Sommer i Tango 2008.
D. 14/6-08
Vi er nået til Tunø og har sejlet i 10 dage, og jeg er bare snottet og
hoster endnu. Jeg har været hundesyg derfor er jeg først begyndt på
dagbogen nu. Der er heller ikke sket noget der er værd at skrive om.
Det skulle da lige være hvor maget snot og hvor mange hosteaffald
man kan have i sig, og det er jo ikke særlig interresant. Men jeg tror
det lysner. Solen skinner men det er lidt koldt 17 gr. Vi vil ud at cykle
efter morgenmaden. Vi ligger omgivet af mange motorbåde fra Hov
da der er Tunø rundt fra Hov, de har nok et træf. Henning er stadig
morgenmand, men han kan jo nok ikke gøre for det.
D. 15/6-08
Vi kom ud at cykle, men hurtigt hjem igen, himlen blev helt blåsort og
det stod ned i stænger. Det blæser meget så vi prøver at sejle i
morgen tidlig.
D. 16/6-08
Vi sejlede fra Tunø kl. 5.30 om morgenen, Henning mente at der var
ro på vandet. Jeg skulle hilse og sige at det var der ikke.
Storseglsfaldet havde sat sig fast i noget i masten så det gik den
første time med i et værre hopperi. Nå vi måtte stryge seglet, så er
det godt med en motor der virker. Vi var 2½ time om det lille stykke
fra Tunø til Hov. Vi lagde os ved kajen, og det var ok. Så kom
havnefogeden og bad os om at flytte lidt frem da der ville komme en
stor motorbåd. Det kom der, en flot flot Tysk båd, Henning mener
den koster mellem 30 og 40 millioner. Det må være ham der ejer
Hamburg mente havnefogeden. Vi havde valgt et dumt sted at ligge
4 gange måtte vi flytte. Om aftenen havde vi besøg af min niece
hendes mand og barn, vi fik pandekager, hyggeligt endelig at have
besøg og føle sig rask.
D. 17/6-08
Da vi i morges blev flyttet igen var det ligesom med at komme videre,

så vi er nu i Juelsminde og her er dejligt, vi sejlede for segl det meste
af vejen, kun den sidste time måtte motoren igang. Nu vil vi finde
noget aftensmad.
D. 18/6-08
Fin havn.
D. 19/6-08
Vi sejlede kl. 8.30 mod Brejning i Vejla Fjord, efter 2 timer der syntes
vi det var lidt kedeligt, så vi tog videre til Fredericia.
D. 20/6-08
Solen skinner og vi har cyklet en tur i byen. Det er en meget
anderledes by end sidst vi var her, d.v.s. en pæn by. Vi spiste et
dejligt sted med meget krydret mad, det skulle jo sætte
forbrændingen i vejret og det er jo ikke så ringe. Vi er tilbage i Tango
og der kommer nogle vindstød der siger spar 2. Henning er kørt efter
en ekstra empel.
D. 21/6-08
Vi er afsejlet mod Kolding og her er meget vind men fra sydvest så
en fin sejllads. Vi har fundet en plads der er fri til søndag så må vi
flytte. Vi trænger til sommer nu.
D. 22/6-08
Ja vi flyttede skal jeg love for, helt til Sønderborg. Vi kunne se på
vejrudsigten at vi ikke kunne sejle de næste par dage da det ville
blive meget blæsende. Det blev en lang tur 9 timer, men for motor,
vinden var lige imod. Vi kom igennem broen kl. 20.00 så var vi godt
brugte, den stod på pizza og så godnat.
D. 23/6-08
Så er det St. Hans aften, men der er nærmest kuling, alt hvad vi har
af fendere er i brug, men jeg tror vi har fået gjort det godt. Vi var slet
ikke ude og se bål, jeg tror ikke der var ret mange.

D. 24/6-08
Vinden har lagt sig noget, det blæser stadig med intet at regne for i
går. Jeg har fået købt mit første stk. textil, en natpy med lange
ærmer og lange ben, så håber jeg at jeg ikke fryser om natten, det
har vi begge gjort. Vi vil til Tyskland i morgen, så kan det være at
indkøbene bliver lidt mere spændende. Jeg kan jo så også håbe at
der ingen TIGER forretninger er, der går Henning helt agurk, og det
er anden gang på turen.
D. 25/6-08
Vi sejlede fra Sønderborg kl. 9.45. Første del af turen var ok, men så
kom der gammel sø. Henning siger at det ikke hugger men vugger,
jeg ved ikke hvor han har det sludder fra. Vi er nået til Kappeln og
ligger helt inde i byen. Tyskland skal jo spille fodbold mod Tyrkiet i
aften, så her bliver nok ikke kedeligt. Solen skinner men det er stadig
lidt koldt.
D. 26/6-08
Der var virkelig fest i gaderne i aftes og nat efter Tysklands sejr over
Tyrkiet. Det var nu ikke helt fortjent, syntes jeg. Men vi er vågnet til
en dejlig varm morgen, det må være sommeren der kommer nu. Der
er kommet helt nye badeforhold her i Kappeln og de er meget flotte.
Nu har jeg fået købt mig et stykke textil, en dejlig fliis jakke i rød, så
er jeg sikker på at have den for mig selv. Vi er lige kommet hjem
efter en laaaaang cykeltur ad en grussti langs Schlien så vi er rystet
sammen. Nu en lille en og kaffe.
D. 27/6-08
Det var den sommer, det regner, men vi håber på sol senere på
dagen. Vi vil i dag til Schleswig som i denne sommer bliver
endestation for i år. Turen til Schleswig var uden problemer, men på
det sidste stykke kom der storm, og når jeg siger storm så var det
storm. Henning kunne næsten ikke styre båden,og der var optaget i
den første havn så vi måtte ud igen. Det var lettere sagt end gjort, i
den snævre havn, vinden ville noget andet. I nr. 2 havn var der en
plads lige for snuden af os så det var med at holde tungen lige i

munden og ind på plads. Solen skinner trods alt og det er ikke koldt,
men hold kæft hvor det blæser.
D. 28/6-08
Det har styrtet ned i nat, og himlen er grå. I dag vil vi se på byen så
det må godt holde tørvejr. Der blev ikke regn, men det er gråt og
blæsende, træls vejr. Byen er meget charmerende, med en gammel
bydel, og med en lang gågade med et dejligt liv. Vi gik tilbage til
vores havn, hvor der er en lille restaurant over sejlklubben. Vi fik sild,
d.v.s. en stor skål sild i noget hvidt dressing/sovs med småtskårne
grønsager, dertil brasede kartofler, bragende godt. Det der med
brasede kartofler det er de bare gode til i Tyskland. Her er lidt stille
men folk bliver jo også i deres både når vejret er sådan.
D. 29/6-08
Vejret har bedret sig, stadig overskyet men lunt. Vi skal se finale i
EM fodbold i aften sammen med mange fra sejlklubben her i
Schleswig, de er helt oppe at køre. Vi må passe på ikke at heppe på
Spanien.
D. 30/6-08
Det blev jo Spanien der vandt mesterskabet, og de var de bedste,
men der var stor skuffelse hos de mennesker vi var sammen med.
De var ellers klædt i det Tyske flag og havde skraller og tudehorn
med. Nu går turen tilbage til Kappeln og så nordpå igen alt efter
vejret, læs bølger. Her i Kappeln har vi været på en Græsk
restaurant og spise, jeg tror jeg skrevet om den før, men alligevel.
Den er totalt smagløs, kunstige blomster og vinduesranker rundt om
med lys i druerne, mørke møbler o.s.v. Betjeningen er bare så god,
og maden, ja den er noget for sig, hvor den smager, og hvor er vi
mætte, det er rigtig Græsk mad. I morgen vil vi så til Sønderborg, jeg
håber meget at bølgerne vil arte sig ordentligt, det har jo blæst
meget de sidste dage.
D. 1/7-08
Oh hvilken dag rigtig sommervejr. Tidligt op og i bad. Vi er kommet til

Sønderborg efter en helt fantastisk sejltur, ingen bølger, næsten
ingen vind. Vi havde begge segl oppe, men motoren gik altså også
på meget lav omdrejning, så kunne vi gå 5 knob. Solen bager ned og
det bliver vist ved i et par dage, men man er jo også taknemmelig for
lidt. Henning er kørt på sin cykel, han ved jo der er en Aldi her i
Sønderborg, så er han jo solgt. Vi undre os stadig over at Tyskerne
har så god tid når de skal gennem en bro, men for en gik den heller
ikke, broen lukkede ned lige for næsen af ham. Han måtte så vente
til næste åbning, han råbte noget højt da han sejlede igennem, men
fik svar på tiltale af brovagten.
D. 2/7-08
Vi havde en meget urolig nat, båden gyngede så det var en "lyst" jeg
var helt søsyg da jeg vågnede. Vejret er jo som lovet flot, så vi vil til
Aabenrå i dag. En dejlig sejltur kun for segl hele vejen med vinden
agten for tværs. Der er onsdagssejllads så her er noget at se på. Vi
har lige set en båd komme ind (ikke en fra onsdagssejlladsen) den
hed forøvrigt IB, den havde storseglet oppe, men de fejlbedømte
fuldstændig farten, vinden og dem selv, for de bragede ind i en fin
gammel folkebåd, de kunne ikke stoppe og seglet kunne ikke komme
ned, ærgerligt.
D. 3/7-08
Her er stadig meget varmt, men det er bare dejligt. Vi har været ude
at handle i byen, godt vi har vore cykler, de er uundværlige. Jeg har
fået købt en bog mere "Drageløberen", alle siger den er god, jeg har
læst alle dem jeg havde med.
D. 4/7-08
Vi har nu kurs mod Haderslev og vejret er bragende godt. Den første
del at turen. altså i fjorden, havde vi fin vind, vi måtte dog krydse.
Men så faldt vinden og da vi var nede i 1,5 knob måtte vi give op og
starte motoren. Haderslev fjord er nok en af de smukkeste fjorde i
Danmark, derfor vil vi derind. Kl. er 16.30 og nu vil vi have en gin og
tonic. Det er stadig meget varmt men overskyet. Havnen er blevet
anderledes, der er kommet pæle på nordsiden af havnen og bygget

huse med lejligheder, de ser meget lækre ud med flotte balkoner.
Førhen ville vi ikke ligge derovre da der kom mange lastbiler, det er
jo så slut. Vi ved ikke om der er bademuligheder derovre så vi holder
os til sydsiden.
D. 5/7-08
Stadig høj sol og meget varmt, nu skal vi en tur i byen så cyklerne er
taget frem. Henning taler og taler med en mand som om de aldrig vil
holde op, men sådan er det jo.
Hjemme igen, og det er en smuk gammel by, Haderslev.
D. 6/7-08
Kl. er nu 14.45 og vi er kommet til Middelfart, der var slet ingen vind
så det var motoren igen. Vi ligger i den gamle havn helt inde i byen
og har fået frokost og tilmed en ordentlig regnbyge, det rensede
luften. Jeg fik læst Drageløberen færdig i går aftes. Henning blev
noget forskrækket, han troede han havde gjort noget galt for tårene
strømmede bare ud af mig, det har jeg ikke oplevet før med en bog,
en film, ok, men hvor var den god den bog.
D. 7/7-08
Vi har slappet af i båden i formiddag og vil gå en tur i eftermiddag. Vi
har lige lavet maleri udstilling i båden. Vi taler med dem i båden lige
bag os, søde mennesker, de vil gerne se hvad Henning laver. Hr.
Wieben var forøvrigt i TV, både TV Fyn og TV Syd flere gange i går.
Da vi sejlede i Fænø Sund kom der ligepludselig en hurtig gummibåd
og lagde sig på siden af os, det viste sig at være et TV hold der
spurgte ham hvad han syntes om at kommunerne havde købt en
hurtig båd for at hjælpe i nødstilfælde. Ja det kan man jo kun være
tilfreds med. Vi har lige haft besøg fra Nibe. Martin havde været til
træbådstræf og Hanne var nede for at sejle med hjem, det var
hyggeligt. Vi nåede lige hjem fra byen før der brød et uvejr løs. Regn
og hagl man kunne ikke se en meter frem, vi håber Martins båd har
kunnet sejle fra det.
D. 8/7-08

Vi er i Bogense, en stor havn 777 bådpladser. Det er en
charmerende havn, men en kedelig by. Den mest spændende butik
var kirkens korshærs. Der var heller ikke noget torv eller udendørsliv
hvor man kunne sidde og hygge, et enkelt sted kunne vi sidde og få
en is. Der var dog mange gamle smukke huse med stokroser.
D. 9/7-08
Så blev det Juelsminde, den kender vi jo. Turen var hele vejen for
segl, vi var godt nok nede i 1,9 knob, men vi holdt ud og ligepludselig
kom der vind, det var nok skyernes skyld. Her skal vi så blive til
søndag da vi får gæster til der skal overnatte.
D. 10/7-08
Vi ligger i den gamle havn her sker der noget hele tiden. Der er en
dejlig legeplads og en krappebro med en krappevæddeløbsbane og
da vi får barn på besøg er det dejligt at være i nærheden af det. her
er forøvrigt også havnefest, den varer i 4 dage. Det er ovre på
stranden, så vi kan godt sove i fred og ro. Vi har lige gået en tur
gennem herlighederne, og i det der hedder det store telt var der
banko, vi kikkede ind og der var bare stuvende fuld hus, vi troede
ikke det var sandt. Hvor kommer alle de mennesker dog fra.
D. 11/7-08
Igen en fin dag, lidt overskyet men lunt. Vi er ved at gøre klar til
frokost. Ulla og Peter Altenborg ligger i Spirit lige over for os på den
anden siden af broen. Dejligt at få Nibe besøg, og der er jo en dejlig
fiskehandler her på havnen. Det blev en sjov og mættende
eftermiddag hvor vi fik grinet meget, Ulla har jo en dejlig smittende
latter. I aften skal Smokie spille til havnefesten, og det bliver nok
højt, det kunne vi høre under prøverne. Vi må jo så bare sidde i
båden og nyde det.
D. 12/7-08
Det blev højt men det var også sjovt med alle de mennesker. Ulla,
Peter, Henning og jeg gik en tur i tivoliet og så på mennesker og
andet halløj. I aften er det så Sussi og Leo der skal "spille", vi gik en

tur og Henning kender dem jo fra maleriudstillinger, hvor Sussi også
deltager, så han hilste lige på Sussi. Vi har besøg af vores datter,
svigersøn og barn, Magnus på 6½ år så han syntes det er dejligt
med tivoli. Der er godt nok meget larm, men det er utroligt som man
kan vænne sig til det.
D. 13/7-08
Vågnet til sol og lidt blæst men dejligt vejr. Vor familie har sovet godt,
siger de, så det er nok rigtigt. Vi har været på legeplads, spillet
minigolf, spist frokost med fisk fra den fantastiske fiskehandler. Nu vil
de så køre hjemad.
D. 14/7-08
Vi er så videre, sammen med Ulla og Peter er vi taget til Endelave.
Det var en træls rulletur med vinden lige ind agter så det kan få min
søsyge til at titte frem igen.Godt turen ikke varede mere en 2½ time.
Vi har været en tur rundt i byen, den er ikke stor men lang. Der er
små butikker med alt slags ragelse, og en fin butik i den gamle
købmandsforretning med virkelig mærkevarer. Underligt at det kan
sælges herovre. Ulla har købt bøffer til i aften så vi skal spise
sammen, det er desværre ikke grill vejr.
D. 15/7-08
Efter en dejlig aften med god mad og ikke mindst vine er vi vågnet til
en morgen med sol og klar himmel, vi håber det holder. Vi vil nordpå
i dag, så langt som vi gider og vejret vil. Vi nåede til Norsminde, en
dejlig havn, og her er pænt. Her er meget strøm og det blæste en
pelikan da vi kom ind, 3 både på en gang, men det gik fint vi hjalp
hinanden. Det sidste stykke vej gik vi for forsegl, og vi gik 6,5 til 6,7
så der var tryk på.
D. 16/7-08
Så ligger vi i Marselisborg og har haft en fin sejltur hertil. Nu skal vi
ud og handle til vore gæster i morgen.
D. 17/7-08

Vi havde en rigtig dejlig frokost med mine veninder og mænd, de
kom kl. 14 og gik hjem kl. 11 om aftenen. Det er nogle hårde
bananer, godt vi er fra (Bryggen) Nibe.
D. 18/7-08
Da vi havde fået øjne bestemte vi os for at sejle videre, der skulle jo
komme meget blæst i weekenden. Vi sejlede ud i havblik, så blev der
meget rullende bølger helt op til Grenå, men vi vil til Bønnerup, og
det er en lang tur, men til sidst er der bare roligt vand. Vi var i havn
ca. 19.00.
D. 19/7-08
Så er det Hals, og det var også en fin tur, lidt uroligt, men nu vil vi
hjem.
D. 20/7-08
Fra Hals og hjem i Limfjorden, det er trygt. Vi kom hjem samtidig
med Ketty og Erik, de kom jo fra Frankrig så de tog imod sammen
med Jens Bach. Vi fik så lige en Pizza sammen. Senere kom Ellen
Marie og Finn samt Jess og hilste på, det er altså dejligt at komme
hjem igen. Dejligt at bo på Bryggen.
Anni

