
MÆRSK ENDEAVOUR i arbejde på DUC’s felter på Nordsøen. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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I august 2011 modtog Fiskeri- og Søfartsmuseet en fornem 
model af riggen MÆRSK ENDEAVOUR i depot fra Maersk 
Drilling. Straks ved modtagelsen blev modellen opstillet i 
Café Fimus, hvorfra man gennem næsten halvandet år hav-
de kunnet se den virkelige rig, der under navnet ENERGY 
ENDEAVOUR lå oplagt ud for 6. bassin i fiskerihavnen, in-
den den i april 2011 atter forlod Esbjerg til fordel for nye 
opgaver på den danske del af Nordsøen. Med udgangspunkt 
i modellen fortælles i denne artikel historien om virkelighe-
dens MÆRSK ENDEAVOUR, der fra 1982 og frem til 2007 
var ejet af Maersk Drilling.

En model til museet
Som så meget andet i vore dage startede denne sag med en 
mail. I dette tilfælde en mail afsendt den 24. juni 2011 af 
Karina Edske fra Maersk Drillings Kommunikationsafde-
ling. Karina Edske forklarede, at man hos Maersk Drilling 
havde en tradition med at få bygget modeller af selskabets 
forskellige borerigge. På Maersk Drillings kontor i Esbjerg 
havde man en model stående af en jack-up rig, som ikke 
længere indgik i selskabets flåde, og som man derfor øn-
skede udskiftet med en model af en ny rig. Spørgsmålet 
var, hvorvidt vi på Fiskeri- og Søfartsmuseet var interesse-
rede i at overtage modellen af den gamle rig, der var blevet 
bortsolgt i 2007.
 Da offshore energiindvinding er ét af Fiskeri- og Sø-
fartsmuseets kerneområder, og planer om etablering af en ny 
fast udstilling om emnet indgår i museets arbejdsplan, var 
henvendelsen naturligvis særdeles interessant. Helt umid-
delbart var det imidlertid af interesse at vide præcis, hvilken 

MÆRSK ENDEAVOUR 
Historien om en rig 

Af Morten Hahn-Pedersen

rig modellen viste, ligesom en række spørgsmål om model-
lens tilstand, eventuelle klausuler ved udlån/deponering og 
forsikring med videre skulle afklares, inden vi tog endelig 
stilling til sagen. Det blev starten på en intens mailudveks-
ling i løbet af de følgende dage. Vor interesse blev bestemt 
ikke mindre, da det viste sig, at der var tale om en virkelig 
fornem og velbevaret model af MÆRSK ENDEAVOUR. 
Da Maersk Drilling endvidere var meget imødekommende 
omkring vilkår for deponering og hjælp med den praktiske 
flytning af den store model, faldt tingene hurtigt på plads, 
og allerede den 5. juli havde vi en fast aftale om en overdra-
gelse af modellen den 9. august.
 Da modellen med en grundflade på 140 x 140 cm og en 
højde på 191 cm fyldte temmelig meget, skulle den frem-
tidige placering af modellen på museet dernæst overvejes. 
Vi ville gerne have modellen frem, så publikum kunne få 
fornøjelse af det flotte modelbyggerarbejde. Spørgsmålet 
var så, hvor på museet modellen ville være bedst placeret. 
I fiskeriudstillingshallen var der den fornødne plads, men 
her passede modellen ikke i sammenhængen. Det gjorde 
den derimod i søfartsudstillingens afsluttende afsnit om 
Esbjergs rolle som basehavn for offshoreaktiviteterne på 
Nordsøen, men her kunne en så stor model ganske enkelt 
ikke indpasses. Forhallen blev også overvejet, men igen fra-
faldet ud fra hensynet til områdets fleksibilitet i forbindelse 
med særudstillinger og andre arrangementer, som ville kræ-
ve gentagne flytninger af rig-modellen, hvilket i længden 
ikke tjente modellens tarv. Til sidst besluttede vi os for at 
placere modellen i Café Fimus, hvorfra man fra 2009 til 
2011 ovenikøbet havde kunnet iagttage den virkelige rig, da 
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den under navnet ENERGY ENDEAVOUR lå oplagt ud for 
6. bassin i fiskerihavnen. Da der relativt ofte er rig-besøg i 
Esbjerg med henblik på reparation eller ombygning, ville 
det også være fra Café Fimus, at publikum i fremtiden ville 
kunne se disse rigge og ved sammenligning med modellen 
gøre sig forestillinger om indretning og dimensionering af 
de store rigge i havnen eller under bugsering på vej ind el-
ler ud af Grådyb. Samtidig rummede caféen den fornødne 
plads til, at modellen kunne betragtes både i detaljen og på 
afstand, så Café Fimus var både et relevant og hensigtsmæs-
sigt valg, der på alle måder lod modellen komme til sin ret.
 Tirsdag den 9. august ankom så modellen til Fiskeri- og 
Søfartsmuseet omkring ved halvellevetiden om formid-
dagen. I forbindelse med flytningen var model og montre 
blevet skilt i adskillige dele, så det var et større selskab af 
flyttefolk fra Aarsland og modelbyggere fra Andersen & 
Meyer, der nu rykkede ind og midt blandt et nysgerrigt mu-
seumspublikum begyndte at samle den store model på dens 
fremtidige placering i Café Fimus. Samlearbejdet varede et 
par timer, og undervejs var der masser af spørgsmål fra det 
videbegærlige publikum, der straks fra starten tog modellen 
til sig som ét af museets highlights.
 Det er da heller ikke en hvilken som helst model, som 
Fiskeri- og Søfartsmuseet nu har fået i hus. For det første 
er der tale om en særdeles detaljeret skalamodel af virkelig 
høj klasse, og for det andet er der tale om en genstand med 
betydelig fortælleværdi. MÆRSK ENDEAVOUR er nemlig 
i sig selv et lille stykke dansk offshorehistorie, og modellen 
kan derfor danne naturligt udgangspunkt for mange histo-
rier om udviklingen af de danske Nordsø-felter siden be-
gyndelsen af 1980’erne.1

 Vi kan lade beretningen starte hos den mangeårige ejer 
af MÆRSK ENDEAVOUR, Maersk Drilling, der er et sel-
skab i A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Selskabet bag riggen  
Gennem erhvervelsen af koncessionen på efterforskning 
og indvinding af olie og gas fra den danske undergrund og 
den efterfølgende etablering af Dansk Undergrunds Consor-
tium og Dansk Boreselskab havde skibsreder A.P. Møller i 

1960’ernes begyndelse lagt grunden til A.P. Møller Grup-
pens engagement i offshore-branchen. I 1970’erne fulgte 
sønnen, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller op med 
etablering af en række virksomheder, der på forskellig vis 
kunne understøtte DUCs operationer på den danske del af 
Nordsøen. Det var selskaber som Maersk Supply Service,  
Maersk Helicopters og Danbor Service, der stillede hen-
holdsvis forsyningsskibe, helikoptertransport og supply-
base til rådighed for DUC. 
 Men Mærsk Mc-Kinney Møller havde også ønske om 
at kunne stille borerigge til rådighed for DUC, og til dette 
formål blev Maersk Drilling etableret i 1972 i forbindelse 
med, at der blev indgivet ordre til et hollandsk værft om 
bygning af den første danskejede jack-up borerig, der tre 
år senere gik i arbejde på Nordsøen under navnet MÆRSK 
EXPLORER. Maersk Drilling skulle varetage A.P. Møller 
Gruppens interesser i forbindelse med den nye jack-up og 
de rigge, som siden kom til, og stå som operatør og udlejer 
af borerigge til olieefterforskning i Nordsøen og andre ste-
der i verden.2

 For at samle erfaringer på boreområdet havde A.P. Møl-
ler Gruppen allerede i 1972 indledt samarbejde med andre 
boreselskaber, og op gennem 1970’erne indgik man også 
i partnerskaber og joint-ventures på boreområdet. Maersk 
Drilling var A.P. Møller Gruppens omdrejningspunkt for 
disse engagementer, og allerede i starten af 1980’erne var 
Maersk Drilling enten alene eller via tilknyttede selskaber 
i aktivitet på både Nordsøen og så forskellige steder som 
Brasilien, Den Mexicanske Golf, Ægypten, Sydøstasien og 
Australien. 
 Maersk Drillings udvikling var blevet hjulpet på vej af 
de to oliekriser i 1973 og 1979, der havde resulteret i høje 
oliepriser og øget efterforskningen efter nye olie- og gas-
reserver. I midten af 1980’erne gik det imidlertid pludselig 
den anden vej, da OPEC-landene i 1985 og foråret 1986 
valgte at satse på øgede markedsandele frem for høje olie-
priser. Verdensmarkedsprisen på olie raslede ned, og det 
medførte ringere rater og lavere beskæftigelse for offshore-
riggene. Trods de dårligere tider fortsatte Maersk Drilling 
dog sin ekspansion og øgede kapaciteten med tilkomsten af 
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to nybyggede jack-up rigge i 1986 og to indkøbte semi-sub-
mersible rigge i henholdsvis 1987 og 1988. I begyndelsen 
af 1990 bestilte man yderligere to avancerede jack-up rigge 
til levering fra et værft i Singapore i 1992. Inden da ind-
traf der endnu et kraftigt fald i efterforskningsaktiviteterne, 
da vestens olieforsyning blev sikret efter Iraks nederlag i 
Den første Golfkrig. Nedgangen i efterforskningen ramte 
alle ejere og operatører af rigge og medførte, at henved hver 
fjerde borerig i verden snart lå oplagt. Som følge af de van-
skelige tider blev nogle af Maersk Drillings interesser nu 
frasolgt, ligesom et par rigge blev sat til salg, og ordren på 
en nybygning blev annulleret. Nu handlede det om konsoli-
dering og forenkling af virksomheden.3

 I 1995 blev aktiviteterne under Maersk Drilling lagt ind 
under det nyetablerede Maersk Contractors, der også kom 
til at omfatte A.P. Møller Gruppens aktiviteter inden for fly-
dende produktion og lagring, den såkaldte FPSO (Floating 
Production, Storage and Offloading). Begge enheder udvik-
lede sig i de følgende år, og i 2008 blev Maersk Contractors 
atter opløst og udskilt i to selvstændige selskaber, Maersk 
Drilling og Maersk FPSO.4

 Ved udgangen af 2011 opererede Maersk Drilling en 
samlet flåde på 27 boreenheder, hvoraf én var chartret. Ty-
pemæssigt fordelte enhederne sig på 12 jack-ups, fem semi-
submersible rigge og ti borepramme. De sidstnævnte var 
alle i aktivitet i Venezuela, men herover fordelte riggene sig 
med to i Australien, én i Azerbadjan, to i Brunei, tre i Dan-
mark, én i Mauritanien, fem i Norge, én i Storbritannien, én 
i USA og én i Ægypten. Målt på antallet af mobile offshore 
borerigge var Maersk Drilling verdens syvende største sel-
skab på området med en samlet stab på ca. 3.000 ansatte, 
hovedkvarter i København og kontorer i 11 lande.5

Riggen
Verdensmarkedet for offshore borerigge var mildt sagt hek-
tisk, da Maersk Drilling i 1980 afgav ordre til Rotterdam 
Dockyard Company på bygning af MÆRSK ENDEAVOUR 
til levering i 1982. Der var fuld beskæftigelse til den vest-
lige verdens samlede flåde på ca. 400 borerigge, og raterne 
på leje af riggene var følgelig skyhøje. Alene i 1980 blev 

der afgivet ordre på lidt over 100 nye rigge, hvilket bragte 
det samlede antal af ordrede rigge op på 175. Baggrunden 
for det hektiske rigmarked var de høje oliepriser under den 
anden oliekrise, der havde sat yderligere gang i jagten på 
offshore olie- og gasreserver. DUC var blandt de konsor-
tier, der havde flere opgaver, end man kunne klare med de 
allerede chartrede borerigge, og bygningen af MÆRSK 
ENDEAVOUR var da også et forsøg fra A.P. Møller Grup-
pens side på at medvirke til en løsning af DUCs trængte 
situation. Foruden de løbende efterforskningsboringer var 
DUC på dette tidspunkt i gang med opbygningen af Gorm-
feltet, og etablering af felterne Skjold og Tyra skulle være 
overstået inden udgangen af 1984. Der var altså god brug 
for en ekstra rig som supplement til MÆRSK EXPLORER, 
og blækket på værftsordren var da heller ikke tørt, før der 
blev sluttet kontrakt mellem DUC og Maersk Drilling om 
leje af MÆRSK ENDEAVOUR til start på den danske del 
af Nordsøen straks efter aflevering fra værftet.6

 Den nye og topmoderne jack-up borerig blev afleveret 
fra værftet i Rotterdam i sommeren 1982 og blev herfra 
slæbt direkte ud til Tyra-feltet for at indlede boring af pro-
duktionsbrønde til feltet, der skulle gå i produktion i efter-
året 1984. MÆRSK ENDEAVOUR var udstyret med tre 108 
meter lange ben, hvorimellem riggens skrogsektion kunne 
hejses op og ned. Når riggen var under slæb, var benene 
trukket op, og riggen flød på sin skrogsektion på samme 
måde som en pram. På arbejdspositionen blev benene sæn-
ket ned til havbunden og skrogsektionen hævet, så den var 
ca. 25 meter over vandoverfladen. Skrogsektionen, der rum-
mede flere dæk, indeholdt på øverste dæk bl.a. helidæk, bo-
retårn og diverse kraner og andet teknisk og maritimt udstyr. 
På de øvrige dæk fandtes maskinrum, teknik og andre faci-
liteter i forbindelse med riggens drift og tekniske arbejds-
opgaver, ligesom her også var sørget for diverse faciliteter 
til besætning og arbejdshold om bord. Samlet havde riggen 
kapacitet til at huse 76 personer. Heraf udgjorde mandskab 
fra Maersk Drilling op mod 40 mand ad gangen fordelt på 
boremester (Toolpusher), styrmand (Barge Engineer) og 
maskinchef (Rig Engineer) samt under disse henholdsvis en 
boreafdeling, en marineafdeling og en teknisk afdeling, hvis 
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folk var fordelt på to hold, der hver arbejdede i 12 timer ad 
gangen således, at riggen var operativ i 24 timer i døgnet. 
Besætningen på en borerig i Nordsøen arbejdede typisk på 
riggen i to uger ad gangen efterfulgt af oprindelig to senere 
udvidet til tre ugers frihed i land. For at kunne dække disse 
skift var Maersk Drillings samlede besætning på en rig som 
MÆRSK ENDEAVOUR typisk på godt 100 mand. Maersk 
Drillings folk var dog ikke de eneste om bord på riggen. 
Ud over den faste besætning var der fra catering- og rengø-
ringsselskaber hyret omkring otte til ni personer ad gangen 
til at varetage disse opgaver. Herudover var der – ligeledes 
i hold med to uger ude og tre uger hjemme – dels folk fra 
DUC-operatøren Mærsk Olie og Gas, dels folk fra forskel-
lige offshorefirmaer, hvis sammensætning afhang af den 
konkrete opgave.7

 Gennem et kvart århundrede i Maersk Drillings flåde 
af rigge løste MÆRSK ENDEAVOUR talrige opgaver for 
DUC, og i et par tilfælde skrev riggen sig ind i den danske 
offshorehistorie. Første gang var i 1991.
 I forbindelse med den omvendte oliekrise i foråret 1986 
havde DUCs nye eneoperatør, Mærsk Olie og Gas, søsat et 
nyt koncept, hvor man ved hjælp af blandt andet vandrette 
boringer, vandinjektion og ubemandede satellitplatforme 
ønskede at effektivisere teknologien, øge produktionen og 
derved bedre økonomien i olieindvindingen på den danske 
del af Nordsøen. I de følgende år forfulgte Mærsk Olie og 
Gas dette mål gennem afprøvning af de forskellige teknolo-
gier, indtil de for alvor kunne implementeres fra begyndel-
sen af 1990’erne. Konceptet for de ubemandede platforme 
blev i sommeren 1989 konkretiseret via lanceringen af den 
såkaldte STAR-platform, hvor STAR var en forkortelse for 
Slim Tripod Adapted to Rig. Oversat til almindelig sprog-
brug betød det en platform, der hvilede på en slank rørsøjle, 
som blev støttet af tre ben. Den ubemandede platform, der 
var opbygget efter et byggeklodsprincip, vejede samlet kun 
cirka en fjerdedel af vægten på en traditionel firebenet plat-
form. Herved sparede man ikke kun materialeomkostninger, 
men den reducerede vægt tillod også, at STAR-platformen 
kunne installeres via en jack-up borerig. Da en sådan al-
ligevel skulle benyttes i forbindelse med boring af produk-
tionsbrønde på stedet, sparede man også anlægsomkost-
ninger, idet man undgik dyr leje af store kraner. Allerede 
i sommeren 1989 bestilte Mærsk Olie og Gas den første 
STAR-platform hos Esbjerg Oilfield Services, og det blev 
MÆRSK ENDEAVOUR, der i 1991 installerede den nye 
type platform på Dagmar-feltet.8 
 I 1999 var MÆRSK ENDEAVOUR også involveret 
i de boringer, der satte DUC på sporet af Halfdan-feltet, 
som dengang endnu gik under navnet Nana-prospektet. I 
marts 1999 indledte MÆRSK ENDEAVOUR boringen af 
Skjold-23, som skød ud over Skjold-feltets flanke og over 
mod Nana-prospektet. Boringen, hvis formål var at afklare 
Skjolds afgrænsning mod øst og Nanas mod vest påviste 
kulbrinter i Nanas vestlige del. De positive resultater af 
denne og andre tilsvarende boringer fik i sommeren 1999 

STAR-platform installeres af MÆRSK ENDEAVOUR. Foto: A.P. 
Møller-Mærsk.
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MÆRSK ENDEAVOUR i arbejde på Halfdan-feltet, 2000. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Mærsk Olie og Gas til på vegne af DUC at indsende en 
udbygningsplan for det felt, der i august måned samme år 
fik navnet Halfdan. Planen, der i første omgang omfattede 
bygning og installation af en ubemandet, firebenet platform 
forberedt for op til 32 brønde, blev godkendt af Energisty-
relsen i efteråret 1999. På dette tidspunkt havde Mærsk Olie 
og Gas imidlertid allerede indsendt ansøgning til Energi-
styrelsen om godkendelse af en fremskyndet produktion 
på Halfdan ved at forcere lægning af rørledninger fra Half-
dan til Dan og montere et produktionsdæk på den rig, som 
skulle bore brøndene, så disse kunne sættes i produktion, 
når de blev afsluttet fremfor at vente, indtil den permanente 
platform blev installeret. Også denne plan blev godkendt af 
Energistyrelsen, og tingene blev straks sat i værk. MÆRSK 
ENDEAVOUR blev udset til opgaven og gik i efteråret 1999 
i gang med boring af produktionsbrønde på det nye Halfdan-
felt, hvor rørlægningsfartøjer også arbejdede på fuld kraft. 

Vejret var undertiden en kraftig modspiller. Under orkanen 
den 3. december 1999 målte man vindstød på helt op til 59,2 
m/sek om bord på MÆRSK ENDEAVOUR. Værre var dog 
en kraftig storm, som startede den 27. januar 2000 og umu-
liggjorde arbejdet på det nye felt i tre uger. Endelig den 28. 
februar 2000 kunne man indlede produktionen på Halfdan 
fra den midlertidige installation om bord på MÆRSK EN-
DEAVOUR. Det følgende knap halve år producerede man 
på denne vis godt tre millioner tønder olie, indtil riggen me-
dio august 2000 måtte flyttes for at give plads til installatio-
nen af den permanente platform.9

 Under årene hos Maersk Drilling var MÆRSK ENDEA-
VOUR i Esbjerg et par gange. I 1999 gennemgik riggen en 
opgradering, og i 2007 var den inde i forbindelse med efter-
syn, opgradering og installationsarbejde. 2007 var imidler-
tid MÆRSK ENDEAVOURs sidste år hos Maersk Drilling. 
Som led i en flådefornyelse satte selskabet dette år riggen 

MÆRSK ENDEAVOUR i arbejde på DUC’s Skjold-felt. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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til salg sammen med to andre jack-up rigge fra begyndelsen 
af 1980’erne, nemlig MÆRSK ENHANCER og MÆRSK 
EXERTER.

Ny ejer
De tre jack-up rigge blev alle købt af Bermuda-selskabet 
Northern Offshore Ltd., der var blevet etableret i 2000. I 
forbindelse med købet blev de tre rigge omdøbt til hen-
holdsvis ENERGY ENDEAVOUR, ENERGY ENHAN-
CER og ENERGY EXERTER, og de udgjorde ved udgan-
gen af 2011 halvdelen af Northern Offshore’s flåde, som 
desuden bestod af et boreskib, en semi-submersible rig og 
en flydende produktionsenhed. 
 Northern Offshore’s enheder opererede i henholdsvis 
Asien og Europa. I Asien styredes boreskibet ENERGY 
SEARCHER, der indtil udgangen af 2011 var i aktivitet i 
Indonesien, og semi-submersible riggen ENERGY DRIL-
LER, der frem til starten af 2012 opererede i indisk farvand 
fra et kontor i Singapore, hvor man ved årsskiftet 2011-2012 
havde travlt med at skaffe nye ordrer til de to rigge. Den  
flydende produktionsenhed, NORTHERN PRODUCER, 
opererede under en fem-års kontrakt i den britiske del af 
Nordsøen. Den blev styret fra et kontor i Aberdeen, som 
også stod for bemanding og operatørskab i relation til de tre 
tidligere Maersk Drilling-rigge. ENERGY EXERTER var 
ved udgangen af 2011 oplagt ud for Malta, mens ENERGY  
ENHANCER arbejdede for Perenco UK i den britiske del af 
Nordsøen, indtil den i 2012 kom til Esbjerg for ombygning. 
 ENERGY ENDEAVOUR var den eneste af de tre tidli-
gere Maersk Drilling-rigge, som fortsat var i aktivitet på den 
danske del af Nordsøen. Efter at riggen fra sensommeren 
2009 kom til Esbjerg for reparation og ordreafventning, blev 
den i april 2011 på ny slæbt ud til DUCs felter, hvor den 
endnu en gang skulle på opgave for Mærsk Olie og Gas.10

Summary 
In August 2011, the Fisheries and Maritime Museum re-
ceived an outstanding model of the jack-up rig MÆRSK 
ENDEAVOUR, on loan from Maersk Drilling. The new 
model was set up immediately on receipt in the museum’s 

cafe area, where guests can enjoy a view of the rigs visiting 
Esbjerg Harbour or under tow into or out of Grådyb deep 
just beyond the museum’s windows.

Using this model, this article relates the history of the 
real MÆRSK ENDEAVOUR, which was owned from 
1982 to 2007 by Maersk Drilling A/S, a company in the 
A.P. Møller-Mærsk Group, which, like e.g. Maersk Supply 
Service and Danbor Service, was established in the 1970s 
when the ship owner Mærsk Mc-Kinney Møller wanted to 

ENERGY ENDEAVOUR i Esbjerg Havn, 2010.
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build up a number of companies to support DUC’s opera-
tions in the Danish North Sea. But Maersk Drilling, which 
was established in 1972, quickly gained customers other 
than DUC for its rapidly growing fleet of rigs. At the end 
of 2011, Maersk Drilling employed around 3,000 people 
and operated a total of 27 rigs worldwide. The fleet, which 
comprised 12 jack-ups, five semi-submersible rigs and ten 
drilling barges, made Maersk Drilling the world’s seventh 
biggest operator in this area at this time.
 In 1980, Maersk Drilling ordered construction of the 
jack-up rig MÆRSK ENDEAVOUR by Rotterdam Dock-
yard Company for delivery in 1982. Given the hectic situa-
tion on the rig market at this time, the ink on the order was 
not even dry before Maersk Drilling entered into a leasing 
contract with DUC on the rig, which in 1982 was towed di-
rectly from the shipyard to the Tyra field, where the contract 
was for the drilling of production wells for the field, where 
production was due to commence in autumn 1984. During 
its 25 years with Maersk Drilling, the MÆRSK ENDEA- 
VOUR performed numerous tasks for DUC and entered the 
Danish offshore history books in 1991 by being the first rig 
to install a STAR platform. The rig further consolidated its 
historic status via its participation in the discovery of the 
Halfdan field in 1999. And it was also via a temporary in-
stallation on the MÆRSK ENDEAVOUR that DUC, barely 
a year after the discovery of the Halfdan field, in February 
2000 was able to start temporary production from the field 
producing over three million barrels of oil even before the 
permanent production platform was installed.
 Together with two other Maersk Drilling rigs, the rig 
was sold in 2007 to Northern Offshore, which was es-
tablished in 2000 and, at the end of 2011, was operating 
three jack-up rigs, a semi-submersible rig, a drillship and a 
floating production unit with assignments in Asia and Eu-
rope. The earlier MÆRSK ENDEAVOUR, now named the  
ENERGY ENDEAVOUR, was the only one of Northern 
Offshore’s rigs active in the Danish North Sea. As so often 
happened during its time with Maersk Drilling, it was also 
DUC’s operator Mærsk Olie og Gas which had jobs for the 
well-known rig this time.

Noter
1. Forløbet beskrevet på basis af aktstykker i FOS-journal-
sag 3002 Rig.
2. Hahn-Pedersen, Morten: A.P. Møller og den danske olie, 
København 1997, p. 120ff.
3. Årsberetning fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet 
Svendborg A/S 1972 og følgende år frem til 1995. Kbh. 
1973-1996. 
4. Poulsen, René Taudal & Morten Hahn-Pedersen: A.P. 
Møller-Mærsk i olie- og gasindustriens værdikæde, 1927-
2011, Morten Hahn-Pedersen (red.): Sjæk’len 2011, Esbjerg 
2012, p. XX.
5. Oplysninger fra websitet maersk-drilling.com – trukket 
16/12-2011. Ved udgangen af 2011 havde Maersk Drilling 
desuden bestilt yderligere 2 nye jack-up rigge samt fire bo-
reskibe til levering i 2013 og 2014 (meddelt af Karina Ed-
ske, 23-12-2011).
6. Hahn-Pedersen, Morten: op. cit., København 1997, p. 
166ff. og Årsberetning for Aktieselskabet Dampskibssel-
skabet Svendborg 1980, København 1981. Til løsning af de 
mange opgaver indgik DUC i slutningen af 1980 og begyn-
delsen af 1981 lejekontrakter på i alt fire rigge, så man fra 
1983 samlet rådede over fem rigge. Foruden Maersk Dril-
ling-riggene MÆRSK EXPLORER og MÆRSK ENDEA- 
VOUR drejede det sig om to norske rigge, DYVI BETA og 
DYVI EPSILON, og endelig DAN EARL, som Rederiet J. 
Lauritzen havde under bygning.
7. Hahn-Pedersen, Morten: op. cit., København 1997, p. 
197 samt præsentationsmateriale af MÆRSK ENDEA- 
VOUR fra Maersk Contractors og oplysninger fra Karina 
Edske (13-12-2011) og Michael Hartvigsen (16-12-2011), 
begge fra Maersk Drilling. I dag koordineres de tre afde-
lingers arbejde på en borerig af en platformchef (OIM), der 
ifølge oplysning fra Karina Edske (23-12-2011) ikke indgik 
i selskabets besætning om bord på riggene i 1980’erne.
8. Hahn-Pedersen, Morten: op. cit., København 1997, p. 231ff.
9. Hahn-Pedersen, Morten: upubliceret arbejdsnotat vedrø-
rende Halfdan-feltet.
10. Oplysninger fra websitet northernoffshorelimited.com – 
trukket 16/12-2011.
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