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"Esvagt Dana" og flydekranen DB 102, 1995. Foto: Medvind.
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Esvagt - en offshore-virksomhed i Esbjerg

Af Morten Hahn-Pedersen og Mette Guldberg

I 2006 fejrede ESVAGT - Esbjerg Vagtskibsselskab A/S - 25 
års jubilæum. Selskabets ledelse anmodede i den anledning 
Fiskeri- og Søfartsmuseet om at udarbejde en beskrivelse af 
ESVAGTs historie, udvikling og virkeområder siden starten 
i 1981. Opgaven blev løst af nærværende artikels forfattere 
og i maj 2006 publiceret i et jubilæumsskrift, som blev 
distribueret til ESVAGTs ansatte og forretningsforbindel-
ser. I nærværende artikel, der er en let bearbejdet udgave 
af jubilæumsskriftet, opridses hovedlinjerne i ESVAGTs 
historie.

Indledning 

Esbjerg Vagtskibsselskab A/S blev stiftet den 14. maj 

1981. ESVAGT - som selskabet i daglig tale kom til at 

hedde - var Danmarks første vagtskibsselskab og dermed 

en nyskabelse i dansk erhvervsliv. Formålet med det nye 

selskab var at tilbyde vagtskibsberedskab og alle hertil 

knyttede tjenesteydelser i forbindelse med Nordsøens 

offshore-operationer. Ambitionerne bag selskabet var høje -  

man ville ganske enkelt være bedst på markedet, levere 

kunderne den bedst mulige service og samtidig være en 

attraktiv arbejdsplads med optimalt fokus på hver enkelt 

medarbejders helbred og sikkerhed.

ESVAGTs stiftere var Ole Andersen, Kent Kirk og 

Henning G. Kruse, der alle havde en maritim baggrund 

som henholdsvis fiskeskippere og navigatør. Ole Andersen 

var fortsat aktiv fiskeskipper, mens Kent Kirk var formand 

for Esbjerg Fiskeriforening og dertil EU-parlamentariker. 

Henning G. Kruse havde efter nogle år som styrmand hos 

A.P. Møller fungeret som leder af DUC’s base i Esbjerg, 

men var nu ejer af Esbjerg Oilfield Services A/S, som han 

havde grundlagt i 1980.1

Siden A.P. Møller og partnerne i DUC i 1966 havde gjort 

det første fund af kulbrinter i den danske del af Nordsøen, 

havde Esbjerg været base for konsortiets luftbårne og 

søgående transporter af mandskab, materiel og forsyninger 

til Nordsø-felterne. Trods opbygning og senere udvidelse af 

Dan-feltet op gennem 1970’erne var offshore-sektoren længe 

blot et lidt eksotisk islæt i Esbjergs profil. I årene omkring 

1980 begyndte tingene imidlertid at tage fart. På basis af 

erfaringerne med Dan-feltets tætte kridtreservoirer fik DUC 

mod på nye udfordringer og lancerede en række projekter, 

som i årene 1981-86 førte til etablering af yderligere fire 

olie- og gasfelter - Gorm, Skjold, Tyra og Rolf - i den 

danske del af Nordsøen. Samtidig åbnede en aftale mellem 

A.P. Møller og den danske stat i 1981 mulighed for, at andre 

konsortier end DUC kunne få adgang til efterforskning og 

indvinding af olie og gas fra dansk Nordsø-sokkel.2 

Udviklingen på Nordsøen medførte et regulært olieboom 

i Esbjerg. Både på havnen og i lufthavnen gennemførtes 

udbygninger med henblik på offshore-sektorens behov, og 

en række store udenlandske og danske selskaber etablerede 

afdelinger i Esbjerg for at få del i oliepengene. Allerede 

eksisterende Esbjerg-firmaer kom ind som leverandører 

til operatørerne på Nordsøen, og endelig så man - som 

tilfældet var med ESVAGT - etablering af en række nye, 

lokale selskaber med særligt fokus på offshore-sektorens 

muligheder.

Mulighederne var mange og tiden præget af optimisme. 

Optimisme og risikovilje alene gjorde det dog ikke, og 



flere nystiftede selskaber forsvandt hurtigt igen. Det 

afgørende succeskriterium for overlevelse i det stærkt 

konkurrencebetonede marked var den rigtige ide parret med 

evnen til at gennemføre den.3

Ideen til ESVAGT opstod i 1980. Ved offshore-boringer 

og feltopbygning i den danske del af Nordsøen var det et 

lovkrav, at et vagtskib døgnet rundt var i beredskab for at 

forhindre påsejling af installationerne og assistere i tilfælde 

af blow out, fald over bord, kæntringsulykker eller lig-

nende uheld på eller ved platforme og rigge. I den danske 

sektor blev dette beredskab varetaget af britiske vagtskibe -  

typisk ombyggede trawlere - men spørgsmålet var, om 

disse opgaver ikke lige så godt kunne varetages af et dansk 

selskab. Ideen blev fulgt op med en række sonderinger hos 

såvel potentielle kunder som mulige konkurrenter. Da der 

fra DUC i vinteren 1980/81 blev fremsat et nyt udbud på 

vagtskibsopgaver på den danske del af Nordsøen, enedes de 

tre idemænd efter mange overvejelser til sidst om at vove 

forsøget. 

Resultatet blev stiftelsen af ESVAGT, hvor den højst 

mulige kvalitet af ydelser og materiel skulle være både 

målsætning og primære konkurrenceparametre - og så 

måtte tiden vise, hvorvidt ideen var bæredygtig og gennem-

førlig.4 

De første skibe
Bestyrelsen for det nye selskab kom til at bestå af ESVAGTs 

tre stiftere, hvoraf Ole Andersen tillige påtog sig hvervet 

som virksomhedens direktør. Der var nok at gå i gang 

med, for det nye selskab havde fortsat hverken skibe eller 

besætninger at byde ind med.5    

En ny ophugningsordning inden for fiskeriet bevirkede, 

at egnet tonnage var relativt billigt til rådighed. ESVAGT 

erhvervede to tidligere trawlere, E 709 Akaroa af Esbjerg og 

L 313 Jane Birgit af Thyborøn, der begge var bygget i Øst-

tyskland i 1960’erne. Standarden på de britiske vagtskibe -  

også tidligere trawlere - var ikke høj, og ESVAGT så derfor 

sin mulighed for at vinde indpas på markedet ved at kunne 

levere vagtskibe af høj klasse. Spørgsmålet var imidlertid, 

hvad høj klasse egentlig var, og hvilke regler skibene i det hele 
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taget skulle leve op til. Der fandtes dengang ingen regelsæt 

for danske vagtskibe, så ESVAGT tog udgangspunkt i de 

bedste ting fra de norske og britiske regelsæt, føjede selv 

ekstra ting til, indhentede råd om indretning af skadestue 

og skadesbehandling fra en række læger og konsulterede 

desuden sikkerhedschefen hos Dansk Boreselskab (det 

senere Mærsk Olie og Gas AS). Det samlede materiale blev 

indsendt til Søfarts- og Sundhedsstyrelserne, som kom med 

yderligere input. Resultatet blev de danske vagtskibsregler, 

som sammen med råd og erfaringer blev anvendt ved 

ombygningen af ESVAGTs nyerhvervede skibe.

Akaroa og Jane Birgit var sendt til henholdsvis EOS-

værftet i Esbjerg og Struer Skibsværft, hvor skibene blev 

strippet til det bare skrog og herefter genopbygget, så 

de i realiteten kom til at fremstå som nybygninger. Nyt 

maskineri, elektriske og tekniske installationer, hydrauliske 

kraner, udstyr og kapacitet til ca. 120 overlevende, fem 

gange 25-mands redningsflåder, MOB-båd (mand over 

bord-båd), redningsdragter og specialudstyr som f.eks. en 

af ESVAGT konstrueret særlig redningskurv bevirkede, at 

prisen pr. skib løb op i syv millioner kr. De to vagtskibe, der 

kom til at hedde Esvagt Alpha (ex Akaroa) og Esvagt Bravo 

(ex Jane Birgit), blev afleveret til ESVAGT i henholdsvis 

januar og februar 1982. 

Sideløbende med ombygningen af skibene skulle der 

også skaffes besætninger. Som standby-skibe skulle far-

ESVAGTs tre stiftere samt handelsminister Erling Jensen og frue 
ved dåben af "Esvagt Alpha", hvor ministerfruen var gudmor. 
Foto: FOGA.



tøjerne i lange perioder forblive på deres position, hvorfor 

det med jævne mellemrum var nødvendigt at kunne 

udskifte folkene om bord. Hvert skib skulle således have 

to besætninger, og opgaven var derfor at hyre og uddanne 

i alt fire besætninger på hver seks mand. ESVAGTs ledelse 

havde fra starten fundet, at tidligere fiskere ville være 

velegnede til vagtskibstjenesten, fordi de kendte Nordsøen, 

var vant til dæksarbejde under alle vejrforhold og ikke 

var bange for at arbejde i nærheden af vandet. Der var da 

også flere fiskere blandt ESVAGTs første besætninger, 

som dog også kom til at tælle en del folk med en fortid 

i  bl.a. coasterflåden. Uanset baggrund kom alle gennem 

et til formålet udviklet uddannelseskursus, som ESVAGT 

gennemførte i samarbejde med Statens Søfartsskole på Fanø 

og Nordisk Gummibådsfabrik i Esbjerg.

Efterhånden som aktiviteterne tog fart, steg presset på 

de tre stiftere, der økonomisk måtte stille personlig garanti 

for de mange udlæg. I november 1981 fik man imidlertid 

kontrakt med DUC om beskæftigelse af ESVAGTs skibe 

ved boreriggene på konsortiets Nordsø-felter, ligesom det 

lykkedes at få finansieringen af de nye skibe på plads via 

etablering af to partsrederier. Da skibene blev afleveret 

i begyndelsen af 1982, var de første store forhindringer 

således overvundet. ESVAGT var i arbejde. 

Flere skibe i ordre
Allerede inden afleveringen af Esvagt Alpha og Esvagt 
Bravo havde ESVAGT købt endnu en trawler, T 153 Chatina 

af Hanstholm, der som de to øvrige ESVAGT-fartøjer 

var bygget i Østtyskland i 1960’erne. Det nye fartøj, hvis 

ESVAGT-navn ville blive Esvagt Charlie, skulle i lighed 

med Esvagt Alpha ombygges på EOS-værftet i Esbjerg. I 

begyndelsen af 1982 erhvervede ESVAGT også trawleren 

HG 256 Lis Frank af Hirtshals. Ombygningen af dette fartøj, 

der var tiltænkt navnet Esvagt Delta, blev henlagt til Struer 

Skibsværft, som samme år også fik kontrakten på ESVAGTs 

første deciderede nybygning, Esvagt Echo. Såvel Esvagt 
Charlie som Esvagt Delta skulle afleveres til ESVAGT i 

slutningen af 1982, mens Esvagt Echo skulle være klar til 

sommeren 1983. 

Flere skibe krævede flere besætninger. Allerede i for-

bindelse med bemandingen af de første ESVAGT-skibe var 

der heftig diskussion om, hvem der egentlig kunne få hyre 

om bord på vagtskibene. Der fandtes ingen bemandingsreg-

ler for dette område, og i Bemandingsnævnet forsøgte Sø-

mændenes Forbund ihærdigt at skaffe flest mulige pladser 

til sine medlemmer. Fra ESVAGTs side fandt man det 

urimeligt, at man ikke skulle kunne bruge fiskere om bord 

på tidligere fiskefartøjer. Efter lange forhandlinger enedes 

man om en bemanding på tre navigatører, en til maskinen 

og to matroser. Det lykkedes at få lavet en ordning om, at 

fiskere kunne sejle på dispensation, indtil de havde optjent 

nok sejltid i denne fartøjstype til at få konverteret deres 

skippereksamen. Hermed sikrede ESVAGT, at der kunne 

være tre fiskere om bord på hvert vagtskib. Udfordringer 

blev løst, og nye dukkede op. Da ESVAGT endnu havde 

sin flådeforøgelse på tre skibe undervejs, trådte en ny aktør 

ind på det danske vagtskibsmarked. 

A/S Em.Z. Svitzer går ind på vagtskibsmarkedet
I foråret 1982 meddelte Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entre-

prise A/S, at man havde indgået to kontrakter med Dansk 

Boreselskab A/S om overvågning af danske offshore-

installationer. Selskabet havde til formålet opkøbt to tidligere 

trawlere, der under navnene Preventer og Protector ville 

blive indsat i løbet af sommeren og efteråret, når fartøjerne 

blev leveret efter ombygning på Fredericia Skibsværft. 

ESVAGT havde som basis for sit byggeprogram satset 

på de kontrakter, der nu gik til anden side. I Esbjerg virkede 

Svitzers entré på det danske vagtskibsmarked derfor som en 

overraskende streg i regningen. Man blev i ESVAGT hurtigt 

enige om at vælge samarbejdets vej. Resultatet blev den 

såkaldte ”fællesoperation” mellem ESVAGT og Svitzer - ”et 

fornuftsægteskab”, der trådte i kraft ved årsskiftet 1982/83.

Fællesoperation med A/S Em.Z. Svitzer
”Fællesoperationen” gik i al korthed ud på, at ESVAGT 

og Svitzer fortsatte som to selvstændige og af hinanden 

økonomisk uafhængige selskaber, som arbejdede sammen, 

hvor det kunne lade sig gøre. Svitzer stod - ligesom 
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ESVAGT - fortsat for vedligehold af egne skibe og 

forhyring af mandskab hertil, men den praktiske operation 

af samtlige skibe blev varetaget af ESVAGT, som bl.a. 

sørgede for tørnplaner, besætningsskift og løbende 

opfølgning til kunderne. I forbindelse med etableringen 

af fællesoperationen flyttede ESVAGT sit kontor, så man 

rent fysisk lå dør om dør med Svitzer og derved lettede 

kommunikationen.

Da fællesoperationen blev indledt, havde ESVAGT af-

hændet Esvagt Charlie og Esvagt Delta til Svitzer, hvor 

skibene blev omdøbt til henholdsvis Promotor og Preserver. 

Sidstnævnte fartøj overtog Svitzer direkte fra værftet i 

Struer i slutningen af 1982, mens Esvagt Charlie først blev 

overtaget og omdøbt i maj 1983. Ved overtagelsen af dette 

skib nåede Svitzers flåde op på fire fartøjer, mens ESVAGT-

flåden fra sommeren 1983 bestod af tre vagtskibe, da 

nybygningen Esvagt Echo til 12 millioner kr. blev afleveret 

fra værftet i Struer. 

Herudover rådede ESVAGT over endnu et skib, nemlig 

det tidligere havundersøgelsesskib Dana, som selskabet 

havde chartret fra et københavnsk rederi. Dette fartøj skulle 

i første omgang anvendes i forbindelse med besætningsskift 

på såvel Svitzers som ESVAGTs vagtskibe. I godt vejr 

kunne besætningsskift teoretisk foregå via helikopter, 

men under dårlige vejrforhold var denne skifteform ikke 

sikkerhedsmæssig forsvarlig. Forsyningsskibene var en 

alternativ mulighed, som man oprindelig benyttede, men 

det optimale var, at man selv havde hånd i hanke med 

besætningsskiftene, og det var årsagen til indchartringen af 

Dana. I maj 1984 investerede ESVAGT i alt tre millioner kr. 

i køb og ombygning af skibet, der blev omdøbt til Esvagt 
Dana. Foruden de allerede gennemprøvede besætningsskift 

blev Esvagt Dana udrustet til at kunne udføre mere specielle 

offshore-opgaver inden for bl.a. undervandsinspektion.

Det var ikke altid, at der var opgaver til Svitzers og 

ESVAGTs skibe, og i midten af 1980’erne var marke-
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"Evagt Omega" føjede nye dimensioner til ESVAGTs vifte af serviceydelser, da den tilgik flåden i 1988. Foto: ESVAGT.



det særlig trængt. Dette havde flere årsager. Med pro-

duktionsstarten på Tyra i 1984 havde DUC gennemført 

hovedparten af sit store udbygningsprogram og kørte nu 

videre på lavere blus. Desuden anvendte nogle af de nye 

operatører på den danske Nordsøsokkel ikke danske vagt-

skibe, men derimod billigere britiske - og senere også 

norske - fartøjer uden samme standard som de danske. 

Endelig medførte den ”omvendte oliekrise” med stærkt fal-

dende internationale oliepriser i foråret 1986 en længere 

afmatning af hele det internationale offshore-marked, 

som øgede den generelle konkurrence om de relativt få 

udbudte jobs. Flere af ESVAGTs og Svitzers vagtskibe blev 

lagt op i Dokhavnen, og besætningerne afskediget.

Trods afmatningen opstod der i disse år en ny type opgaver, 

som ikke kunne klares med de normale vagtskibe. Hos 

DUC havde man oplevet et par episoder, hvor forbisejlende 

fartøjer havde mistet manøvreevnen og var drevet i ret-

ning af konsortiets offshore-installationer på Nordsøen. Af 

sikkerhedsmæssige årsager udbød DUC derfor kontrakt 

til et vagtskib med stor trækkraft, som kunne indsættes, 

såfremt tilsvarende tilfælde skulle opstå. ESVAGT gik på 

jagt efter et egnet fartøj, og det fandt man i Norge, hvor 

det for en million dollars lykkedes at erhverve et supply-

fartøj med en trækkraft på godt 7.000 hk. Et sådant fartøj 

var velegnet til transport af gods mellem felterne, men efter 

en større ombygning kunne det også løse mange andre 

opgaver. Foruden udvidet styrehus og maskineri blev skibet 

således forsynet med SAVE-udstyr (Secure Abandoned 

Vessel Equipment), dykkerudstyr i containermoduler, 

back-up systemer til dykkertjenesten og diverse grej til 

oliespildsberedskab. I alt kom skibet, der fik navnet Esvagt 
Omega, til at stå ESVAGT i godt en snes millioner kr., da 

det blev afleveret i sommeren 1988, men til gengæld fik 

ESVAGT kontrakten med DUC.

Fra fællesoperation til fælleseje
I løbet af 1980’erne var ESVAGTs samlede personale 

vokset til i alt 40, hvoraf fem drev den landværts del af 

organisationen. ESVAGTs søværts organisation talte 35 

mand til bemanding af flåden, som ved erhvervelsen af 

Esvagt Omega en kort overgang i 1988 nåede op på fem 

fartøjer. Sidst på året gik Esvagt Alpha imidlertid tabt ved 

et forlis. Forliset, der er det eneste i ESVAGTs historie, 

skete heldigvis uden personskade takket være en snarrådig 

skipper og en rutineret besætning.  

Uanset ”fællesoperationen” var ESVAGT og Svitzer 

fortsat to selvstændige selskaber og dermed også konkur-

renter om de ledige kontrakter. I længden var ordningen 

ikke hensigtsmæssig, og i slutningen af 1980’erne indledte 

ESVAGT og Svitzer derfor forhandlinger om den fremtidige 

samarbejdsstruktur. Resultatet blev, at ESVAGT med virk-

ning fra 1. januar 1991 overtog Svitzers fire vagtskibe, der 

nu fik et ”Esvagt” foran deres oprindelige Svitzer-navne. Til 

gengæld erhvervede Svitzer 50% af aktierne i ESVAGT. 

Ved overtagelsen af Svitzers fartøjer blev både flåde 

og bemanding fordoblet. Det samme gjorde afdelingen på 

land, som i 1991 bl.a. blev udvidet med en teknisk chef og 

en skibsinspektør. I 1993 føjedes desuden en kvalitets- og 

sikkerhedschef til ESVAGTs landbaserede stab, som hermed 

omfattede godt en halv snes personer. På dette tidspunkt var 

antallet af besætningsmedlemmer om bord på ESVAGT-

flåden imidlertid steget til knap 120 mand. Allerede i 1991 

blev ESVAGTs flåde udvidet med yderligere to vagtskibe, 

Esvagt Charlie og Esvagt Delta, som begge var tidligere 

trawlere ombygget på Aabenraa Værft. 

Fra 1991-97 bestod ESVAGTs flåde ud over Esvagt Dana 

og Esvagt Omega således af otte vagtskibe, der alle var 

relativt små. Efterhånden som supply-fartøjerne blev stadig 

større, begyndte der imidlertid at opstå et hul i markedet, som 

kaldte på fartøjer i stil med Esvagt Omega. Hvis man skulle 

kunne byde ind med egnet tonnage, måtte der altså bygges 

nyt, hvilket selvsagt betød ganske betydelige investeringer. 

Svitzer var villig til at foretage sådanne investeringer, 

men ønskede til gengæld at erhverve aktiemajoriteten i 

ESVAGT. Fra 1998 har 75% af aktierne i ESVAGT været 

ejet af Svitzer.

Ændringerne blev indledning til en ekspansion, som 

frem til ESVAGTs 25-års jubilæum i 2006 både medførte 

en betydelig forøgelse af flåden fra 10 til 20 skibe og bragte 

selskabet ind på nye markeder. 
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Nye skibe og nye markeder
Frem til slutningen af 1990’erne var ESVAGTs aktiviteter 

koncentreret omkring den danske del af Nordsøen med  

DUC som den absolut væsentligste kunde. Selv om ES-

VAGT også løste opgaver for bl.a. BP, Norsk Hydro og 

Statoil, lå godt 90% af selskabets arbejde hos DUC, hvis 

produktionssystem i dansk sektor efterhånden omfattede 

mere end en halv snes producerende olie- og gasfelter.6 

Da det generelt anses for uhensigtsmæssigt at være for 

afhængig af en enkelt kunde, indledte ESVAGT et målrettet 

arbejde med at udvide kundekredsen, og det kunne i 

realiteten kun ske ved at gå uden for dansk sokkelområde. 

Andre sokkelområder betød imidlertid også andre krav til 

vagtskibene, og ud over dansk sokkel kunne ESVAGTs skibe 

med henseende til diverse godkendelser i virkeligheden 

kun byde ind på hollandsk sektor, hvor det i 1997/98 også 

lykkedes at finde opgaver til Esvagt Charlie og Esvagt 
Echo. Tidens generelt høje aktivitetsniveau på Nordsøen 

betød øget efterspørgsel på de ydelser, som bl.a. ESVAGT 

kunne levere, og selv om skibene i virkeligheden ikke var 

godkendt til norsk sokkelområde, opnåede selskabet også 

at få et par norske kontrakter i hus. Disse forhold ændrede 

dog ikke på det faktum, at anskaffelse af egnet tonnage med 

de rigtige godkendelser var en uomgængelig nødvendighed, 

hvis ESVAGTs strategi om markedsspredning skulle kunne 

opfyldes.

Med Amerada Hess’ og Statoils planer om at iværksætte 

produktion fra felterne Syd Arne og Siri, fik ESVAGT 

både mulighed for nye kunder og anledning til at anskaffe 

tonnage, som efterfølgende også ville kunne anvendes 

i f.eks. norsk og britisk sektor. ESVAGT bød ind med en 

planlagt nybygning fra et spansk værft, som i begyndelsen 

af 1998 imidlertid annullerede kontrakten. For at kunne 

opfylde en allerede indgået kontrakt med Statoil vedrørende 

Siri-feltet anskaffede ESVAGT derfor et supplyfartøj af 

samme type som Esvagt Omega. Skibet, der oprindeligt var 

bygget i 1985, kom efter indkøb og ombygning til at stå 

ESVAGT i omkring 100 millioner kr., inden det under navnet 

Esvagt Gamma til den forud fastsatte tid kunne indsættes 

på Siri-feltet. Her skulle skibet udfylde en multifunktion 

som standby/rescue skib, supplyfartøj, emergency-tug for 

shuttletankere på feltet, og endelig skulle det kunne rotere 

lastesystemet, hvis tankskibene måtte have behov herfor. 

Ikke mindst på grund af den sidstnævnte funktion var 

Esvagt Gamma desuden forsynet med oliespildsudstyr, hvis 

uheldet skulle være ude. 

Trods den store investering og skibets mange kvaliteter 

var Esvagt Gamma dog kun en midlertidig løsning i relation 

til Siri-feltet. Samtidig med købet af Esvagt Gamma 

havde ESVAGT nemlig sat to nybygninger i ordre hos 

Baltija Shipyard i Klaipeda i Litauen. De to nybygninger 

var konstruktionsmæssigt designet til godkendelse i alle 

sektorer og - foruden aptering til 27 personer - udstyret 

til at varetage en bred vifte af opgaver i relation til vagt-

skibstjeneste, oliespildsberedskab, håndtering af offshore 

lastesystemer, undervandsinspektion, opmåling, bugsering 

og forsyningstjeneste. Skibene, der hver stod i godt 100 

millioner kr., blev afleveret til ESVAGT i henholdsvis 

september 1999 og maj 2000 og sat i drift under navnene 

Esvagt Observer og Esvagt Connector. Esvagt Observer 

afløste straks efter afleveringen Esvagt Gamma på Siri-

feltet. Esvagt Gamma blev nu sendt ud på spot-markedet, 

hvor også Esvagt Connector blev indsat ved afleveringen 

i 2000.

Med den nye tonnage havde ESVAGT flyttet sig fra alene 

at være et vagtskibsrederi til at være en organisation, som 

også kunne løse andre opgaver, og ESVAGTs entré på spot-

markedet åbnede en række potentielle kunders øjne for dette 

faktum. For Esvagt Connectors vedkommende blev der 

hurtigt sluttet en kontrakt med BP, som anvendte skibet til en 

række forskellige opgaver i britisk sektor. I 2001 anvendte 

BP desuden Esvagt Connector til vagtskibs-, service- 

og forsyningsopgaver i forbindelse med olieselskabets 

efterforskningsboringer ved Færøerne, og skibet var i denne 

periode omdøbt Faroe Connector. Opgaven på Færøerne 

var ESVAGTs første uden for Nordsøen, men allerede 

samme år var Esvagt Gamma i Middelhavet, hvor den løste 

en række opgaver i forbindelse med dels et brobyggeri i 

Grækenland, dels installation af et bøjelastningssystem ud 

for Tunis. En anden og mere bemærkelsesværdig opgave 
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uden for Nordsøen var Esvagt Observers deltagelse i 2004 

i tømningen af olietankene om bord på tankeren Prestige, 

der havde forårsaget en voldsom olieforurening, da den i 

slutningen af 2002 var sunket på 3.800 meter vand ud for 

den spanske kyst.

Trods sådanne opgaver har ESVAGTs primære fokus hele 

tiden været rettet mod Nordsøen, hvor opgaverne er blevet 

stadig flere. Allerede i 2000 måtte man erkende, at der var 

behov for større kapacitet i forbindelse med besætningsskift 

på den voksende flåde. Denne udfordring blev klaret, da 

man af Farvandsvæsenet købte det knapt 30 år gamle bøje- 

og forsyningsskib Argus. Skibet, hvis navn blev Esvagt 
Alpha, har kapacitet til transport af 48 personer eller 17 

mere end Esvagt Dana, som efterfølgende blev afhændet 

i 2001. Siden denne udskiftning har ESVAGT desuden 

udvidet flåden med yderligere syv fartøjer. 

I 2001 erhvervede ESVAGT en tidligere svensk trawler, 

som under navnet Esvagt Supporter først blev anvendt på 

dansk sokkel, inden den efter en ombygning i 2005 blev 

godkendt til britisk sektor. I 2002 overtog ESVAGT to nye 

mellemstore vagtskibe fra Cypern-selskabet Sea Tanker 

Shipping. Skibene, der både kunne operere i dansk, norsk og 

britisk sektor, tilgik ESVAGT-flåden under navnene Esvagt 
Kappa og Esvagt Sigma i henholdsvis december 2002 og 

januar 2003 og fik snart opgaver for ConocoPhillips i Norge. 

I 2004 fik  ESVAGT fra Zamakona Shipyard i Bilbao leveret 

søsterskibene Esvagt Corona og Esvagt Capella, der blev 

engageret i henholdsvis norsk og britisk sektor. Endelig i 
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"Esvagt Observer" i færd med at bugsere tanke til brug i forbindelse med tømning af olien fra det sunkne tankskib "Prestige" ud for den 
spanske kyst, 2004. Foto: ESVAGT.
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foråret 2006 blev flåden forøget med endnu to fartøjer via 

ESVAGTs engelske datterselskab.

Herudover havde ESVAGT i foråret 2006 fire nybyg-

ninger undervejs på ASL Shipyard i Singapore til levering 

i 2007. På byggetidspunktet var det endnu uvist,  hvor de 

fire nybygninger skulle indsættes, men mulighederne var 

mange. I takt med de seneste års satsning på anskaffelse af 

tonnage godkendt til flere sektorer var det også lykkedes 

ESVAGT at opnå den ønskede markedsspredning, som  

yderligere blev underbygget via etablering af datterselska-

ber i Norge og Storbritannien i henholdsvis 2004 og 2005. 

Selskabets fartøjer er i dag i aktivitet overalt på Nordsøen,  

og det er kun et spørgsmål om tid, før man ser ESVAGT-

skibe vinde indpas på andre markeder.

Fokus på sikkerhed
ESVAGTs kerneydelse er udbud af vagtskibe til at øge 

sikkerheden omkring arbejdet på Nordsøens offshore-

installationer. For at kunne tilbyde den bedst mulige ydelse 

har ESVAGT siden starten løbende haft fokus på optime-

ring af den arbejdsmæssige og tekniske sikkerhed om bord 

på vagtskibene, men gennem årene har dette arbejde også 

resulteret i udvikling af produkter, som kunne tilbydes 

andre. Meget af udviklingsarbejdet og den efterfølgende 

produktion har fundet sted på ESVAGTs eget værksted på 

Hækken på Esbjerg Havn.7 

Allerede i forbindelse med projektering og udrustning 

af de første ESVAGT-skibe blev der foruden et specielt 

énhåndsbetjent ophæng til både udviklet en særlig ESVAGT-

udgave af en Fast Rescue Boat (FRB). FRB’en danner basis 

for ESVAGTs arbejde og er løbende forbedret med bl.a. 

stærkere skrog. Af hensyn til operation i dårligt vejr må 

bådenes vægt helst ikke komme over 1.500 kg. Der arbejdes 

med forstærkede glasfibermaterialer, som inden for denne 

vægtgrænse tillader en øgning af bådens størrelse, så den 

kan medtage 15 mand i stedet for de nuværende 10. Ud fra 

et ønske om at reducere brandfaren om bord på vagtskibene, 

blev FRB’erne omkring 1990 udstyret med dieseldrevne 

motorer i stedet for de oprindelige benzindrevne. Bådene, 

der er SOLAS-godkendte, er i dag udstyret med to af 

hinanden uafhængige dieselmotorer, hvilket øger bådenes 

driftssikkerhed. ESVAGT producerer selv disse FRB’er, 

som er standardudstyr om bord på selskabets egne skibe, 

men bådene er også blevet afsat til andre. 

En anden og mindre bådtype er den såkaldte ”mand-

over-bord”-båd (MOB-båd). På ESVAGTs egne skibe har 

MOB-båden fungeret som back-up for FRB’en, men i dag 

udstyres ESVAGTs fartøjer med to FRB’er, hvoraf den ene 

tillige er godkendt som MOB-båd.

Særlige bæreseler, som tillader bæreren at have begge 

hænder fri, er sammen med en speciel madrastype også et 

resultat af ideer, der er opstået i forbindelse med arbejdet på 

ESVAGTs skibe. 

ESVAGTs Safe Personel Transfer Basket. Foto: ESVAGT.
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ESVAGT har også arbejdet med udvikling af kurve til 

opsamling eller flytning af personer. En særlig helikopterkurv 

til opsamling af folk fra vandet blev kun på forsøgsstadiet, 

men den såkaldte ESVAGT Safe Personnel Transfer Basket 

har med tiden fundet et pænt marked. Ideen til ESVAGTs 

personelkurv opstod, da man konstaterede, at de oprindelige 

tovværkskurve med standplads på kurvens yderside var for 

farlige at benytte. Man udviklede derfor en kurv, hvis sider 

var lavet af rustfri stålrør, hvor personerne kunne stå inde i 

kurven. For et par år siden udviklede ESVAGT en forbedret 

og mere servicevenlig udgave med standardiserede dele, 

som var nemmere at producere og servicere. 

I midten af 1980’erne kom der krav fra myndighederne 

om, at olieselskaberne skulle have et oliespildsberedskab. 

ESVAGT udviklede et landbaseret beredskab med diverse 

udstyr til offshore oliespildsbekæmpelse. ESVAGT ejer 

og opererer udstyret på en eksklusivkontrakt med Mærsk 

Olie og Gas, som styrer eventuel udleje af beredskabet til 

andre. ESVAGT har endvidere en separat kontrakt med 

DONG med hensyn til beredskabet i det kystnære område, 

hvor olieledningerne kommer i land. På oliespildssiden 

har ESVAGT også udviklet et fartøjsbaseret first line 

beredskab, som ved hjælp af en 200 meter flydespærrer, en 

olieskimmer og en båd til at slæbe flydespærren kan indlede 

en oliespildsopsamling i løbet af blot 20 minutter. 

 Endelig har også forskellige kurser været en del af 

ESVAGTs udbud. Selskabet har siden starten gennemført 

kurser for virksomhedens egne ansatte, men i forbindelse 

med salg af FRB-både blev man bedt om at levere kurser i 

bådenes brug. Det udviklede sig efterhånden til en kursus-

afdeling, som i dag er udskilt i et selvstændigt aktieselskab 

ved navn STMS (Survival Training and Maritime Safety).

ESVAGTs flåde
I jubilæumsåret 2006 rådede ESVAGT over en flåde på 

20 skibe, der - som vist neden for - kunne opdeles i fire 

hovedgrupper. Hertil kom et mindre fartøj - Esvagt Trans-
porter - som blev anskaffet i forbindelse med en kontrakt 

på logistik-opgaver under opførelsen af Horns Rev vind-

møllepark. ESVAGTs flåde stod i jubilæumsåret foran ud-

videlse, idet selskabet havde fire nye kombinerede vagt- og 

interfield forsyningsskibe under bygning på ASL Shipyard i 

Singapore til levering i 2007.  Gennem årene har ESVAGT 

desuden ejet vagtskibet Esvagt Alpha, som forliste i 1988, 

og undersøgelses- og besætningsskifteskibet Esvagt Dana, 

som blev afhændet i 2001.8

Øvelse i oliespildsberedskab i det kystnære område. Foto: ESVAGT.

En af ESVAGTs FRB'ere (Fast Rescue Boat) i aktion. Foto: ESVAGT.
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ESVAGTs skibe 2006

Undersøgelses- og besætningsskiftefartøj:

Esvagt Alpha - OVZW2 

Bygget: Svendborg Værft 1971

Indgået hos ESVAGT 2000

1244 BT/373 NT, længde overalt 68,50 m 

Klasse: Bureau Veritas I 3/3 Special Service Deep Sea

Vagt- og redningsskibe:

Esvagt Bravo - OZJB2 

Bygget: Rosslauer Schiffswerft 1962

Indgået hos ESVAGT 1982 efter ombygning 

på Struer Skibsværft

172 BT/51 NT, længde overalt 30,95 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Delta - OUYS6

Bygget: Ørskovs Værft 1974

Indgået hos ESVAGT 1991 efter ombygning 

på Aabenraa Værft - ombygget 1999

384 BT/115 NT, længde overalt 44,38 m

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Charlie - OUYV2 

Bygget: Ørskovs Værft 1976

Indgået hos ESVAGT 1991 efter ombygning 

på Aabenraa Værft

319 BT/95 NT, længde overalt 40,20 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Echo - OVQG2

Bygget: Struer Skibsværft 1983

Indgået hos ESVAGT 1983

217 BT/65 NT, længde overalt 34,14 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Preserver - OXHO2

Bygget: Ørskovs Staalskibsværft 1966 

Indgået hos Svitzer via ESVAGT 1982 efter ombygning 

på Struer Skibsværft 

Indgået hos ESVAGT 1991

269 BT/80 NT, længde overalt 37,57 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Preventer - OUJZ2

Bygget: Rosslauer Schiffswerft 1969

Indgået hos Svitzer 1982 efter ombygning 

på Fredericia Skibsværft

Indgået hos ESVAGT 1991

213 BT/63 NT, længde overalt 30,60 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Promotor - OVIZ3

Bygget: Rosslauer Schiffswerft 1965

Indgået hos Svitzer 1983 via ESVAGT efter ombygning 

1982 hos EOS, Esbjerg

Indgået hos ESVAGT 1991

172 BT/51 NT, længde overalt 30,89 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Protector - OWWF2

Bygget: Rosslauer Schiffswerft 1969

Indgået hos Svitzer 1982 efter ombygning 

på Fredericia Skibsværft

Indgået hos ESVAGT 1991

213 BT/63 NT, længde overalt 33,60 m 

Godkendelser: DK/NL

Multifunktionelle vagt-, rednings- og forsyningsskibe:

Esvagt Capella - OVQK2

Bygget: Astilleros Zamakona, Bilbao 2004

Indgået hos ESVAGT 2004

931 BT/279 NT, længde overalt 44,03 m 

Godkendelser: DK/NO/UK/NL
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Esvagt Kappa - OUXG2

Bygget: Naval Shipyard, Gdynia 2002 - skrog fra JSC 

Kverner Vyborg

Indgået hos ESVAGT 2002

830 BT/249 NT, længde overalt 47,00 m

Godkendelser: DK/NO/UK/NL

Esvagt Supporter - OYXU2

Bygget: Johs. Kristensen Skibsbyggeri 1989

Indgået hos ESVAGT 2001 efter ombygning hos Skãla, 

Torshavn - ombygget 2005

723 BT/216 NT, længde overalt 41,90 m

Godkendelser: DK/UK/NL

Esvagt Corona - OVQE2

Bygget: Astilleros Zamakona, Bilbao 2004

Indgået hos ESVAGT 2004

931 BT/279 NT, længde overalt 44,03 m 

Godkendelser: DK/NO/UK/NL

Esvagt Sigma - OXOA2

Bygget: Naval Shipyard, Gdynia 2002 - skrog fra JSC 

Kverner Vyborg

Indgået hos ESVAGT 2003

830 BT/249 NT, længde overalt 47,00 m

Godkendelser: DK/NO/UK/NL

Multifunktionelle vagt-, rednings-, forsynings- 
bugserings- og ankerhåndteringsskibe:

Esvagt Connector - OVOK2

Bygget: Baltija Shipyard, 

Klaipeda/Odense Stålskibsværft 2000

Indgået hos ESVAGT 2000

1890 BT/567 NT, længde overalt 56,64 m 

Godkendelser: DK/NO/UK/NL

Esvagt Gamma - OVXC2

Bygget: Kraljevica-værftet 1985

Indgået hos ESVAGT 1998 og ombygget 

på Volkswerft, Stralsund

1361 BT/408 NT, længde overalt 64,42 m 

Godkendelser: DK/NO/NL

Esvagt Don - MZWQ6

Bygget: Baltija Shipyard, Klaipeda/Odense 

Stålskibsværft 2000

Indgået hos ESVAGT 2006

1863 BT/558 NT, længde overalt 56,64 m 

Godkendelser: UK

Esvagt Observer - OYQR2

Bygget: Baltija Shipyard, Klaipeda/Odense 

Stålskibsværft 1999

Indgået hos ESVAGT 1999

1863 BT/558 NT, længde overalt 56,64 m 

Godkendelser: DK/NO/UK/NL

Esvagt Omega - OVXC2

Bygget: Brooke Marine, Lowestoft 1976

Indgået hos ESVAGT 1988

1380 BT/395 NT, længde overalt 64,40 m 

Godkendelser: DK/NL

Esvagt Dee - MZVN6

Bygget: Baltija Shipyard, Klaipeda/Odense 

Stålskibsværft 2000

Indgået hos ESVAGT 2006 - udchartet til Maersk Supply 

for 2 år under navnet Maersk Dee
1863 BT/558 NT, længde overalt 56,64 m

Godkendelser: UK
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Vagtskifte til søs
Hver mandag aften lige efter midnat lægger skifteskibet 

Esvagt Alpha fra kaj i Dokhavnen i Esbjerg. Om bord er 

besætningsmedlemmer, der skal ud og afløse deres kolleger 

på ESVAGTs vagtskibe. Mandskabet på vagtskibene i 

den danske sektor er som regel ude 16 dage ad gangen og 

hjemme 12 dage, men ved opgaver længere væk er vagterne 

ofte på tre eller fire ugers varighed.9

Når Esvagt Alpha ankommer til bestemmelsesstedet, 

har besætningen gjort sig klar til at blive overført af en 

fast rescuebåd (FRB) - de har pakket deres ejendele 

ind i sorte plastiksække og tapet dem godt til, iført sig 

overlevelsesdragt og stukket deres personlige papirer inden 

for overlevelsesdragten i en vandtæt pose. Undervejs i skiftet 

bliver der tid til, at det gamle mandskab briefer det nye om, 

hvad der måtte være sket på udmønstringen.

Det er noget særligt for ESVAGT i forhold til andre 

vagtskibsselskaber, at man skifter besætning til søs. I 

begyndelsen blev forskellige andre metoder til at skifte 

besætningerne overvejet og afprøvet - at sejle vagtskibet 

ind, at sende besætningerne med supplybåde eller at sende 

dem med helikopter. Men alle metoderne havde ulemper - 

dårlig udnyttelse af vagtskibene, ventetid med supplybådene, 

helikopternes manglende evne til at skifte i dårligt vejr - så i 

1983 anskaffede man Esvagt Dana, som i 2000 blev erstattet 

af Esvagt Alpha, til at transportere besætningerne til og fra 

vagtskibene. I dag er det at skifte til søs et kendemærke for 

ESVAGT. 

Det giver flere fordele at skifte til søs. For det første 

skal det højt specialiserede vagtskib ikke bruge flere dages 

sejlads om måneden på at sejle frem og tilbage mellem land 

og tjenestested. For det andet sikrer man, at hele besætningen 

løbende får træning og stor rutine i at sætte både i vandet i 

al slags vejr - og det skal være meget dårligt vejr, for at man 

ikke gennemfører skiftet. For det tredje giver den hyppige 

brug af FRB’en ekstra sikkerhed for, at den fungerer 

optimalt, og for det fjerde kan man tilbyde, at kunden altid 

har samme vagtskib, som er udstyret til at imødekomme 

Der skiftes besætning om bord på "Esvagt Bravo". Foto: ESVAGT.
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netop den kundes behov. Vagtskibene kommer som regel 

kun til kaj i forbindelse med det pligtige årlige syn, og nogle 

gange kan der gå endnu længere imellem. Rekorden er på 

23 måneder og indehaves af Esvagt Bravo. 

På vagt
Om bord på vagtskibet har besætningsmedlemmerne hver 

deres faste opgaver og vagtskemaer - alt efter deres funk-

tion som navigatør, maskinmester, skibsassistent eller kok. 

Ud over det løbende vedligehold af skibet er de daglige 

opgaver afhængige af skibenes faciliteter og kundens behov. 

Det kan f.eks. være at holde øje med folk, der arbejder på 

platformene, at slæbe drivende genstande, der kan udgøre 

en fare for installationerne, væk, at transportere gods og 

personer mellem installationerne samt at medvirke ved 

flytning af rigge.

Selv om hver især har sine vagter, står alle besætnings-

medlemmerne til rådighed 24 timer i døgnet, og hvis der 

kommer en alarm, skal man være klar i løbet af et halvt 

minut. Der er jævnligt brand- og bådøvelser om bord, og 

fra platformen kastes en til to gange på hver udmønstring 

en dukke over bord, som mandskabet på vagtskibet skal 

redde. ESVAGT opererer under normale vejrforhold med et 

maksimum på 31⁄2 minut til en ”mand over bord”-indsats fra 

alarm til redning - uanset tid på døgnet.

ESVAGT har altid lagt stor vægt på, at sikkerheden er 

i orden ud fra den filosofi, at alle ulykker kan undgås. Der 

holdes nøje regnskab med antallet af uheld om bord, og det 

markeres, hvor længe hvert enkelt skib har sejlet uden ulykker 

af nogen art. Rekorden for et enkelt skib indehaves af Esvagt 
Preserver, som i februar 2006 kunne markere 15 år uden 

arbejdsulykker.10 Alle besætningsmedlemmer gennemfører 

ved ansættelsen et obligatorisk kursusforløb, hvor man 

bl.a. lærer om førstehjælp til overlevende, brug af udstyr, 

udryknings- og redningsaktioner og håndtering og brug af 

FRB’erne. Efterfølgende er alle besætningsmedlemmer på  

genopfriskningskurser, og desuden gennemgår de fleste be-

sætningsmedlemmer en række specialiserede kurser målret-

tet deres særlige funktioner. 

En af metoderne til at engagere medarbejderne i at 

øge sikkerheden er at sørge for stor lydhørhed over for de 

forslag til forbedringer, der kommer fra besætningerne, og 

at hjælpe forslagsstillerne med at føre ideerne ud i livet. 

De fleste af de opfindelser og forbedringer af udstyr, der er 

sket gennem tiden, udspringer af medarbejdernes vilje til på 

grundlag af praktiske erfaringer at udvikle materiellet til det 

bedst mulige.

Skibet er besætningens hjem i 14 dage ad gangen eller 

mere, og derfor sigter man også mod, at besætningen kan føle 

sig hjemme. Man tilstræber, at der er faste stambesætninger 

på skibene, og at besætningerne bliver sammensat, så kemien 

passer. Der er forskellige faciliteter til brug i fritiden om 

bord såsom film, skibsbibliotek, friske aviser via platformen, 

træningsudstyr, PC, playstation, forskellige former for spil 

og som det sidste nye Sat-TV. Hvert besætningsmedlem har 

et skab, hvor man kan efterlade sine ejendele fra gang til 

gang, så man begrænser omfanget af bagage ud og hjem.

Mandskabet
ESVAGTs første vagtskibe var ombyggede fiskekuttere, 

og mange af de først ansatte i ESVAGT var fiskere fra 

Esbjerg, der var vant til at handle selvstændigt og håndtere 

et mindre skib på Nordsøens bølger. Der var dog også folk 

fra coasterflåden, som var lidt stærkere, når det gjaldt at 

følge og overholde procedurer, og på den måde supplerede 

de to grupper hinanden. For søfolk, der var vant til større 

skibe, kunne det dog være noget af en omvæltning at være 

om bord på et vagtskib. Det føltes, som om man sejlede 

mellem bølgerne snarere end på havet, som en sømand fra 

coasterflåden udtrykte det.

ESVAGTs stiftere havde et solidt netværk på Esbjerg 

Havn, så man havde let ved at finde arbejdskraft lokalt. I 

starten var beskæftigelsen meget svingende, da der var 

mest at lave om sommeren og mindre om vinteren, og i den 

ustabile situation var det en fordel, at arbejdskraften var 

rekrutteret lokalt, så man ikke skulle ud og tiltrække folk 

langvejs fra. For de ansatte var fordelen ved beskæftigelse 

i ESVAGT for fiskernes vedkommende, at de havde en fast 

løn og faste arbejdstider, og for søfolk i handelsflåden, at 

man havde kortere perioder til søs og dermed ikke skulle 
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være væk fra familien så længe ad gangen. I dag rekrutteres 

besætningsmedlemmerne ikke længere kun lokalt, og man 

regner med, at der fremover i stigende grad vil blive ansat 

besætningsmedlemmer af andre nationaliteter i takt med 

ESVAGTs geografiske ekspansion. 

Lige så afgørende som et besætningsmedlems profes-

sionelle baggrund er de personlige egenskaber. Arbejdet 

på et standby-skib kan være meget rutinepræget, og det 

er vigtigt, at man er i stand til at motivere sig selv i stille 

perioder. Omvendt skal man også være klar til at sætte 

ind, når der opstår en nødsituation, hvor besætningen skal 

ud i til tider endog meget dramatiske redningsaktioner. 

Besætningsmedlemmerne skal være så agtpågivende, at de 

kan håndtere en krisesituation, og så velafbalancerede, at 

de ikke overreagerer. De skal på den ene side have respekt 

for det element, de arbejder i, og på den anden side have 

et uforfærdet forhold til, hvor langt det er forsvarligt og 

realistisk at gå. Frem for alt skal de tro på det, de begiver 

sig ud i, for hvis først tvivlen kommer ind, kommer også 

risikoen for, at det går galt.

Onsdag morgen - efter knap to døgn undervejs - er Esvagt 
Alpha tilbage i Esbjerg, hvor de hjemkomne besætnings-

medlemmer kan se frem til 12 dage eller mere i land, før de 

næste gang skal ud på vagt.

Når liv står på spil
Den vigtigste opgave for ESVAGTs vagtskibe er at ligge 

standby for og servicere de offshore-installationer, hvis 

ejere har chartret dem. Men ofte er ESVAGTs fartøjer også 

dem, der er nærmest til at bistå ved redningsaktioner for 

andre fartøjer. Med de små skibes forholdsvis lave fribord, 

med deres manøvredygtighed og deres udstyr og med 

besætningernes store erfaring i at sætte FRB’en ud i al slags 

vejr er de gearet til at kaste sig ud i opgaver, hvor hverken 

helikoptere eller store skibe har mulighed for at sætte ind.11 

Blandt alle vagtskibenes mange opgaver og gøremål er 

det redningsaktionerne, der skaber størst presseomtale og 

gør størst indtryk på offentligheden, og beretningerne om 

de elementært spændende redningsaktioner har medvirket 

til at gøre rederiet kendt i vide kredse.

Siden 1983 er i alt 114 mennesker ved 17 redningsak-

tioner på havet blevet reddet af ESVAGT. Dertil kommer 

19 bugseringer, brandslukninger, hjælp med pumper, bjerg-

ninger og nødslæb. Halvdelen af de redninger, ESVAGT 

har stået for gennem tiden, har været offshore-relaterede, 

mens de andre har været relateret til fiskeri og søfart. Første 

Den såkaldte "Altertavle", som hænger på trappeopgangen på 
Adgangsvejen og markerer de redningsaktioner, ESVAGT har 
deltaget i.
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gang, vagtskibene reddede menneskeliv, var i 1983, hvor 

en stilladsarbejder på Gormfeltet blev samlet op af Esvagt 
Charlie efter et styrt på to en halv meter. Den reddede udtalte 

efterfølgende lettet til Dagbladet Vestkysten: ESVAGT-
folkene er nogle friske gutter, der bare kan deres kram. De 
(...)er meget bedre end de engelske vagtmandskaber, som 
før passede på os.12 

Ved nødsituationer, der ikke direkte vedrører den 

installation, skibet ligger standby ved, træder søloven 

i kraft, som tilsiger pligt til at redde menneskeliv. Før 

vagtskibet kaster sig ud i opgaven, skal det dog indhente 

tilladelse fra platformen til at forlade sin vagt. Ved større 

redningsaktioner er det Søværnets Operative Kommando 

(SOK), der er den officielle myndighed, og de udnævner 

typisk skipperen på et af de skibe, der er i nærheden, til at 

være ”on scene-coordinator” - dvs. være SOKs øjne og ører 

på stedet og informere SOKs kommandocentral i Århus. 

Flere af ESVAGTs nyere skibe er specielt udstyret til at 

kunne varetage opgaven som ”on scene-coordinator”. 

Hos ESVAGT i Esbjerg er der telefonvagt døgnet rundt, 

og når en redningsaktion er i gang, samles vagthavende fra 

ESVAGT med repræsentanter for rederiet og andre eksperter 

på ESVAGTs kontor, hvor de følger aktionens forløb. På 

kontoret findes søkort, beredskabsmanualer m.m. til brug 

for situationen.

ESVAGT har høstet talrige priser og anerkendelser for 

sin indsats ved redningsaktioner, og i det følgende skal de 

fire største omtales. 

Coasteren Pauline S
Den første større redningsindsats, ESVAGT deltog i, var i 

forbindelse med redningen af besætningen fra den Panama-

registrerede engelske coaster Pauline S, der natten til den 6. 

november 1985 var kommet i havsnød og udsendte mayday. 

Vejrforholdene var meget vanskelige med stærk storm, en 

bølgehøjde på op til 14 meter og snebyger. Esvagt Bravo, 

der befandt sig som standby-fartøj ved platformen Tyra W, 

blev bedt om at assistere Pauline S og begav sig på vej de ca. 

20 sømil til coasteren, der havde fået sine dæksluger trykket 

ind og vinduerne i styrehuset knust af den meget svære sø.

I det hårde vejr tog det tid at nå frem, så det var lyst, da man 

fik kontakt med coasteren, hvor kaptajn og mandskab var 

indstillet på at forlade skibet. En dansk redningshelikopter 

havde måttet opgive at bjerge besætningen fra coasterens 

dæk, da den ikke kunne komme til for masterigningen. 

Helikopteren måtte siden forlade stedet for ikke at løbe tør 

for brændstof, og den blev afløst af en helikopter fra det 

tyske redningscenter. 

Da besætningen på Pauline S afviste at benytte coasterens 

egen redningsflåde, besluttede man kl. 08.45 at anvende  

Esvagt Bravos FRB til at afhente de otte besætningsmed-

lemmer. Båden med tre besætningsmedlemmer blev sat  

i vandet, og da den var nået hen til coasteren, sprang besæt-

ningsmedlemmerne en efter en ned i båden. En panikslagen 

kvinde turde ikke springe, men måtte hales ned ved benene, 

og coasterens kaptajn forfejlede sit spring og måtte hales 

indenbords. På trods af disse forhindringer var FRB’en efter 

blot 25 minutters indsats tilbage på plads efter i to omgange 

at have hentet de otte besætningsmedlemmer på Pauline S i 

god behold om bord på Esvagt Bravo. 

Efter ESVAGTs hidtil største redningsindsats blev de tre 

besætningsmedlemmer på Esvagt Bravo, der førte FRB’en, 

hædret af Kronprins Frederiks Fond for udvist mod og 

snarrådighed.

Beboelsesriggen West Gamma
Den omfangsmæssigt største redningsaktion, ESVAGT har 

deltaget i, fandt sted i 1990, hvor den norske beboelsesrig 

West Gamma, chartret af olieselskabet Philips Petroleum, 

kæntrede, og Esvagt Omega og Esvagt Protector tilsammen 

reddede 46 personer. 

Beboelsesriggen West Gamma var den 20. august 1990 

under bugsering mellem to pumpestationer på gasledningen 

mellem Ekofisk og Tyskland ca. 190 km vest for Esbjerg, 

da en kraftig, uvarslet storm rev riggen løs fra sin slæbebåd, 

rev helikopterdækket af og slog hul i riggen. I de følgende 

10 timer drev riggen med 49 mand om bord 80 km mod 

sydøst i den kraftige blæst, mens den tog vand ind. 

Alarmen om West Gammas problemer indløb den 20. 

august ved middagstid. Søværnets Operative Kommando 
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dirigerede skibe og helikoptere til området og anmodede i 

den forbindelse vagt- og standby-skibe fra den danske sektor 

om assistance. Esvagt Omega, som lå ved DUCs Gormfelt, 

nåede kl. 13.25 som det første skib frem til riggen, og kort 

efter nåede Esvagt Protector frem. En helikopter forsøgte 

at evakuere de ombordværende men uden held, da det var 

umuligt at manøvrere mellem benene på riggen, som svajede 

fra side til side. 

Esvagt Omega gjorde et forsøg på at etablere et nødslæb 

til West Gamma, men på grund af riggens stærke drift var 

det for farligt. De to ESVAGT-fartøjer gav sig derefter 

sammen med tililende skibe til at følge den drivende rig, 

som man vurderede kunne holde sig flydende indtil kl. 6 

næste morgen. 

I løbet af natten tog riggen mere og mere vand ind, og 

den havde efterhånden så stærk slagside, at riggens chef 

kl. 03.10 besluttede at evakuere de ombordværende. På det 

tidspunkt var der fem skibe til stede ved West Gamma: Esvagt 
Omega, Esvagt Protector, bugserfartøjet Normann Drott, 
vagtskibet Strillhawk og redningsskibet Nordsøen. På grund 

af det hårde vejr var det dog kun Esvagt Omega og Esvagt 
Protector, der var i stand til at søsætte deres FRB’ere. Iført 

overlevelsesdragter og de fleste bundet sammen fem eller 

seks af en såkaldt kammeratskabsline sprang de 49 mand fra 

Den drivende beboelsesrig "West Gamma" med slagside og smadret helidæk. Foto: ESVAGT.
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riggen ud i de 10 meter høje bølger for straks efter at blive 

samlet op af FRB’erne. Det var mørk nat med vindstød op 

til 30 meter i sekundet. Helikopterne hjalp med at oplyse 

dem, der var sprunget i vandet, så de var lettere at finde for 

FRB’erne. 

Kl. 04.04 kæntrede riggen på 30 meter vand, 47 sømil 

vest for Sild, og dermed forsvandt riggens belysning. Nu var 

der kun helikoptere og de tilstedeværende skibe til at lyse 

op, og redningsarbejdet blev yderligere besværliggjort af de 

vragdele, der flød rundt i vandet.

Sidst på aktionen fik også Normann Drott sin FRB i  

vandet og samlede 10 personer op. FRB’en kæntrede imid- 

lertid på vej tilbage, så FRB’en fra Esvagt Omega måtte 

bjerge de 10 samt bådens to besætningsmedlemmer. Ved  

bådens forlis drev en kvinde væk fra de andre, og da hen-

des overlevelsesdragt var blevet beskadiget, kom hun i 

faretruende nærkontakt med det kolde Nordsø-vand. Hun 

kom dog i land i god behold, om end stærkt chokeret og 

med en brækket finger. Også FRB’en fra Esvagt Protector 

kæntrede, men her var kun de to besætningsmedlemmer om 

bord, og situationen blev aldrig kritisk. 

Kl. 05.35 var alle 49 ombordværende på riggen samt 

de 2 besætningsmedlemmer i FRB'en reddet og i god 

behold. Esvagt Omega havde reddet 30 personer, inklusive 

de 2 besætningsmedlemmer fra Normann Drott's FRB, 

Esvagt Protector havde reddet 16 personer, Strillhawk 4 

og Normann Drott 1. De fleste var uskadte på nær en 61-

årig englænder, der havde brækket en arm og trykket nogle 

ribben i springet fra riggen. Han blev overført til Esbjerg 

Sygehus med helikopter, mens de øvrige blev sejlet til 

Esbjerg, hvortil de ankom i løbet af eftermiddagen.

Redningsaktionen gav ESVAGT en mængde værdifulde 

erfaringer, ikke mindst med opsamling af overlevende fra 

vandet, og flere gav anledning til forbedringer om bord på 

vagtskibene. Blandt andet fik man en dør mere i på broen, så 

de reddede ikke kom til at gå i vejen for redningsmandskabet, 

og man fik kraftigere projektører på skibene. 

De ni besætningsmedlemmer på Esvagt Omega høstede 

efterfølgende stor ros og anerkendelse for indsatsen fra såvel 

de norske ejere som fra SOK. ESVAGT modtog året efter 

den britiske offshore-pris Leith International Conference 

Offshore Award som en påskønnelse af ESVAGT og de 

ansattes målrettethed og professionalisme.

Coasteren Silva
Tidligt om morgenen den 22. oktober 2003 blev Esvagt 
Alpha kaldt til undsætning ved den cambodjanske coaster 

Silva, der drev hjælpeløs omkring, tæt på at kæntre i op til 

syv meter høje bølger vest for Esbjerg. Esvagt Alpha havde 

seks timer tidligere skiftet besætning på Esvagt Observer og 

var nu på vej mod Esbjerg med 42 mand om bord. Silva var 

på vej til England med en last træ, men dækslasten havde 

forskubbet sig i det dårlige vejr, og noget af lasten havde 

revet sig løs og flød i vandet omkring skibet. Skibet lå nu 

70 sømil vest for Esbjerg med stoppet hovedmaskine og 45 

grader slagside. Om bord var 12 ukrainske søfolk, der havde 

tilbragt flere timer på skibets brovinge.

Da Esvagt Alpha ankom kl. 06.22 vurderede man, at 

situationen var rimelig stabil, og eftersom Silvas kaptajn 

nægtede at lade sine folk springe i vandet i mørke, besluttede 

man at evakuere besætningen ved daggry. Det blev også 

konstateret, at besætningen på Silva kun var udstyret med 

redningsveste, som ikke ville levne dem mange chancer i de 

kolde Nordsø-bølger. En redningshelikopter fra Flyvestation 

Skrydstrup sørgede for at overflytte 12 overlevelsesdragter 

fra Esvagt Alpha til Silva. 

Trods sprogproblemer lykkedes det at få forklaret 

de nødstedte søfolk på Silva, at de skulle iføre sig 

overlevelsesdragterne og springe i vandet bundet sammen 

fire og fire, hvorefter de ville blive samlet op af Esvagt 
Alphas FRB. Ved opsamlingen af søfolkene skulle der 

manøvreres mellem det tømmer, der var skyllet over bord 

fra dækslasten, og som nu drev rundt i bølgerne og udgjorde 

en trussel mod både materiel og mennesker. 27 minutter 

efter de første besætningsmedlemmer fra Silva kl. 08.31 var 

sprunget i vandet, var alle 12 mand ad tre omgange bragt om 

bord på Esvagt Alpha - kolde og forkomne efter opholdet på 

brovingen, men alle uskadte. 

Esvagt Alpha blev liggende for at holde øje med Silva. 

Samme eftermiddag ankom fire hollandske bjergnings-
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eksperter fra SvitzerWijsmuller Salvage til Esbjerg, og i 

samarbejde med ESVAGT bjergedes det havarerede skib. 

Silva ankom til Esbjerg Havn næste dag ledsaget af slæbe-

båden Bestla og Esvagt Alpha med de 12 ukrainske søfolk 

om bord. 

I Esbjerg fik havariet et uventet langt efterspil, der strakte 

sig over flere år. Endnu i foråret 2006 lå Silva i Esbjerg Havn 

og ventede på den endelige afgørelse af sin skæbne.

Ro/ro-skibet M/V Schieborg
Under orkanen i januar 2005 brød det hollandske ro/ro-

skib M/V Schieborg i brand 50 sømil vest for Hvide Sande. 

Nødmeldingen fra det hollandske skib blev opfanget lørdag 

den 8. januar kl. 17.42, og Esvagt Omega og Esvagt Gamma 

blev kaldt til undsætning. 

I den stærke storm med vindstød af orkanstyrke var 

det ikke lykkedes besætningen at slukke branden. To 

redningshelikoptere forsøgte at hejse søfolkene op, men 

på grund af stormen og branden om bord kunne de ikke 

komme til at evakuere besætningen. Da ilden nærmede sig 

redningsbådens område på skibet, valgte besætningen at 

søsætte redningsbåden og forlade skibet. 

Da Esvagt Omega ankom fra sit job ved Syd Arne-feltet 

for Amerada Hess kort efter midnat, og Esvagt Gamma lidt 

efter kom fra DONGs Siri-felt, befandt Schieborgs besætning 

sig i den lukkede redningsbåd iført redningsdragter.

Det stod hurtigt klart, at det ikke var muligt at lægge sig 

op ad redningsbåden og på den måde komme søfolkene 

til undsætning. I stedet blev det besluttet at bruge den 

efterhånden velafprøvede teknik med, at besætningen skulle 

springe i havet og efterfølgende blive samlet op af FRB’ens 

besætning. 

De tre hårdest sårede sprang først ud i de 10-12 meter høje 

bølger - heriblandt en sømand, der havde punkteret en lunge, 

da skibets redningsbåd blev søsat. De tre blev reddet om 

bord i Esvagt Omegas FRB, mens Esvagt Gamma fungerede 

som backup og holdt sig klar med sin FRB. Dernæst blev de 

sidste 12 besætningsmedlemmer ad tre omgange samlet op 

og bragt om bord på Esvagt Omega. Efter mindre end en 

time var alle 15 besætningsmedlemmer reddet. På nær en 

enkelt person, der lå for tæt på redningsbåden, var der ingen 

af søfolkene, der havde befundet sig i det oprørte hav i mere 

end 16 sekunder. 

Efter redningsaktionen satte Esvagt Omega kursen mod 

Esbjerg og ankom hertil søndag morgen, mens Esvagt 
Gamma blev ved Schieborg for at bjerge det brændende og 

drivende skib. Det viste sig dog at være meget vanskeligt 

at få skibet på slæb i det hårde vejr, og først to timer før 

skibet ville være grundstødt på vestkysten ved Hvide Sande, 

lykkedes det af få fat i skibets anker med en J-hook og slæbe 

det væk fra kysten. Derved afværgedes en ulykke, som i 

værste fald ville have forårsaget, at 550.000 liter fuelolie og 

35.000 liter smøreolie var endt på de vestjyske strande. Først 

efter seks dage havde Esvagt Gamma bragt M/V Schieborg 

sikkert i havn i den hollandske by Emshaven. 

Det nødvendige bagland
Skønt ESVAGTs hovedaktiviteter ligger til søs, kræves der 

en organisation i land til at varetage administrationen af de 

mange aktiviteter. En tommelfingerregel siger, at ca. 10% 

af et rederis ansatte arbejder med administration, men i 

ESVAGT er andelen lidt lavere.13

Da ESVAGT stiftedes i 1981, var der kun én ansat ud 

over direktøren. I stillingsopslaget havde man skrevet, at 

man søgte en ”offshoreleder”, skønt betegnelsen ”blæk-

sprutte” måske var mere dækkende for aktiviteterne, som 

indbefattede opbygning af bogholderiet, forhyring af besæt-

ning, tegning af overenskomster med fagforeningerne, kor-

respondance med Søfartsstyrelsen og meget mere. 

Der var nok at gøre i starten med alle de praktiske ting, 

der skulle på plads for at få det hele til at køre, og der var 

kort fra tanke til handling. Der var ikke flere om arbejdet, 

end at alle kunne følge med i, hvad der skete, og papirarbejde 

var indskrænket til et minimum. Havde man behov for et 

bestyrelsesmøde, blev der ringet rundt, så der kunne holdes 

et møde samme eftermiddag. 

De fysiske rammer var ikke storslåede: Man havde 

fået lokaler på EOS-værftet, og godt nok havde de to 

medarbejdere hver sit kontor, men det ene var indrettet i en 

mellemgang, hvor der ikke var beregnet plads til møbler, 
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Kilde: ESVAGTs arkiv - økonomiske nøgletal, personaleoversigter, flådelister m.v.

ESVAGTs bestyrelsesformænd og direktører

Bestyrelsesformænd: Direktører:  

1981-1991 Henning G. Kruse 1981-1996 Ole Andersen 

1991-1996 Troels Dilling 1997- Ovin Carlsson 

1996-1998 Bent E. Hansen   

1998-2004 Keld Balle-Mortensen    

2004- Jesper T. Lok   

Oprindelig udgjorde de tre stiftere ESVAGTs bestyrelse. Siden Svitzer kom ind i 1991, har antallet af bestyrelsesposter 

fulgt aktiefordelingen. ESVAGTs medarbejdere har to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
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når dørene også skulle kunne åbnes. Allerede i 1983 flyttede 

man til bedre lokaler, og i 1993 flyttede man til de nuværende 

kontorer i det gamle sømandshjem fra 1903. Med denne 

lokalisering har ESVAGT fået til huse i en markant bygning, 

som igennem mange årtier har spillet en central rolle i livet 

på Esbjerg Havn.

Vækst og værdier
ESVAGTs voldsomme vækst har naturligvis også påvirket 

de interne forhold i virksomheden. Hvor man tidligere 

kunne klare kommunikationen omkring et frokostbord, har 

man i dag delt administrationen op i afdelinger, og det er 

ikke længere muligt for den enkelte medarbejder at kende 

alle kolleger eller at følge med i alt, hvad der sker.

I en moderne virksomhed er det nødvendigt at have 

dokumentationen i orden såvel internt over for ledelse og 

medarbejdere som eksternt over for kunder og myndigheder. 

Vil man erhverve og opretholde certificeringer af sine 

aktiviteter, er der helt nøjagtige standarder og procedurer, 

der skal overholdes. Som følge heraf er mængden af 

papirarbejde steget såvel på land som til søs. 

ESVAGT havde fra starten nogle stærke, bærende ideer, 

som man har søgt at holde fast i og videreføre gennem 

udviklingsfaserne. Efterhånden som organisationen er 

vokset og medarbejderne er blevet flere, er man blevet mere 

eksplicit omkring de kerneværdier, der præger selskabet og 

ligger til grund for ESVAGTS virksomhed.

Fokus på helbred, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ) 

står centralt i ESVAGTs virke. Det er sikkerheden, der 

først og fremmest forbindes med ESVAGT udadtil som 

indadtil, og sikkerheden har præget rederiets mangeårige 

motto Safety at Sea - sikkerhed til søs. Det erklærede mål 

er, at enhver realistisk forholdsregel på alle niveauer i 

organisationen skal tages for at maksimere sikkerheden om 

bord på selskabets skibe og udgå alle ulykker.

Afslutning
Inden for de seneste år er ESVAGTs motto ændret fra 

Safety at Sea til Safety & Support at Sea. Dette afspejler de 

mangeartede opgaver, ESVAGT i dag er i stand til at påtage 

sig inden for bl.a. oliespildsberedskab, undervandsinspektion 

og opmåling samt transport af servicefolk til ubemandede 

installationer, de såkaldte transfers.

 I takt med at markedet vokser, opgaverne udvides, og 

kundegrupperne bliver større, bliver engelsk også mere og 

mere almindeligt som arbejdssprog i dagligdagen i ESVAGT. 

Virksomheden er således også sprogmæssigt gearet til at 

arbejde for at opfylde sin vision: At være markedsførende 

inden for vagtskibstjeneste world wide i 2010.

Noter
1. Interview med Ole Andersen, Kent Kirk og Henning 

G. Kruse. Desuden Morten Hahn-Pedersen: En aktør i 

Danmarks olieby, Sjæk’len 1999, Esbjerg 2000, p. 91-123.

2. Morten Hahn-Pedersen: A.P. Møller og den danske olie, 

Kbh. 1997, Morten Hahn-Pedersen: Oil and Gas from the 

Danish North Sea - A retrospective view of four decades 

of development of the Danish offshore industry, Danish 
Offshore Industry 2006, Esbjerg 2006, p. 26-33.

3. Morten Hahn-Pedersen: op. cit, Esbjerg 2006.

4. Interview med ESVAGTs stiftere Ole Andersen, Kent 

Kirk og Henning G. Kruse.
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Summary
When the offshore sector took off in Esbjerg, a number of 

companies arose in its wake. One of these companies was the 

standby-vessel company ESVAGT, which was established 

in 1981 to offer standby-vessel and other services to the 

offshore installations in the North Sea. The company 

was founded by Ole Andersen, Kent Kirk and Henning 

G. Kruse, all with backgrounds in maritime activities at 

Esbjerg harbour. ESVAGT’s first ships were two converted 

trawlers, and former fishermen and men from the coaster 

fleet were hired to crew the ships. A/S Em.Z. Svitzer also 

offered a standby-vessel service in 1982, and a partnership 

was established between the two independent companies, 

which merged in 1991 under the name ESVAGT A/S. After 

the merger, the company had 10 ships.  

 From the beginning, ESVAGT’s biggest client was DUC, 

but new clients were gradually obtained via initiatives targeted 

at potential customers in other areas and the introduction 

of a number of additional services. ESVAGT is now active 

throughout the North Sea, apart from its standby-vessel 

service, also offering such services as action in the event of 

oil spills, handling of offshore loading systems, underwater 

inspection, surveying, towing and supply services. Attempts 

are constantly being made to improve the equipment in use 

and to develop new products such as carrying straps and 

transport baskets for the transfer of personnel. Attempts are 

also constantly being made to improve safety, and the staff 

are given regular in-service training.

 The crews on the standby-vessels are out for 16 days 

at a time. When the crew is to be changed, the new crew 

sails out to the ship and is transferred in a fast rescue boat, 

which also fetches the old crew. The use of fast rescue boats 

for this purpose is one of ESVAGT’s special characteristics, 

and regular training ensures that the crews on the company’s 

ships are well versed in the use of these small fast vessels. 

The crew members on board ESVAGT’s ships each have  

their fixed duties and rosters in accordance with their 

functions as navigator, engineer, ship’s assistant or cook. 

Apart from regular maintenance of the ship, the daily 

duties depend on the individual ship’s facilities and the 

client’s requirements. These may, for example, be to keep 

an eye on people working on the platforms, to tow floating 

objects away, to transport goods and people  between the 

installations and to assist with the moving of rigs. 

 Given their constant presence at sea, ESVAGT’s vessels 

are often the closest available when other vessels are in 

distress. ESVAGT has helped with many rescues, and since 

1983 has rescued a total of 114 people. 

 In 2006, ESVAGT had 20 ships and a staff of almost 

400. Given the company’s expanded duties, its motto was 

changed from the previous “Safety at Sea” to “Safety and 

Support at Sea”. 


