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Miss X blev født i Haderslev i 1988, og døde på St. Martin i 
Caribien i september 2017. Hun blev offer for orkanen Irma. 
Miss X var en platform for frihed og eventyr. Her er historien 
om hendes liv og død. Og om kærligheden til en båd.
TEKST ØYVIND BORDAL
FOTO ØYVIND BORDAL, PANTEANIUS FORSIKRING

I USA har de en smuk variation af den sammen- 
komst, som følger efter en begravelse. De  
kalder det ”celebration of life”. Man siger farvel 

til en elsket person, som nu er død. Og så fejrer 
man hans eller hendes liv. Sådan som det blev. 

Det er lige præcis hvad jeg vil gøre i denne  
artikel. Sorg og smerte er en del af processen, når 
noget man elsker, er tabt for altid. Sådan er det, 
uanset om det er et menneske eller en båd – det 
vender jeg tilbage til. Men tiden er også inde til at 
være taknemmelig. Man skal huske at være lykke-
lig for alt det man fik. At fejre det som nu er forbi. 

100 meter pr. sekund
Miss X endte sit liv i den indre lagune på  
St. Martin i Caribien den 6. september 2017. Irma 
var den mægtigste orkan nogensinde målt i  
Atlanten, og den ramte øen lige på og med fuld 
kraft. Mens containere fløj igennem luften, og 
de fleste bygninger på øen blæste i stykker, blev 
Miss X revet løs fra sin bøje og kastet ind på  
kysten, et sted hvor store sten lå ud til vandet. Her 
blev hun gnavet og slået i stykker, under vind-
stød på mere end 100 meter pr. sekund. Skroget 
blev delt i to, masten knækkede i mange dele, og 
apteringen hang ud af hende som indvoldene på 
et lig efter et bombeangreb. 

Mere end en båd
Den dag sluttede det liv jeg havde haft om bord, 
først sammen med min tidligere kone, derefter 
alene, igennem et eventyr som varede i godt fem 
år. Forinden havde tidligere ejere haft lignende, 
livsforandrende forløb som ejere af båden. Det 
ved jeg, for de har alle sammen henvendt sig i 
tiden efter ulykken, og delt sin sorg, men også 
sin glæde over det liv de har levet om bord. Det 
samme har mange af dem, som har sejlet med 
igennem de senere år. Miss X var langt mere end 
en båd for rigtig mange mennesker.

Haderslev, 1988
Den gang hun blev bygget, hos X-Yachts i 1988, 
var X-452 den største model værftet havde  
bygget. Det var en 45 fods kapsejladsbåd med 
samme skrog som den to-tonner, som deltog i 
IOR-VM i 1987, men med aptering i teak, mast-
head-rig og alt man behøvede til cruising. Som 

ny var det en meget eksklusiv og dyr båd – den 
gang var 45 fods både ikke så almindelige som 
de er i dag. Der blev kun bygget 19 eksemplarer.

Myrdet narkohandler
Byggenummer ni blev bestilt af en hollandsk 
narkohandler, som kaldte båden Nix Miss Mee, 
sejlede den til Caribien, og vandt den første 
ARC over Atlanten. Kort efter blev han myrdet i  
Amsterdam, i et af den slags sammenstød som 
må være en erhvervsrisiko i hans branche.  
Båden befandt sig i ”race trim” ved hændelsen,  
og en container med alt cruisingudstyret for-
svandt sporløst – inklusive de fleste døre, som 
stadig manglede, da vi overtog båden i 2012. 

Efter drabet blev båden beslaglagt af  
myndighederne, og solgt til en hollandsk kap-
sejler, som igennem 90’erne deltog i Fastnet Race, 
Cowes Week, og hvad der ellers var af større  
kapsejladser i nærheden af Den Engelske Kanal. 
Efter ham fulgte endnu en ejer med kapsejlads-
ambitioner.

Ejeren før os, Roland, havde haft båden i 12 år, 
og giftede sig med sin udkårede i cockpit. Han 
havde boet i båden, udrustet den til langfart, 
og sejlet til Caribien og hjem igen. Kort inden vi  
overtog, havde han sat båden op til en ny tur til 
Caribien – men med to små børn var betingelserne 
ændret, og de måtte erkende, at det ikke var den 
oplevelse de havde håbet på. Så de solgte båden, 
for at købe et hus. 

Så blev hun vores.

”You bought my boat”
Da jeg hilste på Roland første gang, tog han min 
hånd i et fast greb, kiggede mig lige ind i øjnene, 
og sagde: ”You bought my boat”. 

Jeg vidste straks hvad det betød: Jeg overtog 
nu en del af hans liv. Noget, som han elskede. Det 
betød at vi var forbundet. Og sådan blev det, vi 
er stadig venner i dag.

6. juli 2014
At købe en havgående sejlbåd, bosætte sig i den 
og sejle ud i verden, er en drøm for rigtig mange 
mennesker. Vi gjorde det. 

Det krævede hårdt arbejde og mange afsavn. 
Vi var ikke rige, og måtte knokle for det. Det tog 

to år at blive klar. Den 6. juli 2014 sejlede Miss X 
ud af Helsingør Havn. Vi var ude at sejle i et år, 
og efterfølgende lod vi båden blive i Caribien, så 
vi kunne tilbringe vinterhalvåret der i de kom-
mede år. 

Faste læsere af Bådmagasinet kunne følge 
med på turen i den artikel-serie, som kørte her i 
bladet frem til efteråret 2015. 

At vågne op
Hvad er det egentlig for noget, det der med at være 
i båd? Det er mange ting, men det er helt sikkert 
noget med at være fri. At være på vej – dels væk 
fra noget gammelt, dels på vej mod noget nyt. At 
være på havet, er at være i en helt anden verden,  
og en radikalt anderledes verden end den på  
land. Der ude er alting meget enkelt. Det er også  
meget smukt, og ikke mindst omskifteligt. Desuden  
er det kontant. Man kommer ligesom til at vågne 
op. Man er nødt til at være vågen, for de ting man 
gør – eller ikke gør – har virkelige konsekvenser. 
Du er selv ansvarlig. Det er ægte frihed, som 
har mulig død og undergang som en uundgåelig  
ingrediens. Og alt det her koger ned til noget, 
som jeg personlig vil kalde liv. At føle sig levende. 

Himmelsk pulversuppe
At lade sig synke ned i søvnen i en krængende 
og gyngende køje, hvor du hører vandet bruse 
forbi få centimeter fra øret, mørbanket efter en 
nattevagt – det er søvn i en helt anden klasse end 
den man oplever ellers. Et varmt måltid, indtaget 
når vejret endelig har lagt sig, er en kraftig fysisk  
nydelse. Pulversuppe smager himmelsk. 

Man kan få en lille smag af det her, når man 
sejler langs kysten på almindelig vis, og tilbringer  
de fleste nætter i havn. Men når man lever i båd 
over tid, og sejler lange stræk over tusinder af 
sømil, så sker der noget helt andet. Den her type 
oplevelser folder sig først rigtigt ud efter dage og 
nætter der ude. Så bliver det ens liv. Så mærker 
man det rigtigt. 

Hjemme
Storheden ved at være til søs, den kan man stort 
set få i en hvilken som helst båd. Men en ting er 
sikkert: Den båd du oplever det i, får du følelser 
for. For os blev det Miss X. Det var hende vi satte  
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op til langtur, og kom til at kende hver en afkrog  
af. Det var Miss X som bar os over stort hav, 
og fik os helskindet igennem den ene situation  
efter den anden. Det var hende vi godt kunne 
lide at kigge på, fordi linjerne var så smukke. Og 
som vi frydedes ved at sejle, fordi hun sejlede så 
godt. Det var Miss X vi sov om bord i, nat efter 
nat i næsten tyve forskellige lande. 

Hun var et hjem, som bragte os ud i verden. At 
kravle op trappen i sit velkendte hjem, og stirre 
ud over et nyt stykke hav, eller en ny kyst. Den 
følelse – det lyder måske lidt forskruet, men en 
sådan båd kommer man altså til at elske, på en 
måde som ligger tæt på den måde man elsker 
et levende menneske. Og ja, jeg er klar over at 
der er tale om glasfiber, aluminium, dacron, en 
masse tovværk – døde ting, som kan erstattes 
af andre døde ting. Jeg ved det. Men alligevel er 
det bare sådan. 

Andy
Sommeren og efteråret 2015, vores første  
orkansæson i Caribien, stod Miss X på land på 
Grenada, stort set syd for alle orkaner. 2016 til-
bragte hun på St. Martin, fordi hele riggen skulle 
ned og renoveres. Den tredje og sidste caribiske 
sejlsæson var jeg blevet single, og sejlede meget 
alene – det meste af tiden i området nær Puerto  

Rico i den nordlige del af Caribien. Jeg havde fået 
venner i området, også på St. Martin, og en af dem 
arbejdede med både. På den måde fik jeg tilbudt 
en bøje i lagunen til en god pris. 

Det sagde jeg ja tak til – det var et af de bedste  
hurricane holes i Caribien, lige bortset fra at det  
ligger på en breddegrad som er mere udsat for 
orkaner, end dem længere syd. Andy ville se godt 
efter Miss X – hans egne både havde overlevet 
mange orkaner i den lagune, og han passede også 
andre folks både professionelt.

Tvivl 
9. juni i år forlod jeg Miss X – lagt op til orkan-
sæsonen 2017. Jeg havde været om bord i næsten 
et halvt år, og ville nu stort set være i Danmark 
de næste fem-seks måneder. 

Det blev nogle travle dage i lagunen, for jeg 
kom først derind tre dage inden mit fly tilbage 
til Danmark. Det meste af det jeg ejede var om 
bord, og kunne ikke komme med i flyet. Men det 
var OK, tænkte jeg. Jeg skulle jo tilbage igen, når 
den nye sæson startede sidst i november.

Motoren blev serviceret, sejl, sprayhood og 
bimini blev taget af, vasket og pakket sammen. 
Jeg købte nye orkansikre fortøjninger med chafe 
guards og ordnede alt på bedste vis – hele tiden 
med en nagende følelse i maven. Havde jeg taget 

den rigtige beslutning? Skulle jeg hellere være  
blevet på en af øerne ved Puerto Rico? Eller endnu 
bedre, sejle sydpå igen til Grenada? 

Det var lidt mærkeligt, sådan havde jeg ikke 
haft det før.

Er det sidste gang?
Men beslutningen var taget, og uanset var det 
umuligt at forudsige hvor en eventuel orkan ville 
ramme. Og den sidste morgen kom Andy op på 
siden af Miss X med sin dinghy, for at hente mig 
og køre mig i lufthavnen. Jeg rakte ham min  
bagage, og hoppede ned til ham. 

Mens han satte farten op, og vi suste ind mod 
kajen, vendte jeg mig om og kiggede på båden. Og 
jeg kan tydelig huske at jeg tænkte: Er det sidste 
gang jeg ser hende?

Den perfekte storm
Det blev det. Godt to måneder senere begyndte 
Irma at bygge sig op ude midt i Atlanterhavet,  
og tidligt var det tegn til at det kunne blive den 
perfekte storm. Jeg fulgte udviklingen, vurderede 
at flyve derud i de sidste dage, når det stod klart 
at Irma var vokset til en kategori fem orkan, som 
ville ødelægge alt på sin vej. 

Men hvor ville den ramme, helt præcist? En 
tropisk orkan er ikke voldsomt stor i udstrækning. 
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St. Martin kunne gå fri, og hvis jeg tog chancen  
og sejlede af sted, risikerede jeg enten at blive 
ramt af orkanen mens jeg var til søs, eller at sejle 
et sted hen hvor den ramte værre end der, hvor 
jeg kom fra. Så jeg blev i Danmark. Andy gjorde 
alt han kunne, sikrede Miss X med store ankre og 
lange kæder, lagde ekstra fortøjninger, tjekkede 
alt igennem. Så var det kun at håbe.

Kunne ikke blive værre
Det var aften i Danmark, da Irma ramte St. Martin.  
På min telefon kunne jeg se at den nu blev målt 
til den stærkeste nogensinde. Jeg kunne også 
se at den ramte øen 100 %. Det kunne ikke blive 
værre. Jeg havde altså lagt min båd på den ø, der 
blev hårdest ramt i hele Caribien.

Inderst inde vidste jeg allerede der, at båden  
var tabt. Ingen båd kunne overleve det der  
ramte St. Martin de kommende 24 timer. Jeg var 
selv ude at sejle i Danmark med en ven, som også 
kendte Miss X godt. Vi lå syd for Sjælland, og 
blev ramt af en pludselig kuling, som kom ud af 
intet. Det blev en kamp at komme i havn i mør-
ket, det var mod vinden, vi havde ingen motor 
og båden var lille. 

Det er vel et typisk træk, når man mister noget 
stort, at man konstruerer en fortælling om tegn 
og varsler. Men jeg kunne ikke lade være med at 

tænke, at det var som om jeg skulle mærke en lille 
snert af det min båd gik igennem lige den nat.

Et spirende håb
I ti døgn efter Irma vidste jeg intet. Ingen infor-
mation kom ud fra St. Martin, øen var katastrofe- 
område og hollandske soldater blev sat ind for 
at stoppe plyndring og røverier. Man evakuerede  
størstedelen af befolkningen. Der var ingen 
strøm, ingen telefon, ingen internet. Og som  
dagene gik, begyndte jeg at håbe. Så længe der 
intet nyt var, kunne det jo faktisk være, at det 
var gået godt. Måske var det ikke helt så slemt? 
Miss X er en ualmindelig stærk konstruktion, som 
kan tåle virkelig meget. Så jo. En lille optimisme  
begyndte at sive ind.

Knækket i to
Så kom mailen fra Andy. Han og konen havde så 
vidt overlevet, den største trussel havde været 
plyndringer og mord i gaderne. De havde gemt  
sig i deres raserede lejlighed i ti døgn. Til sidst 
havde de taget chancen og var flygtet i en bil, som 
de forlod ved lufthavnen. Sådan var de kommet 
med det sidste evakueringsfly ud fra øen. Nu var 
de i sikkerhed i Miami. Herfra skrev han at Miss 
X var tabt. At hun lå ved kysten, halvt sunket, 
med skroget knækket i to. 

Aldrig mere
Og først da jeg sad med den mail foran mig, græd 
jeg. Først der forstod jeg at det var slut. At jeg  
aldrig mere skulle stå ved rattet og se hendes 
brede mave krænge foran mig, se stævnen slå sig 
igennem bølgerne med en kraft så vandet drev ind 
over stævnen. Aldrig mere skulle jeg klatre ned ad 
trappen, til alt det der nede i båden, min stue, mit 
køkken. Mit lille bad og køjen. Cockpittet, bade- 
stigen på hækken, som jeg klatrede op ad hver 
morgen efter svømmeturen. Alle dage og nætter 
om bord, alle gamle kyster som sank i havet agter, 
og alle nye kyster som steg op over horisonten. 
Hele vejen igennem med Miss X som min base.

Sorg og taknemmelighed
Ja, det er en sorg. Jeg ville gerne have haft hende 
med videre i livet. Jeg ville gerne have givet hende  
videre til en anden, når jeg en dag ude i frem- 
tiden skulle en anden vej. Sådan blev det ikke. 
Det stoppede der, i stenene vest for slippen på 
Bobbys Megayards Airport Facility, St. Martin, 
den 6. september 2017. Sådan blev det. 

Så det, der er tilbage, er at sige tak. Så det gør 
jeg! For jeg er virkelig så glad, så taknemmelig, 
for det vi fik sammen. Og nu vender jeg langsomt 
øjnene mod nye eventyr. 

Farvel Miss X.
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