
Et sejlerægtepar, der har fået ’flyvende start’  -   

i klubben. 

 

 

 

  

 

 

Interview med Henrik og Pernille Andersen. 

Af Jan Hovald Petersen 

Henrik Andersen og hustru er nye i sejlklubben, men de er allerede travlt beskæftiget, ikke 

kun med at få sejlbåden – en Comfortina 32 fra 86 - klargjort til de kommende sæsoner, men 

også med Aktivitetsudvalget, hvor Henrik er blevet formand for udvalget. Men bag ham står 

Pernille – I kender det gamle ordsprog om emnet. 

Det har betydet at Henrik prøver at få mere gang i Aktivitetsudvalget og med det specielle 

rekrutteringsmøde i november, er der kommet nye interesserede deltagere i udvalget. Det kan 

betyde helt nye aktiviteter, f.eks. juletræ for børn og voksne og mere for ungdomen. Henrik ser 

ud som han ’har fart på’ og får noget fra hånden, som man siger. Med andre ord er det værd 

at tage en snak med ham – og med Pernille i et fælles interview. 

 

 

 

 

 

 

De af medlemmerne, der i 16 tog med på turen til Holmen for at se bla. fregatten Peder skram, 

opdagede, at Henrik må have en solid maritim baggrund inden for Marinen. Han ku’ fortælle 

 

 

 

De nye medlemmer, 

Henrik og Pernille, har 

sejlet før og har også 

sejlet med de smukke 

sejlskibe Svanen og 

Thyra – Søværnets 

træningsskibe ( bygget 

af træ, mahogny på eg, 

og med teak-dæk, 

bygget i 1960-61 hos 

Molich værft i 

Hundested). Henrik blev 

senere chef for 

skibene.T.h. ses han og 

fruen på rælingen af 

Svanen under en 

familiesejlads i 1985. 

 

 

 



om det meste. Henrik og Pernille har en fælles baggrund indenfor sejlads, noget de var 

sammen om allerede da de i ungdommen mødte hinanden. 

Interview: 

JHP: Jeg må jo indlede med at sige - jeg er meget glad for at I har en navne-sammensætning, 

der er let at huske: Henrik og Pernille – det stammer vel fra ’underholdningsindustrien’ – fra 

Holberg? 

Pernille: Ja, det er fra Holbergs komedier og også fra den senere opera af Carl Nielsen 

’Maskerade’. Men ikke andre steder, så vidt vi ved.  

JHP: Vi kan jo starte med at høre din historie, Henrik. 

Henrik: Jeg er født i København i 54. Min far var ingeniør og ansat som bilinspektør, den gang 

bilsynet var en statslig opgave. Han har som dreng sejlet i Hellerup Sejlklub. Min farfar var 

også ingeniør og han var ansat i THRIGE i Odense, der byggede de første lastbiler i Danmark. 

Mine forældre flyttede lige efter min fødsel først til Tullebølle på Langeland og så siden hen i 

1959 til Fåborg på Sydfyn, og det er der, jeg bliver så gammel, at jeg kan huske noget. Vi 

boede lige 75 meter fra fjorden på den fjerne siden af landevejen til Svendborg. Der var et 

ophalersted for beboerne og lokale, der kunne tage deres fiskerbåde op lige ved det grønne 

forfyr, der leder ind i fjorden ved Bjørnø. Der var en lille bro på stedet og der har vi badet og 

leget nede om sommeren. Og helt tilbage fra jeg var ganske lille, har jeg gerne villet have en 

båd, når man nu boede ved vandet. Min far ville jo også gerne, men min mor var vandskræk. 

Hun kunne godt lide at bade, men kun hvis hun kunne se bunden. Det var lidt svært ’at få en 

båd ud af hende’, men da jeg var en 10 år, fik vi en robåd, købt på Thurø. Det var en damjolle 

på 15 fod og min gamle far havde fået fat i en engelsk 2 cylindret boksermotor af letmetal. Alt 

var fint, men båden var for gammel og ”døde” den første vinter, hvor vindsprækkerne blev så 

store, at de ikke kunne trække sig igen. Den endte fyldt med sten i en mole til den ”nye” 

lystbådehavn i Faaborg. Den var gammel, vi gav kun 450 kr. for den. 

 

 

Efter dette eventyr købte vi en klinkbygget finsk konstruktion på 15 fod, hvor der lå en 

encylindret Middelfart motor i med ’snapsetud’ – Jeg tror, vi havde den med motor et par år. Vi 

blev så enige om, at vi skulle have nogle sejl på den. Den var egentlig bygget til latinersejl. 

Min far tegnede en bermudarig til båden, og så fik vi en bådebygger til at lime et par gran-

stykker sammen med hulkehl. Vi fik den hjem om efteråret – den var vel lige knap 6 m lang- 

Eks: Ældre 14 fods damjolle helt af træ –  med motor 



og så høvlede jeg den i facon i løbet af vinteren. Min far fik fat i en bom med rullebeslag – man 

trak bommen agter ud og rullede den og skubbede bommen på plads.  

 

 

 

 

Og det var så der at du fik lov at sejle med –  

 

JHP: Og fordi den var så sikker kunne du Pernille, komme  

med ud?! 

Pernille: Min mor var jo ikke helt tryg ved det, men vi sejlede 

 altid med redningsvest..  

JHP: I fik senere en anden båd. Hvilken skibstype var det? 

Henrik: Det var en 15’ klinkbygget spidsgatter. Der var kun bygget 2 af den type i Danmark 

med facon som en juniorbåd, bare spidsgattet. Det var en rigtig køn jolle. Den hed Soliput 

JHP: Så du inviterede Pernille med? 

Henrik: Ja, hun var skolekammerat med en af mine legekammerater, som boede på vej ned til 

vandet. Så kom Pernille og skulle ud at bade – og jeg fattede interesse.. … 

I Faaborg blev en mark overrislet om vinteren, og der kunne vi løbe på skøjter. Vi var også 

fælles om skiløb i Svanninge bakker. ”Den gang var det jo vinter om vinteren og sommer om 

sommeren”  

Den første fælles sejltur i spidsgatteren 

JHP: Jeres fortid og sejlads er knyttet til det Sydfynske øhav? 

Henrik: Ja, og vi er begge født i København – pudsigt! Pernilles forældre flyttede først til 

Fåborg i 63 og mine forældre i 59. 

Pernille: Det der med vandet og med både, det fik jeg meget hurtigt interesse for. Jeg kan 

huske, at Henrik inviterede mig med ud at sejle – og jeg husker tydeligt første gang. Henrik 

sagde, du skal bare komme ned på broen og stå der, så kommer jeg ind for at hente dig. 

Båden stak ikke så dybt, ca. 1,20 m. Det var ikke helt stille vejr, og jeg holdt i fokkestaget men 

jeg kunne ikke slippe mit tag i pælen – og båden gled længere og længere ud! Til sidst valgte 

jeg at klamre mig til pælen og ikke til båden. 

Men så tænkte jeg – det skal alligevel være lyv det her – og så kom jeg ombord. Og vi fik en af 

mange pragtfulde sejlture. 

Vi fik en sejlmager på Thurø til at sy sejlene efter mål. 

Fokken blev lavet med lidseliner, så vi også kunne rebe 

den nedenfra. Vi byggede ringdæk på båden, der 

oprindelig var åben og byggede ruftag på. Vi lagde også 

opdriftsmiddel, Flamingo, under ringdækket og under 

bundbrædderne – og så kunne den faktisk sejle med 10 

cm fribord selv om båden var fuld af vand. Endelig satte vi 

en jernkøl på – og jeg fik lov at sejle med den alene, fra 

jeg var ganske lille – en 12 – 14 år. 

 

 

Eks. på en moderniseret mindre 

spidsgatter  



JHP: Fik I så sejlet noget sammen derefter. 

Henrik: Jeg sejlede meget med jollen, pjækkede fra skole og sejlede. 

JHP: Nu om dage snakker man jo om, at de unge skal have noget af den slags aktiviteter. Det 

er ikke ualmindeligt, at man afbryder timerne i skolen og så tager ud og gør kondition – og det 

kunne være at sejle! 

Pernille: Det er en super god ide! 

JHP: I sejler ikke meget i spidsgatteren sammen? 

Bianca 27 

Henrik: Nej ikke i den. Men den anden – den købte vi i 77. Der var jeg begyndt på Søværnets 

Officersskole. Pernille og jeg flyttede sammen i 74 på kollegium i København. Og i 77 lejede vi 

en Bianca 27 i Assens. Vi inviterede mine forældre med og Bianca’en havde læsejl i 

cockpittet, sådan blåt lærred, så min mor kunne ikke se vandet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og bortses fra at vi havde glemt at lukke lokumsventilen, så vi var ved at synke, mens vi var 

ude at gå en aftentur, så havde min mor – og dermed vi alle en dejlig tur. Vi fik repareret et og 

andet, også gaskablet til motoren virkede ikke, der var fald, der var gået til tops og flere andre 

mindre fejl og mangler. Det var imidlertid ikke noget, der kunne ødelægge fornøjelsen. 

Spidsgatteren X 12 

Efter den tur syntes min mor ikke, det var helt så galt at sejle, så da der var en 38 m2 

spidsgatter til salg, så slog vi til. En træbåd, ikke plastic – vi var jo til træ. En 38 m2 spidsgatter 

fra 1938 med 15 hestes Albin motor (benzin-motor). Skønt skiv. Der var en masse sejl med. 

Ejeren af båden havde desværre kortet bommen af, for at gøre den nemmere at håndtere, og 

han havde bygget et ’stort dog-house’ på – han var smed på sukkerfabrikken – så alt var lavet 

i rustfriit stål. Men det ’dog-house’ blev vi faktisk ret glade for.  

Det var en Hansen eller Berg spidsgatter – ved navn ULLA, og den har gjort krigen i Roskilde 

Fjord. Der fulgte en log-bog med, så man kunne følge skibets historie. Båden var blevet kørt 

på blokvogn fra Svanemøllehavnen til Roskilde Fjord, da man ikke under krigen måtte sejle i 

Sundet.  

 

 

. - - Og båden var jo ’stiv som 

et brædt’, det er sådan en 

Bianca. Og godt vejr, sådan en 

4 – 5 m/sek vind og bragende 

solskin i den uge vi lejede den 

båd. Min mor var med hele 

vejen og nød at slikke solskin 

og slappe af m.m. 

 



I 78 holdt vi bryllupsrejse i den i et p…. regnvejr -  den var ret utæt i dækket. Der kom altid 

vand ned i køjerne, men det var jo lige meget – det var jo dejligt at sejle. Vi har nogle billeder 

fra Slien, - vi sejlede altid ned til Slien først, der er jo ikke mere end ca. 20 sømil dertil, så 

kunne vi købe tobak og sprut, inden vi tog på tur. Dengang: 1,10 kr for en pakke cigaretter – 

det var værd at tage med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernille: På bryllupsrejsen kom vi ind i det forrygende storm og tordenvejr, hvor vi næsten ikke 

kunne se masten og stævnen. Båden havde en mast på ca. 11m – altså høj rig i forhold til 

længden 25 fod. Voldsomt vejr! 

Pernille: Det er en af de gange, hvor det har været virkelig ’skary’ – altså skræmmende vejr og 

virkelig utrygt for mig. 

Henrik: Ja, det blæste meget i den byge, vi fik vand på dækket og på riggen, jeg havde bjerget 

sejlene, da jeg så bygen komme. Regnvejret blev ved, så vi tog hjem til Faaborg igen. Vel 

hjemme i havn strålede solen fra en skyfri himmel, og vi fik besøg af nogle venner fra Nyborg i 

en Princess 32 – en stor båd dengang. Sammen sejlede vi en dejlig tur til Ærøskøbing – så 

blev det stormvejr igen. Det blæste så meget, at messing slæderne til storsejlet (udvendig 

skinne på masten) mange steder blev rettet ud. Så vi ’røg’ ind i Rudkøbing og fik repareret 

slæderne. Her lå vi så indtil vejret bedredes – så sejlede vi hjem igen. Det var den 

bryllupsrejse! 

Der kom vi ind i et forrygende storm- 

og tordenvejr, hvor vi næsten ikke 

kunne se stævnen. Den havde en 12 

m mast – altså høj rig i forhold til 

længden 25 fod. Den vejede 5½ 

tons. Voldsomt vejr! 

Pernille: Det er en af de gange 

hvor det har været virkelig ’skary’ 

– altså skræmmende og virkelig 

utrygt. 

 

 

 

Ulla nord for Ærø i 1978 



Pernille: Det er så en af de ting, der er så vigtige, at den ene i hvert fald er god til at reparere – 

en slags handy mand og også kan bevare overblikket og ikke mister modet. Det er jo det, der 

har været så skønt ved at sejle med dig Henrik og din far – I var så sikre på det og bevarer 

overblikket: Bare tro på, vi klarer det. Det var også det, der overbeviste din mor. 

 

Marinen og karrieren 

Henrik: Vi boede jo i København, og jeg var startet i Marinen i 73 og jeg blev udnævnt til 

Premierløjtnant 1. juli 1978 – da havde vi faktisk ikke tid til at sejle privat. Jeg kom ud med 

mineskibene, og de har altid øvelser i april og maj måned – det er jo der, at man gør sin båd i 

stand. Far han stod alene med båden. Han fik begyndende gigt i knæet, så det begyndte at 

knibe lidt for ham. Og båden skulle have nyt dæk og den skulle også have nye søventiler. 

Motoren var over 25 år gammel (Albin benzin)., sejlene var udsejlede, så jeg tror også, det var 

et økonomisk spørgsmål. Pernille og jeg kunne ikke have båden inde i København, så den 

blev solgt i 79, efter bare 2½ år. Her bagefter er det lidt svært at forstå, at det var så kort tid, vi 

havde den. 

Og siden har vi faktisk ikke sejlet i egen sejlbåd - før 2015, hvor vi køber vores Comfortina. Vi 

har lånt søværnets Folkebåde og Ynglinge, og sejlet lidt i dem, og jeg har sejlet lidt Nordisk 

militært mesterskab i Ynglingene, men kapsejlads er ikke rigtig mig. 

Karrieren med Minelæggere og Svanen og Thyra! 

I min karriere har jeg sejlet minestrygere og minelæggere, og så var jeg heldig, at være chef 

for SVANEN og THYRA i en sæson. Og det var lidt specielt, for jeg blev chef også for et 

projekt i foråret det år, så jeg kunne ikke være med at rigge dem til i maj måned. I oktober, 

hvor de lagde op, skulle jeg på kursus i Tyskland, så afrigningen fik jeg heller ikke med.  

JHP: Når du siger rigget til – det er jo træbåde? Mahogny på eg? Det er jo relativt holdbart, 

men de skal jo sættes i stand? 

Henrik: Ja, mahogny på eg. Forårsklargøringen skete på værft. Skibene blev leveret til kaj 

med master på. Besætningen skulle så udruste skibene, dvs bringe sejl og alt øvrigt grej 

ombord. Jeg havde sejlet med dem som elev, så jeg kendte skibene – har været oppe i 

toppen af masten, mens vi var i Kattegat og sejlede med 12-13 knob! Jeg skulle hente et 

spilerfald, der var gået til tops. Dengang led jeg ikke af højdeskræk, det er værre i dag, om 

end jeg har været oppe i Comfortinaens mast! 

JHP: Ja, det var dengang man kunne alt !!? 

Henrik: De sejlede skønt, max fart var omkring de 13 knob. Da jeg var elev havde de 

træmaster, men da jeg overtog dem som chef, havde de fået aluminium master. 

JHP: Man har stadig de 2 skibe på samme måde? 

Henrik: Ja, De er beregnet til at sejle med elever, både officerselever, men også 

konstabelelever. Der er jo kun 8 pladser pr. båd, så der er grænser for, hvor mange man kan 

træne på et år, når de kun sejler fra maj til oktober. Eleverne lærer dels om navigation og 

farvandskendskab og så det som jeg lagde mest vægt på: At se på vejret inden de mærker 



det. Få et nærvær til vejret. Store skibe har så mange kræfter, at de kan sejles i stykker, hvis 

man ikke forstår, hvilke kræfter man er oppe imod. 

                

 

En af de stærke oplevelser, jeg har været ude for med Svanen var, da vi lå oppe ved 

Lindesnæs, hvor vi fik en kuling så hurtigt, som et knips med fingrene. Det er så her, at sådan 

nogle sejlskibe er utroligt gode til at skabe gode søfolk. Store jernskibe bevæger sig ikke 

meget i dårligt vejr, så ved søfolkene ikke rigtigt, hvor hårdt vejret kan slå! Vi har jo 

marineskibe, hvor man har fået revet kanonerne ud af fordækket, og et andet fik smadret sin 

helikopter hangar. Det er voldsomme sager, så man skal vide, hvad man gør.  

Det med at bedømme vejret har altid været min kæphest, og det kan godt være, at man af og 

til bliver skældt ud for at være en forsigtigper?! Altså – better safe than sorry!  

Skoling af orlogsgaster 

Mens jeg i 2000 var chef for uddannelsen i Søværnet, lavede vi en kontrakt med Georg Stage, 

så i dag kommer vores officerselever ud at sejle med Georg Stage eller Thyra og Svanen. Så 

alle får en sejlskibsperiode i forbindelse med uddannelsen. Eksempelvis, min nevø, som er 

teknisk officer i søværnet, har haft en tid på Georg Stage.  

 

 

  

 

Thyra 

for 

fulde 

sejl 

 

Minelæggeren Møen 

fungerede i mange år 

som skoleskib. 

På tur 

med 

Svanen og 

Henrik 

ved 

rattet. 



 

 

 

Stabschef ved Søværnets Operative Kommando 

Jeg var stabschef i SOK i 2005 til 2009, og jeg var i den sammenhæng ansvarlig for 

søredningen i Danmark. Som SOK mand i 3 år blev vi vækket mindst en gang hver nat af en 

sørednings operation. Det var i Søværnets regi, at al søredning blev koordineret. Vi havde et 

tæt og godt samarbejde med Flyvevåbnet og deres helikoptertjeneste. 

I Danmark er vi begunstiget af at have gode systemer, idet den maritime myndighed er 

central. I dag er Søfartsstyrelsen og Forsvaret/Søværnet de to ansvarlige myndigheder på det 

danske havområde, og der har altid været et godt samarbejde. I Forsvarets Værnsfælles 

Operationscenter (det tidligere SOK operationscenter) ved de alt (næsten) om, hvad der 

foregår på havet i Danmark, og derfor er det også nemmere for dem at styre en indsats via 

bl.a. Lyngby Radio. Centret ligger fortsat i Århus, men forventes at flytte til Karup i løbet af 

2017. 

Udstationeret som Danmarks repræsentant 

I 2009 blev jeg udsendt til Belgien i det militære hovedkvarter. Jeg var dansk repræsentant i 

NATO militære hovedkvarter, og jeg skulle forhandle bl.a. om danske militære bidrag til NATO 

operationer og hvordan, det kunne strikkes sammen med de øvrige NATO lande. 

Superspændende job.  

JHP: Men du pensionerede dig til normal tid? 

Henrik: I Forsvaret bliver/blev man smidt ud, når man er/var 60, og så er det jo ingen skam at 

gå! 

Det gode hus og hjem – og skibet: 

JHP: I flytter herop til Helsinge, Skærød, Bliver det huset først eller båden?  

Henrik: Det var huset først – bygget sådan, at huset stod klart, da jeg blev pensioneret og 

flyttede hjem fra Belgien. Og så boede vi her et år, ordnede have o.s.v. og så kunne jeg bare 

ikke mere på land. Måtte ud at sejle! 

Pernille: Vi havde nogle triste oplevelser i familien, så vi blev enige om, at vi skal huske at 

leve nu, mens vi gør det. I en lang periode har der ikke været noget med sejlsport, og vi har 

 

Minestrygeren Alssund 
Flådebesøg i Newcastle 



begge haft lyst til det med båd. Da vi boede i Århus, var vi lidt ude at sejle med Folkebåden – 

begge 2 har vi det sådan, at vi slapper fuldstændigt af på vandet, – og det var især vigtigt for 

Henrik, der havde et meget kanon-travlt job. 

 

 

 

 

 

 

Helsinge hus og Comfortina 32 båd 

Vi ville oprindelig have købt en International Folkebåd, men vores søn, der også er ganske 

grebet af sejlads, mente vi skulle stile efter en større båd. Han har fået duelighedsbevis – og 

sønæringsbevis, og han ville gerne være med, så det det blev en større båd, en Comfortina 32 

– en svenskbygget båd fra 86. Det er lidt pudsigt, den har ligget i Fåborg lystbådehavn i de 

første år af dens liv. Vi fandt den i Hvalpsund – tja så købte vi den.  

JHP: Ser man på den udefra, så ser det ud til at være et godt køb – og I har pudset den pænt 

op. I har prøvet den også i dårligt vejr? 

Henrik: Også i dårligt vejr. Den sejler skønt. 

JHP: Hvor langt har I været i år (2016)? 

Henrik: Fyn rundt og så en tur til Samsø. Til København jeg ved ikke hvor mange gange. 

Pernille: Vi kan godt lide at komme ud - at tage et sted hen for at overnatte, men vejret 

bestemmer. 

Henrik: Året (2016) har været præget af utroligt mange familiære aktiviteter. Men vi fik da 

sejlet 1220 sømil. Det er meget pænt. Mest til og fra Øresund fordi vores søn bor i 

København. Vi lægger os i Svanemøllehavnen, der jo er med i frihavnsordningen. Så kan 

knægten få lidt glæde af båden også, han bor på Nørrebro. 

 

 

 

 

 

 

  

Comfortina 32 eksempler og båden 

er fabrikeret i Midtsverige i 

Värmland (nord for de store søer) i 

byen Arvika hos firmaet 

Comfortbåtar AB. 

Henrik: Ja, det var rigtigt. 

Et dødsfald i familien fik 

os til at tænke, at hvis vi 

var døde i morgen så 

må vi hellere sejle lidt i 

dag!  

 

 

Klassisk Folkebåd – 

den kan nok ikke 

plane, men 

næsten! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været nogle ture fra Helsingør og hjem, hvor vi ligget og ’plasket’ rundt i 12 – 14 m/sek 

vind. Det synes vi, er meget vind. De mange ture har givet os en masse erfaring, og vi er i fuld 

gang med at genlære de mange forskellige kneb til at få optimal udnyttelse af sejl og båd. 

Pernille: Og det er også fint, at der er den udveksling af erfaringer oppe i sejlklubben og at 

man får gode ideer – og gode råd.  

Henrik: Der var ny motor og en del andet nyt udstyr, men vi har selv måttet skifte køleskab, 

sprayhood, og hynder samt nogle forskellige småting. 

JHP: Hvad med sejlene? 

Henrik: Fokken er OK, den er fra 2013. Det er en Scampi 30 fok, det står på sejlposen. Den 

skulle være 28 m2 og svarer til mini-genuaen til en Comfortina 32 – så vi har de der 56 m2 

sejl. Desværre er storsejlet nu sejlet helt ud. Masteliget er sprængt, og dugen er delamineret 

og trukket skæv flere steder, så i år står den på nyt storsejl. 

Vi glæder os til gensynet med båden igen under sejl i godt vejr i den kommende sæson! 

JHP: Det lyder som et godt sted at slutte. Tak for et godt interview, som jeg tror at mange vil 

læse med interesse. 

                      JHP 

 

 


