-
riet; forespørgsler til personaleafdelingen besvares med hal-
ve svar eller tavshed. Det er dog ikke alle, der deltager i
denne kritik. Flere peger således på, at kommunikationen
med rederiledelsen faktisk fungerer fint.

Trods den stedvis kritiske holdning til rederiledelsens
prioriteringer er der generel enighed om, at den nye strate-
giske satsning med Dana Sirena er et skridt i den rigtige ret-
ning.  Både første maskinmester Torben Tranholm og anden
maskinmester Søren Gyde Jensen giver således positive
udsagn om initiativet. Førstnævnte udtrykker i forlængelse
heraf håb om, at passagererne efterhånden også må finde ud
af, at Dana Sirena ikke bare er en fragtbåd med passager-
aptering. Sidstnævnte tilføjer, at han er sikker på, at de
fremsatte planer om at udvide passagerafdelingen med bl.a.
en biograf vil vinde flere passagerer for det nye koncept.
Maskinchef Jørn Johansen mener også, at det nye koncept
er vejen frem, og tilføjer med et glimt i øjet, at det er dét
søfolkene fra Esbjerg altid har sagt. En kommentar som
mange om bord formentlig kan nikke genkendende til, såle-
des også folkene på dækket.

På dækket
Dæksbesætningen om bord på Dana Sirena består af fire
mand12. De fire skibsassistenter - det som tidligere kaldtes
matroser - på denne tur er: Jonni Andersen (36 år, bosidden-
de i Hue i Vietnam, ubefaren skibsassistent, går 12-4-vag-
ten), Birger Folke Christiansen (54 år, bosiddende i Esbjerg,
befaren skibsassistent, går 4-8-vagten), Kenneth Jørgensen
(41 år, bosiddende i Frederikshavn, befaren skibsassistent,
apteringsdagmand) og Frans Sørensen (46 år, bosiddende i
København, befaren skibsassistent, går 8-12-vagten).

Når man på turen følger disse fire besætningsmedlemmer

i deres daglige dont gennem et par døgn, synes der i forhold
til sidste års Dana Anglia-dokumentation ikke umiddelbart
at være den store forskel på indholdet af de arbejdsopgaver,
som udføres af dagmand og diverse vagter på to fartøjer med
så forskellige koncepter som netop Dana Anglia og Dana
Sirena.

Og dog. Om bord på Dana Anglia var der seks skibsas-
sistenter på dækket, mens der om bord på Dana Sirena kun
er fire. Selv om passagerkapaciteten om bord på Dana Sire-
na er halveret i forhold til Dana Anglia, kan dette ikke
umiddelbart forklare den reducerede dæksbesætning -  slet
ikke når fragtkapaciteten samtidig er øget. Spørgsmålet er,
hvor man har hentet de rationaliseringsgevinster, som kan
retfærdiggøre reduktionen med to skibsassistenter fra det ene
skib til det andet.

Det første svar kommer i forbindelse med arbejdet med
fortøjningerne ved Dana Sirena’s afsejling fra Esbjerg. Om
bord på Dana Anglia blev dette job udført af fem skibsassi-
stenter og en styrmand - altså i alt seks personer - mens det
om bord på Dana Sirena blot udføres af fem mand. Der er
stadig en styrmand i spil, men han befinder sig nu på agter-
dækket, hvor han i direkte radiokontakt med broen leder
dæksarbejdet, som udføres af apteringsdagmanden supple-
ret med en maskinmekaniker. På fordækket er der i mod-
sætning til Dana Anglia’s tre mand - styrmand og to skibs-
assistenter - nu kun de to skibsassistenter tilbage. Om bord
på Dana Sirena kan diverse spil fjernstyres af en erfaren
matros, som er i direkte radiokontakt med broen. Ny teknik
og større arbejdsfleksibilitet blandt folkene i maskinen er
altså årsag til, at der trods reduktionen på to skibsassisten-
ter fra Dana Anglia til Dana Sirena ved dette arbejde fort-
sat er én skibsassistent tilbage, som kan fungere som ror-
gænger ved afsejlingen.

Under indsejlingen til Harwich kommer det næste svar
på rationaliseringsgevinsten, idet det nu ikke - som på Dana
Anglia - alene er skibsassistenterne som sørger for afsurring
af trailere og diverse biler og andet gods. Her deltager lige-
ledes maskinmekanikerne, og på denne vis er der også her
en skibsassistent fri til tjansen som rorgænger under indsej-
lingen.
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Sidst, men ikke mindst, er det kun en enkelt skibsassi-
stent, som om bord på Dana Sirena deltager i lastningen af
trailere, der fortsat ledes af én af skibets styrmænd. Om
bord på Dana Anglia var det i Harwich skibsassistenternes
ansvar at sørge for bukke og forestå surringer, efterhånden
som trailerne blev kørt om bord af havnearbejdernes tug-
masters. Nu kræver dette arbejde som nævnt blot en enkelt
skibsassistent, og hans opgave er som i Esbjerg alene at sør-
ge for løbende forsyning af bukke og surringer, idet selve
surringsarbejdet også i Harwich i dag alene udføres af de
lokale havnearbejdere.

Bortset fra disse ting er der ikke umiddelbart de store
forandringer at spore i skibsassistenternes arbejde, som for-
uden at gøre skibet søklar, består i søvagt, ankervagt, tjek at
køletrailere, af- og tilsurring af porte, arbejde med landgang
og fortøjninger, afferskning og klargøring af dæk, sætning
og bjergning af flag samt diverse vedligehold. 

De fire skibsassistenter har ikke lige lang anciennitet ved
rederiet, og de fungerer derfor ikke alle som lige nyttige
vidner til en så omfattende forandringsproces, som over-
gangen fra Dana Anglias færgekoncept til Dana Sirenas
ro/pax-koncept i virkeligheden er.

Jonni er den af de fire med den korteste anciennitet i re-
deriet, idet han først startede som afløser hos DFDS i juli
2003, og for ham er alt endnu nyt og spændende. Jonni be-
gyndte at sejle i 1985 og har primært hentet sin maritime
erfaring i tankfart og coasterfart. På tidspunktet for vores
dokumentationstur har han kun været om bord på Dana Si-
rena i fem uger, og han har ikke noget egentlig sammenlig-
ningsgrundlag i forhold til passagerskibskonceptet. For Frans
er situationen ikke meget anderledes. Han foretog i 1998 et
karriereskift og tog en søfartsuddannelse. Herefter sejlede
han en tid med adfærdsvanskelige unge om bord på et sejl-
skib og gik herfra over i coasterfart, inden han i 2002 blev
ansat i DFDS via søformidlingen i Aalborg. Han nåede nog-
le få dage om bord på Dana Anglia, inden han blev overført
til Dana Gloria, hvor rederiet allerede i 2002 samlede ho-
vedparten af den besætning, som siden skulle overtage det
ombyggede søsterskib Dana Sirena.

Birger og Kenneth var også blandt de besætningsmed-
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lemmer, som blev overført til Dana Gloria. I forhold til
Frans har Birger og Kenneth en lang maritim karriere bag
sig - heraf henholdsvis omkring 10 og 20 år som forhyrede
om bord på DFDS-ejede fartøjer, hvoraf hovedparten har
været passagerskibe. I spørgsmålet om konceptændringens
konsekvenser set fra dækket er det altså disse to personer,
som interessen samler sig om.

Både Birger og Kenneth finder, at rederiledelsen har
gjort rigtigt i via Dana Gloria at søge den kommende Dana
Sirena-besætning opøvet til arbejdet med det ny koncept.

Flere af besætningsmedlemmerne havde tidligere arbejdet
sammen om bord på andre skibe, og tiden om bord på Dana
Gloria medvirkede til at ryste besætningen yderligere sam-
men. Resultatet har ifølge de to skibsassistenter været, at
der om bord på Dana Sirena både er holdånd og en rigtig
god tone såvel mellem skibsledelsen og hele besætningen
som mellem de forskellige besætningsgrupper. Fra de to er-
farne matroser lyder der rosende ord om den måde, hvorpå
overstyrmanden, Andreas, leder dæksarbejdet, og det påpe-
ges, at det i al fald ikke er hans skyld, at skibsassistenterne
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på et punkt finder arbejdet problematisk. Set fra skibsassi-
stenternes side består problemet nemlig i, at dæksbesætnin-
gen ved konceptændringen er skåret så langt ned, at der
ikke er ordentlig tid til vedligeholdsarbejde, og det kan -
som én af dem udtrykker det - godt »være temmelig fru-
strerende for en gammel sømand«. Hvis skibet ikke skal
forfalde, må man ifølge skibsassistenterne enten revurdere
dæksbesætningens antal eller hyre arbejdskraft udefra til
vedligeholdsopgaver. For skibsassistenterne synes lejlighed-
vist hyret mandskab ikke at være en ideel løsning, idet så-
danne folk næppe vil have helt samme loyalitet over for
skib og arbejde som en fast besætning.

Som gamle passagerskibsfolk har de to skibsassistenter
også øje for den service, som tilbydes passagererne. Selv-
følgelig ligger det i selve grundkonceptet, at man om bord
på Dana Sirena ikke vil finde helt tilsvarende passagertil-
bud og bekvemmeligheder, som man gjorde på Dana Ang-
lia. Ifølge skibsassistenterne udtrykker nogle ældre passa-
gerer dog glæde herover, idet de finder det nye skib mere
roligt end Dana Anglia, men med Birgers ord er det jo ale-
ne »et spørgsmål om temperament«. 

Èn ting er dog forskellen til Dana Anglia, hvor Dana
Sirenas koncept er anderledes tænkt, men en anden er for-
skellen på Dana Sirena og konceptprøveskibet Dana Glo-
ria på passagersiden. Efter ombygningen er passagerkapa-
citeten om bord på Dana Sirena, som nævnt i indledningen,
blevet fordoblet i forhold til situationen på søsterskibet, og
det har i den første driftsfase afsløret nogle flaskehalspro-
blemer, som også dæksbesætningen er blevet opmærksom
på. Ved lastning af biler er skibsassistenterne engagerede
med at anvise pladser og har i denne sammenhæng noteret
sig, at parkerings- og tilkørselsforhold i Esbjerg rummer en
række udfordringer - ikke mindst i relation til det større
antal personbiler, som kan medtages om bord på Dana Sire-
na. Der er ikke plads nok på parkeringspladsen, og lastnin-
gen går langsomt, fordi bilerne ikke bare kan køre lige ind.
Hertil kommer, at de passagerer, som sendes på nederste
dæk, med børn og kufferter skal klemme sig vej frem mel-
lem kæmpetrailere og derpå to etager op ad trapper, før de
kommer til den første elevator. Endelig har man noteret sig

et markant højsæsonpres på skibets restaurant, som ikke har
den fornødne kapacitet i forhold til passagertallet. 

Man gør sig sine erfaringer og må så drage nogle konse-
kvenser. Ifølge skibsassistenterne må konsekvensen af dis-
se ting blive en eller anden form for ombygning af adgangs-
forhold og skib, således at man kan levere den bedst muli-
ge service for publikum. Alle om bord er klar over vigtig-
heden af tilfredse kunder - det gælder for folkene på dæk-
ket, det gælder for maskinfolkene og for officererne på bro-
en, og sidst, men ikke mindst, gælder det personalet i cate-
ringafdelingen, som i deres daglige arbejde er i tæt berøring
med kunderne.  

Catering
Netop i cateringafdelingen har omlægningen af driften så-
vel praktisk som administrativt ført til store forandringer13.
Den største forandring er, at passagerkapaciteten er blevet
skåret ned fra 1.250 personer på Dana Anglia til de nu-
værende 600 passagerer, og at der som følge heraf er 
foretaget en reduktion i cateringpersonalet fra 59 til 42 be-
sætningsmedlemmer. Samtidig er der kommet nye arbejds-
opgaver til. Således har stewarder og stewardesser overtaget
al rengøring og klargøring af passagerkabinerne - et arbej-
de, der før i tiden blev foretaget af rengøringspersonale fra
land, mens skibet lå i havn.

Passagermæssigt har omlægningen imidlertid været en
stor succes. I højsæsonen har belægningen ligget på 90-100
%, og man forventer, at belægningen vil vedblive med at
være relativ høj også uden for sæsonen. Undervejs i inter-
viewene nævner flere af cateringfolkene imidlertid, at rede-
riets reklame over for passagerne efter deres mening er for-
kert. Skibet markedsføres som et almindeligt passagerskib,
og passagerne har derfor ofte for høje forventninger til ski-
bets standard. Derudover har man i cateringafdelingen en
oplevelse af, at passagerkapaciteten er sat for højt i forhold
til skibets og besætningens størrelse. Den høje belægning
har virket stressende for personalet, der som resultat af fo-
kuseringen på fragtkapacitet har skullet kæmpe ikke blot
med for lidt plads, men også med at udvikle og indarbejde
nye arbejdsrutiner. I det hele taget er arbejdstempoet og
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stressfaktoren væsentlig højere i cateringafdelingen på Da-
na Sirena, end den var på Dana Anglia. På trods af dette
giver alle udtryk for, at arbejdsklimaet er godt om bord på
Dana Sirena, og især fremhæves det gode sociale sammen-
hold og den større medindflydelse om bord.

Det gode sociale klima om bord er dels resultatet af en
bevidst indsats fra rederiets og officerernes side, dels et
resultat af den måde, hvorpå man har valgt at tackle omstil-
lingsprocessen. Rent fysisk har man således valgt at indret-
te skibet med både fælles messe og opholdsrum. At office-
rerne spiser sammen med resten af besætningen har med-
ført en naturlig opblødning af omgangsformerne og har
fremmet kommunikationen på tværs af hierarki og fag-
grænser. Der er dog - som på de fleste skibe - en tendens til,
at matroserne og maskinfolkene holder sig lidt for sig selv. 

I forbindelse med omlægningen til ro-pax valgte man
bevidst en ny ledelsesstrategi; de hierarkiske elementer blev
nedtonet, og et større ansvar for løsning af problemer og
arbejdsopgaver blev lagt ud på de enkelte afdelinger. Især
afdelingslederne og den faglærte del af personalet fremhæ-
ver dette som noget positivt, fordi de på den måde har ind-
flydelse på deres arbejde. Dem, der mindst mærker noget til
den nye strategi, er »desserne«, som kun har lille indflydel-
se på deres arbejdsgang. I forbindelse med ansættelsen til
Dana Sirena havde man også bevidst foretrukket ansøgere
til cateringafdeling, der kun havde lille eller ingen maritim
erfaring. Af de interviewede er det stort set kun medarbej-
dere med administrativt ansvar, der har erfaring fra andre
skibe end Dana Gloria og Dana Sirena. Formålet med den-
ne ansættelsesstrategi er at få en besætning, der ikke er præ-
get af den (stive) traditionelle maritime arbejdsfordeling,
men er mere fleksibel.

På denne baggrund er man i cateringafdelingen generelt
meget positiv over for ro/pax-konceptet, og man ser meget
optimistisk på implementeringen af konceptet på Esbjerg-
Harwich overfarten. I det hele taget er besætningen entusi-
astisk og oplever indkøringsfasen som en spændende perio-
de, hvor alle aktivt kan være med til at definere arbejdsop-
gaver og løse problemer i forbindelse med nye arbejdsgange
osv. Entusiasmen er naturligvis ikke lige stor hos alle, og
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den forekommer tydeligst hos de besætningsmedlemmer
med størst mulighed for at påvirke beslutningsprocessen.

Mange arbejdsbeskrivelser og tørnplaner er endnu under
udarbejdelse, og mange arbejdsrutiner endnu ikke færdig-
udviklede, da projektgruppen i september måned rejser med
Dana Sirena. Opstartsfasen og de høje belægningsprocenter
hen over sommeren har presset besætningen til det yderste,
og blandt det ledende personale er det primo september så-
ledes den generelle holdning, at personalet har behov for
stabile og mindre stressede arbejdsforhold  for at bevare den
positive stemning og få rutinerne til at falde på plads.

Passagererne
Passagerne på Englandsruten er af flere årsager gjort til et
selvstændigt interesseobjekt i dette afsnit. Undersøgelsen af
passagernes bevægelses- og forbrugsmønstre på Dana Sire-
na indgår således i en større samlet undersøgelse, der skal
sammenholde de her opnåede resultater med resultaterne af
lignende undersøgelser på Dana Anglia og blandt flysel-
skabet Ryan Air’s passagerer på ruten mellem Esbjerg og
Stansted14. Resultaterne af nævnte undersøgelse vil blive af-
rapporteret i sin fulde længde i løbet af 2004, og i det føl-
gende skal der derfor blot opridses nogle overordnede lig-
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heder og forskelle mellem passagererne på de to færger samt
gives et kort indblik i passagernes oplevelse af det nye kon-
cept.  

På Dana Sirena lykkes det projektgruppen at lave inter-
views med godt 120 af de i alt 818 passagerer om bord. Til
formålet benyttes det samme spørgeskema, som tidligere er
blevet brugt på dokumentationsholdets tur om bord på Da-
na Anglia15. Formålet med at bruge et næsten identisk ske-
ma er, at informationerne efterfølgende vil kunne lægges
ind i en fælles database og dermed give det bedst mulige
sammenligningsgrundlag16. 

Ligesom det året før var tilfældet på Dana Anglia, er
langt størstedelen af de interviewede passagerer også denne
gang på vej til eller fra ferie, familie- eller vennebesøg. Det
nye skibskoncept taget i betragtning er det måske ikke over-
raskende, at andelen af passagerer på minicruise også kal-
det minitrippere er faldet betydeligt sammenlignet med si-
tuationen om bord på Dana Anglia. I alt benytter kun ca.
16% af de adspurgte ferierejsende sig af dette tilbud på
turen. Heraf er langt størstedelen danskere, som har været i
eller skal til England. Over halvdelen af disse er i selskab
med deres partner eller venner og familie, mens enkelte
også medbringer børn. Halvdelen af minitripperne bor des-
uden i Commodore kahytter. Som nævnt i indledningen har
man på Dana Sirena valgt at opdele disse kahytter i en
Commodore Standard- og en Commodore de Lux-kategori
- til forskel fra på Dana Anglia, hvor katagorien Commo-
dore udelukkende dækkede over de mest eksklusive kahyt-
ter på øverste dæk. Med begge følger faciliteter, som ikke
er tilgængelige i almindelige standardkahytter, men har
man booket sig ind i en Commodore de Lux kahyt, har man
endvidere adgang til en privat lounge på øverste dæk. 

Minitripperne tegner sig umiddelbart for et relativt be-
skedent forbrug om bord. 14 af de i alt 20 interviewede mi-
nitrippere angiver at have brugt op til 500 kr. pr. person,
mens de resterende har brugt mellem 500 og 1000 kr. Lige-
som på Dana Anglia kan dette tal dog ikke betragtes som
fuldstændigt dækkende, da mange har bestilt middag i re-
stauranten som del af en pakketur, og de tæller derfor ikke
denne udgift med i det samlede beløb. 

Samtlige minitrippere har besøgt restauranten, knap halv-
delen har brugt cafeteriet, mens 16 har opholdt sig i Colum-
bus Loungen, og 14 har besøgt butikken. Vi bad de mini-
trippere, der tidligere havde foretaget samme form for rejse
med Dana Anglia om at sammenligne aktivitets- og under-
holdningsudbuddet på de to færger. Ikke overraskende er
resultatet, at langt de fleste finder udbuddet for lille. Kun et
enkelt par finder niveauet passende, men parret bor også i
en Commodore de Lux kahyt og har udelukkende benyttet
sig af den ovenfor omtalte private lounge, da de, som de si-
ger, alligevel aldrig gør brug af underholdningen om bord17.

Der synes ikke umiddelbart at være stor forskel på mini-
trippernes og de almindelige passagerers forbrug om bord
på færgen. Blandt de almindelige rejsende har ca. 65%
brugt op til 500 kr., mens resten har brugt op til 1.250 kr. -
dog med enkelte undtagelser. Et par blev f.eks. nægtet ad-
gang til Storbritannien, da de havde medbragt en kat uden
at kende til briternes strenge karantæneregler for hunde og
katte. Således måtte parret tage turen tilbage igen med det
samme og angiver derfor at have brugt mere end 2.000 kr.
pr. person om bord på færgen18. 

Også blandt de almindelige passagerer har langt de fle-
ste besøgt butikken eller spist i restauranten. Herudover har
alle adspurgte besøgt Columbus Loungen. At der ikke er
større forskel på de to passagergruppers brug af faciliteter-
ne om bord, kan naturligvis meget vel skyldes, at udbuddet er
mere begrænset på Dana Sirena, end det var på Dana Anglia.
Der bliver derfor nemmere en tendens til, at passagererne kon-
centrerer sig omkring de faciliteter, der findes. Stillet over for
spørgsmålet om, hvordan de vurderer underholdningsud-
buddet på Dana Sirena, fordeler gruppen af almindelige rej-
sende sig med et lille overtal af personer, som finder udbud-
det passende eller underordnet. Ligesom på Dana Anglia kan
det hænge sammen med, at denne passagergruppe først og
fremmest ser overfarten som en transportform, der tillader
dem at medbringe bil, mens de ikke i så høj grad som minitrip-
perne ser skibet som et flydende hotel. Én ting er de to
grupper dog generelt enige om. Et stort antal af de adspurgte
savner biografen, som fandtes om bord på Dana Anglia - og-
så selvom de ellers finder underholdningsudbuddet passende. 
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Ligesom på turen med Dana Anglia er dokumentations-
holdet interesseret i de afledte effekter af passagertrafikken
mellem Esbjerg og Harwich. Ser vi derfor på de passagerer,
som er på vej hjem efter et ophold i Danmark eller de om-
kringliggende lande, fremgår det, at der blandt disse er et
klart flertal af britiske statsborgere med bopæl i Storbritan-
nien. Herudover er næsten to tredjedele af de rejsende over
55 år, og 4 ud af 5 adspurgte er over 45 år. Det er derfor ikke
overraskende, at ca. halvdelen er pensionister, mens den an-
den halvdel overvejende består af erhvervsaktive. Også langt
de fleste af briterne er taget af sted med det formål at holde
en eller anden form for ferie. Lidt under halvdelen har
været af sted i en uges tid eller to, mens hovedparten af den
resterende halvdel har været af sted i op til en måned. En-
kelte har været væk i længere tid, og kun to har været på
minicruise til Danmark. Af de adspurgte har to tredjedele
opholdt sig i Danmark, mens resten blot har brugt Danmark
som transitland, og kun én af de adspurgte havde rent fak-
tisk Esbjerg som endelig destination. Det drejer sig om en
engelsk lastbilchauffør, der skulle aflevere lasten straks ved
ankomsten og derfor aldrig forlod havneområdet, inden han
igen tog hjem19. Generelt har folk dog besøgt flere byer og
steder i Danmark frem for udelukkende at opholde sig på ét
sted. Den store mobilitet kan hænge sammen med, at langt
de fleste har medbragt egen bil. 

Hvad angår overnatningsformer er der en vis forskel på
fordelingen, når man sammenligner passagererne på Dana
Anglia med dem på Dana Sirena. Denne gang har en min-
dre del af passagererne nemlig foretrukket at overnatte hos
familie og venner. Det drejer sig om kun godt 20%, hvori-
mod det var ca. 50% på Dana Anglia. Knap halvdelen af de
resterende har boet på hotel, mens resten har boet i som-
merhus eller har fundet alternative overnatningsmuligheder. 

Med hensyn til passagerernes samlede forbrug i Dan-
mark deler gruppen sig i to. Omtrent halvdelen har haft et
samlet forbrug på 1.000-6.000 kr. i Danmark, mens en fjer-
dedel har brugt over 20.000 kr. pr. person20. Næsten en fjer-
dedel af forbruget er gået til kost og logi. De fleste har såle-
des valgt at spise ude, hovedsageligt på restauranter, men
fastfoodsteder har også været besøgt. Andre har valgt at til-

berede maden selv eller har spist hos venner og familie.
Herudover er den resterende del af forbruget først og frem-
mest gået til indkøb, og færre end hver tiende krone er gået
til museer, forlystelser og lignende.

Ikke overraskende synes den overvejende del af de pas-
sagerer, som dokumentationsholdet møder om bord på Da-
na Sirena at være folk, som af den ene eller anden grund
skal have deres bil med sig. Flertallet af dem, som angiver
fornøjelsen ved at sejle som deres primære grund til at
benytte rejseformen, befinder sig typisk i den ældre del af
passagegruppen. Selvom det nye Commodore koncept sy-
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nes at have tiltrukket en del af sidstnævnte gruppe som
minitrippere, er gruppen dog skrumpet betydeligt sammen-
lignet med situationen om bord på Dana Anglia, hvor den
udgjorde næsten halvdelen. Endvidere kunne minitrippernes
utilfredshed med underholdningsudbuddet om bord pege i
retning af, at denne rejseform - i hvert fald for Dana Sire-
na’s vedkommende - efterhånden må vige til fordel for den
rene transportrejse.

Afslutning 
Hvilke erfaringer kan man drage af den konceptmæssige
ændring på DFDS’ Englandsrute fra Esbjerg?

Et af de mest markante fællestræk efter omlægningen er,
at næsten samtlige besætningsgrupper giver udtryk for, at
hverdagen er blevet mere stresset. En del af denne udvik-
ling lader sig formentlig forklare med, at der endnu er me-
get nyt, som ikke er blevet indarbejdet i de faste rutiner.
Større betydning har den relativt kraftige reduktion af visse
besætningsgrupper dog antagelig haft. I visse afdelinger har
det medført, at basale opgaver som f.eks. vedligeholdelse
har måttet skubbes til side til fordel for den daglige drift, og
det har sine steder medført frustrationer. Den reducerede
besætningsstørrelse opfattes dog ikke udelukkende nega-
tivt. På tværs af faggrupperne beretter flere besætnings-
medlemmer således om et mindre hierarkisk system end
tidligere - og om en bedre social stemning om bord. Med
den nye driftsform er man blevet mere afhængige af hinan-
den, og som noget særligt fremhæves forholdene med fæl-
les messe og opholdsrum, der af alle opfattes som et stort
fremskridt i forhold til tidligere tiders separate afdelinger
for officerer og menige. Ligeledes ser mange indkøringspe-
rioden om bord på Dana Gloria som et særdeles fornuftigt
træk fra rederiledelsens side.

Selv om mange elementer i omlægningens proces og
resultater således opleves ens, er der også nogle punkter,
hvor meningerne er mere delte. Det gælder særligt, når ta-
len falder på personalepolitik og den interne kommunikati-
on med rederiet. Overordnet set deler meningerne sig her i
tre grupper: åbenlys kritik af de gældende forhold, enighed
i hovedlinjerne, og så en stor mellemgruppe, hvor tingene

forsøges set fra begge sider. Blandt kritikerne synes de pri-
mære argumenter at være mangel på sikkerhed i ansættel-
sen og mangel på klare udmeldinger fra rederiets side. Om-
vendt afviser tilhængerne disse synspunkter og fastholder,
at kommunikationen mellem rederi og skib fungerer på
bedste vis. Disse meningsforskelle afholder dog ikke de
selv samme personer for i fællesskab at rose DFDS’s nye
strategiske satsning med indsættelsen af Dana Sirena. Det-
te er i øvrigt et udsagn, der går igen over alt på skibet - vis-
se steder endog med den tilføjelse, at det burde man have
gjort forlængst. 

Blandt passagererne er holdningerne til det ny koncept
også delte. Passagerer, der primært ser overfarten som en
nem måde at medbringe egen bil, synes glade for den kor-
tere overfartstid og lægger mindre vægt på komforten om
bord. Omvendt er det blandt mange passagerer med tripturs-
erfaring fra Dana Anglia generelt holdningen, at der om
bord på Dana Sirena er for få underholdningstilbud, og
særlig savnet er biografen, som for mange af passagererne
var et fast element, når de rejste med Dana Anglia. Denne
mangel vil dog efter al sandsynlighed snart blive udbedret -
i hvert fald har der været forlydender fremme om, at rede-
riet vil udvide med en biograf om bord på Dana Sirena.

Efter et par dage om bord er man ikke i tvivl om, hvor
opmærksom besætningen er på passagerernes forhold og
reaktioner. Der er en stærk bevidsthed om kundernes betyd-
ning for den videre udvikling, og det har på tværs af alle
besætningsgrupper bevirket et stærkt samspil med fokus på
at tilpasse ro/pax-konceptet til at være en holdbar og attrak-
tiv løsning for såvel passager- som godstrafik. Som partner
i disse bestræbelser indgår også rederiledelsen, der træffer
beslutninger til forbedringer ud fra den kommunikation,
som man modtager i form af ris og ros til det nye koncept.

Dette fælles engagement om konceptudviklingen skal
naturligvis ses i lyset af, at indførelsen af ro/pax ikke bare
er et forsøg på at bedre økonomien i Englandstrafikken,
men derimod et koncept, der - rigtigt udviklet - vil kunne
nyttiggøres på mange andre DFDS-ruter, og dermed stille
rederiet stærkere i den internationale skibsfarts stadig mere
intensive konkurrence. De observationer, som er gjort på
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dokumentationsturen med Dana Sirena, fortæller derfor om
andet og mere end en omlægning af Englandstrafikken fra
Esbjerg. De er i virkeligheden en dokumentation af en for-
andringsproces i international skibsfart - og af de mange ud-
fordringer, der altid er forbundet med ændring af det be-
stående. 

Noter
1. For sammenligninger med forholdene om bord på Dana
Anglia henvises til M. Hahn-Pedersen, L.A. Hansen, A.L.
Jacobsen, B. Poulsen, R. Taudal Poulsen & M.K. Sønder-
gaard: »På triptur med Dana Anglia«, Morten Hahn-Peder-
sen (red.): Sjæk’len - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg 2002, Esbjerg 2003, p. 57ff.
2. Jydske Vestkysten 30-11-2002; Dana Sirena, Søfart 27-
06-2003, p. 6-7.
3. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg (FOS) Pressemøde -
Dana Sirena 17-06-2003 (referat).
4. Pressemeddelse fra DFDS 17-06-2003. 
5. Projektgruppen på dokumentationsturen med Dana Sire-
na bestod af: Morten Hahn-Pedersen (dæksbesætning/gods-
håndtering, skibsadministration, indhentning af diverse bag-
grundsmateriale samt foto og video), Morten Karnøe Søn-
dergaard (maskinbesætning), René Taudal Poulsen (besæt-
ning på broen samt foto), Anne Lif Jacobsen (catering- og
hotelvirksomhed) samt Lulu Hansen og Lasse Bisbjerg
(passagerer). Det indsamlede materiale indgår i Fiskeri- og
Søfartsmuseets arkiv under titlen Dana Sirena-undersøgel-
se, 2003.
6. Afsnittet baserer sig på interviews med kaptajn Søren
Torbensen, overstyrmand Andreas Kristensen samt styr-
mændene Christian Stofberg og Torben Sekjær. 
7. »DFDS-navigatørerne efterlyser klare svar«, Søfart 14-
11-2003, p. 3 & »DFDS sælger ud og skibsofficerer prik-
kes«, Navigatør 9, november 2003, p. 22.
8. Pressemeddelelse fra DFDS 24-10-2003.
9. DFDS’ årsberetning 2002 & DFDS’ halvårsregnskab 1.
halvår 2003 og kvartalsregnskab 3. kvartal 2003.
10. »DFDS-navigatørerne efterlyser klare svar«, Søfart 14-
11-2003, p. 3.

11. Følgende afsnit bygger på interviews med maskinchef
Jørn Johansen, første maskinmester Torben Tranholm,
anden maskinmester Søren Gyde Jensen, anden maskinmes-
ter Sten Rytter, maskinassistent Benny Gundorph og ma-
skinassistent Claus Jensen, samt øvrige optegnelser fra Da-
na Sirena 4/6-9-2003. 
12. Afsnittet er skrevet på basis af interviews med skibs-
assistenterne Jonni Andersen, Birger Folke Christiansen,
Kenneth Jørgensen og Frans Sørensen, desuden arbejds-
optegnelser foretaget af projektgruppen om bord samt
diverse arbejdsbeskrivelser og vagtlister fra Dana Sirena.
13. Afsnittet er baseret på interviews med: passagerassistent
Katarzyna Andersen, sales & service manager Jørgen
Assentoft, smørrebrødsjomfru Anne Boeriis, cateringassi-
stent Claus Enemark, hotelassistent Lars Fogde, sales-
& service supervisor Tomas Gærdnert, tjener Vivi Holm,
passagerassistent Jette Iversen, passagerassistent Mads Jen-
sen, informationsassistent Helle Kongsbak, tjener Anja Kris-
tiansen, oldfrue Line Møller, hotelassistent Mette Olesen,
hotelassistent Janne Rasmussen, tjener Rikke Pedersen,
tjener Christina Schaarup, kok Jens Simonsen, souschef
Dorthe Slyngborg, musiker Tom Uycus, hotelassistent Kim
Winther. 
14. Det var i udgangspunktet intentionen, at projektets un-
dersøgelse af Englandstrafikkens afledte økonomiske effek-
ter ikke blot skulle omfatte passagerernes bevægelses- og
forbrugsmønstre, men også spredningen i land af leverencer
til hhv. DFDS og Ryan Air. I sidstnævnte sammenhæng er
der i projektforløbet indsamlet leverandørlister fra såvel
Dana Anglia som Dana Sirena. Den efterfølgende gennem-
gang af dette materiale har desværre vist, at det ikke holder
som fundament for en videnskabelig undersøgelse af den
nævnte karakter, idet materialet fra de to skibe dels ikke er
af samme kvalitet, dels ikke er umiddelbart sammenligneli-
ge. Én af årsagerne hertil er, at hovedparten af indkøbene til
skibene i dag foretages centralt, hvorfor kildematerialet om
bord vedr. indkøb nu er yderst sporadisk. I forsøg på at
komme omkring denne problematik har projektgruppen ret-
tet henvendelse til DFDS Fleet & Chartering - der forestår
den økonomiske styring af skibenes indkøb - for at høre,
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hvorvidt det ville være muligt elektronisk at udtrække spe-
cifikke data om enkeltskibe eller leverandører. Dette har
desværre ikke kunnet lade sig gøre.
15. Skemaerne blev dog tilføjet enkelte ændringer, således
at spørgsmålene blev tilpasset de ændrede forhold på Dana
Sirena, men de overordnede kategorier forblev de samme. 
16. Besvarelserne fra Dana Sirena ligger i databasen under
ID-numrene 128-251.
17. Skema ID 200, 201.
18. Skema ID 207.
19. Skema ID 185.
20. Denne kategori er dog behæftet med en vis usikkerhed,
da et par kan have angivet et forbrug på over 20.000 kr.
samlet, men af tekniske årsager har de måttet registreres
hver for sig.

Summary
During 2002 and 2003, DFDS carried out a notable restruc-
turing of the Esbjerg-Harwich route. The old, venerable Da-
na Anglia which, throughout almost a generation, has been
the central figure of England-ferries characterised by floa-
ting hotel and cruise-ship atmospheres, has been replaced
by new ships – firstly, Dana Gloria and later Dana Sirena
– with focus on the combination system of ro/pax transport
i.e. the integration of passenger and goods traffic on the same
ship. A project group from Center for Maritime og Regio-
nal Studier (Fiskeri og Søfartsmuseet/Syddansk Universi-
tet) (Centre for Maritime and Regional Studies - The Fishe-
ry and Maritime Museum/University of Southern Denmark)
has closely followed this process. In the autumn of 2002, the
project group carried out a documentation trip with Dana
Anglia and now – after the reorganisation – the group has
carried out an equivalent trip with Dana Sirena. This artic-
le details how the crew and the passengers have experien-
ced the changes on the DFDS England-route from Esbjerg.

One of the things that is immediately clear is that almost
the whole of the crew expresses that the work day has beco-
me more stressful. This applies as much to the deck crew as
it does to the engine crew and the personnel in the catering
section. Part of the explanation for this could be that many

of the tasks have not yet been worked into the daily routine,
so that they require more personal resources than they would
otherwise. A more crucial factor, though, has probably been
the relatively drastic reduction in certain crew groups. Ma-
ny sectors are working with an absolute minimum crew,
which has meant that basic assignments such as maintenance
have had to be pushed aside in order to have time for the
daily routine. These conditions have led to a number of fru-
strations. However, the reductions in personnel are not seen
exclusively as a negative phenomenon. Many of the crew
members point out that the social atmosphere on board is
better and that the system of hierarchy is less formal than
before.  Both these conditions relate to the fact that with the
new daily routine members of the crew have become more
dependent upon each other, and everybody especially
emphasize the improvement of the common mess area and
recreation room as an important factor in creating good
relations between officers and crew. 

Even though many elements of the restructuring process
and results of same are experienced equally, there are also
some points that show some diversity of opinions. This
applies especially where personnel policies and internal
communication with the shipping company are concerned.
Chiefly, opinions are divided into three groups: outright cri-
ticism of the prevailing conditions, agreement in the main,
and a large middle group, which tries to see things from
both sides. Among the critics, the chief argument seems to
be about the lack of security in connection with recruit-
ment, and the lack of clear information from the shipping
company. Conversely, those who are in agreement reject
these points of view and hold that communications between
owner and ship are working well. These differences do not,
however, stop the same people from praising, with one voice,
DFDS’s new strategic venture in bringing the Dana Sirena
into service. This, in fact, is a statement that can be heard
all over the ship and in certain places, with the afterthought
that it should have been done long ago. 

As far as the passengers are concerned, opinions about
the new concept are also divided. Those passengers, who
primarily see the crossing as an easy way of taking their
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cars along, seem happy with the shorter duration of the
crossing and see comfort on board as less important. On the
other hand, there are many passengers, used to comfort on
board the Dana Anglia, who have said that they miss the
various entertainment alternatives on board. Especially mis-
sed is the cinema which, for many passengers, has been a
steadfast element when travelling with Dana Anglia. How-
ever, in this area, improvements will soon be taking place;
there have certainly been reports that the shipping company
is going to enhance the facilities with a cinema on board the
Dana Sirena. 
There is no doubt that both the crew and the company
management are very attentive with regard to how the pas-
sengers receive the new concept. There is a great awareness
of the customers’ importance in further development and,
across all the crew groups, this has given rise to positive in-
teraction, with focus on adapting the ro/pax concept in order
that it will become a durable and attractive solution for both
passenger and goods traffic. The engagement in the deve-
lopment of the concept has to be seen, of course, in the con-
text of the ro/pax concept’s not being just an attempt at im-
proving the economy of the England traffic. It is a concept
which - if developed properly – can be utilised on many of
the other DFDS routes, thereby putting the shipping com-
pany in a stronger position for international shipping’s more
intensive competition. The observations that have been made
on the documentation trip aboard Dana Sirena show, there-
fore, much more than just a restructuring of the traffic to
England from Esbjerg. In reality, it is a commentary on an
innovation process in international shipping – and of the
many challenges that are always involved with altering the
status quo. 
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Den »nye pige« i byen klar til at tage imod en ny generation af
Englandsrejsende.


