
Sommer 2009 i Tango. (2 måneder) 
11-06-09 
Det regner, regner og regner. Vi er nået til Svendborg. Vi startede fra Nibe 
d. 7/6, og via Hals, Grenå, Ballen på Samsø og Nyborg er vi så her. Det har 
været nogle lange træk, men det er p.g.a. familietræf at vi gerne ville så 
hurtigt herned, og det lykkedes. Nu er det så bare sommeren der mangler, 
men der er jo tid endnu. Vi har sejlet for motor hele vejen, vi har som 
sædvanlig modvind, (hvordan er vi dog kommet gennem livet?). 
12-06-09 
Her i Svendborg havn er der sket forandringer siden vi var her sidst. Et 
meget flot flydende havnekontor, kabiner med toilet håndvask og rigtig god 
plads til bad + Internetcafe, det er meget imponerende. På havnen er der jo 
også Bendixens Fiskehandel, og det er lige os. Vi smovsede med rejer i 
hvidløg, fiskefrikadeller og div. røgede sager. 
13-06-09 
Så var der familiefest, med dejlig grill mad, flot solskin og lidt mere varme. 
Det passede jo fint, dejlig fest. 
14-06-09 
Vi sejlede lidt nordpå igen. Hennings bror og hans kone ville så gerne vise 
os deres dejlige sted i Lundeborg. For første gang kunne vi hejse begge sejl 
og slukke motoren, en skøn dag med dejligt vejr. 
15-06-09 
Efter frokost sejlede vi til Rudkøbing. Der var meget blæst så det var for 
rebede sejl. Der var kun pladser på tværs af vinden, og vi havde stort besvær 
med at komme ind på en plads, men det lykkedes. 
16-06-09 
Ja så bliver Erik Møller 60 år i dag, stort tillykke. 
Det stormer så der er underholdning i havnen når der kommer både ind og 
skal lægge til. Men alle hjælper til så det lykkedes hver gang. Det er utroligt 
at det kan blive ved med at blæse sådan. I Rudkøbing by var der læ, og 
solen skinnede så vi sad i gågaden og fik en fadøl, dejligt. 
17-06-09 
Nu er der ro på vandet, men vi skal på familiebesøg, så der bliver ikke sejlet 
i dag. I tv vejret siger de at der de næste 3 dage bliver 10 sek. m. blæst. Det 
er nok godt vi er i Rudkøbing, tæt på Svendborg ( busforbindelser) og ikke 
ligger i Bagenkop, der er vist lidt kedeligt. Henning er lige en tur oppe i 
byen, han opdagede en Aldi i går, så må han jo af sted. Ja, ja han har lige 
været hjemme igen, det er nok bedst at have sin tegnebog med når man skal 
handle. 
18-06-09 
Efter en dejlig aften og en overnatning i Hennings bors strandhytte i Thurø 
Bund er vi nu tilbage i Tango. Det er en dejlig fornemmelse at være hjemme 
igen. 



20-06-09 
 Vi er nu i Bagenkop. TK Devolopment (ham fra Aalborg) har bygget huse 
her på havnen og de er flotte. De er i 3 etager og med store balkoner. Her er 
meget charmerende og flot. Der er grill huse 8 stk. samlet i en klynge, og i 
midten er der en musik-tribune. Vi er jo i Syddanmark og lige nu er her ca. 
35 gæstebåde hvoraf 2 er danske, det er Tyske og Hollandske både. Vejret 
er dejligt ca. 22 gr. og sol med småskyer. Det var en underlig sejlrute, fra 
Rudkøbing gik den gennem Marstal, der var ingen andre muligheder. 
21-06-09  
Så kom vi over Østersøen til Fehmern. Det blev en dejlig sejltur, for sejl det 
meste af turen, kun til sidst da der bare ingen vind var, kom motoren i brug. 
Vi ligger i Heiliggenhafen, en meget stor havn, men hyggelig alligevel. Det 
er ved at blive sommer, det blev varmere og varmere i løbet af dagen. Vi 
har lige været ude at spise, jeg fik blæksprutte, det er de ikke gode til at 
lave. Henning fik noget sild med brasekartofler til, det var nogenlunde siger 
han, men ikke så godt som i Schleswig. Bedre held næste gang. Jeg har i 
øvrigt erhvervet en grund lige uden for Heiliggenhafen, jeg føler mig lidt 
som ekspert, klippegrund i Sverige og muddergrund i Tyskland. 
22-06-09 
Det er blevet sommer, høj blå himmel og en dejlig temperatur. Det er en 
dejlig havn, et minus er dog mågerne, her er mange og de skriger i et væk. 
Nu en tur ud og se på byen og så vil vi videre. Ih som Henning er blevet god 
til at shoppe når det drejer sig om noget til skibet eller spiritus. Vi har fået 
sejsinger nogle fine røde, små fiskekroge og et forklæde. Derefter 1 fl. 
Metaxa 5*, 1 fl. Gin og 1 fl. OP Anderson snaps. Efter en dejlig sejltur for 
motor (ingen vind) er vi nu i Neustadt. Sikken en velkomst, først et par 
danskere der råbte, der er en plads længere fremme, så kom der en mand der 
hjalp med at fortøje og fortalte om alt i havnen. Vi havde lige fået sat os 
med et glas vin da der sejlede en båd ind til os mellem pælene. Det var 
havnefogeden, en meget sjov mand og venlig. Et stort velkommen fik vi.  
23-06-09 
Skt. Hansaften, men det gør man ikke noget ud af hernede, vi må tænke os 
til et bål. Vi fik handlet på torvet og købt makreller til aften. Vejret er stadig 
dejligt. Nu kommer havnefogeden efter penge i sin båd, han er også umulig 
at finde på land, så der er en forklaring på alt. 
24-06-09 
Vi gør klar til at sejle. Vi vil gerne nå Lübeck, men der er vist kommet en 
ny bro som ikke er på vores kort. Ja, ja vi blev snydt, der var meget hård 
vind, og vi kunne kun sejle en bestemt kurs da der var militærøvelse i 
området, det skulle vi uden om. Men nu er vi i havn, uden for Lübeck da 
broen viste sig at være for lav til at gå under. Den gik ikke op før 3 timer 
efter vi kom. Vi har lige mødt et par søde mennesker fra Fåborg og er 
inviteret til en øl om lidt. 



25-06-09 
Vi havde en hyggelig aften sammen med vore naboer i deres båd en OE, 
dejlig sejlbåd. De kendte for øvrigt Irene og Sten Frederiksen fra Aalborg, 
også vore venner, jo verden er lille efterhånden. Vi har også hilst på et par 
som vi sejlede med i Sverige for 2 år siden. Det regner så vi har bare 
handlet i den by vi ligger i ”Bad Schwartau” ca. 15 km. fra Lübeck, og haft 
gæster til kaffe og cognac m.m. Vi læser hører musik og Henning finder på 
skøre ting. Han har lige lavet hvidløg i oregano, kun fordi han ikke viste 
hvor han skulle gøre af hvidløgene, så de blev droppet i dåsen med oregano. 
Nu bliver der serveret kaffe og kokuskager, måske en lille metaxa, hvem 
ved, så han er normal igen. 
26-06-09  
Nu er vi klar til Lübeck. Vi tager cyklerne, der er en sti der går langs 
vandet, der er 7 km. så kan vi jo tage toget hjem hvis vejret ikke holder. Her 
er lunt ca. 21-22 gr. men overskyet. Det blev toget da der blev ret koldt og 
vi var trætte efter en hel dags traven. Lübeck er en dejlig by med mange 
flotte kirker, og 7 store kirketårne. Så til noget helt andet. Vi var inde et sted 
hvor de udelukkende lavede marcipan i alle afskygninger, vi har købt og det 
smager godt. Der er også en cafe hvor der kun sælges kager med marcipan. 
Der er meget flot både i butikken og i cafeen. Jeg ved ikke hvorfor vi tænkte 
meget på Birthe, men hun var gået helt bananas derinde. 
27-06-09 
Vi er sejlet til Travemünde i dag, her er meget uroligt. Det blæser meget og 
havnen er næsten ubeskyttet. Vi ligger i Passat havnen, fine forhold, men de 
kan jo ikke stoppe vipperiet. Vi har været ovre på den anden side hvor det 
hele foregår, men her er det umuligt at ligge, bådene selv de store, hopper 
og danser. Her er ellers meget charmerende, et rigtigt turiststed med mange 
cafeer a la Nyhavn. Vi fik is og capocino. Henning shoppede som 
sædvanlig, nye badeshorts, tegnebog og nye træsko (de der lette). Han er 
blevet rigtig god at have med i byen. Det tager 5 minutter med færgen over 
så det går hurtigt og den sejler hele døgnet. Tilbage på vores side købte vi 
en fiskebolle. Det er et stk. flutes, varm, derpå fedt løg og en meget mør 
spegesild, tro det, det smager godt. Henning er lige gået en aftentur, jeg vil 
tage en søsygetablet og gå i seng, så vågner jeg vel ikke med søsyge. Det 
lærte jeg på Galapagos. Det er ellers med at have øje på hver finger, her er 
virkelig mange meget store skibe, både fragtskibe og passagerskibe der 
sejler i fjorden, og den er ikke alle steder bred. 
28-06-09 
Vi bestemte os for at sejle til Wismar, det var en dum beslutning. 
Vejrudsigten på VHF havde sagt ½ til 1 meter bølger og aftagende, det blev 
lige modsat, måske er vi ikke så gode til tysk. Vi ville ind i den gamle havn, 
men den er noget opreklameret, så vi ligger i havnen ved siden af, her er 



mere fred og ro. Vi har lige spist både frokost og aftensmad, så nu vil vi ud 
at gå en tur inden vi falder i søvn. 
29-06-09 
Wismar er en flot by, gammel og med flotte renoverede huse, og her oser af 
historie. Nogle steder kan man godt se at byen har været Østtysk. Den store 
sømandskirke er ved at blive restaureret, det trænger den også til. Her er 
meget atmosfære og mange turister. Her er blevet varmt, men solen har lidt 
svært med at bryde igennem. Her til aften har vi været ude at spise, det var 
hyggeligt. Men først skulle vi poste kort til vore børnebørn. Tro det eller 
lade være, men der er kun 1 postkasse i Wismar, og den ligger helt oppe i 
den gamle by, ca. ½ times gang, det er altså underligt. Men den er trods alt 
anbragt ved posthuset. 
30-06-09 
Dejlig morgenstund: kl. 6 var der en stor kran der syntes at en bunke sten 
skulle flyttes fra det ene sted til det andet, meget larm. Henning gik så i bad, 
og brugte alle mønterne så jeg må vente. Ydermere er bageren forsinket       
( han kommer på en knallertcykel hver morgen) men nu lysner det, så nu er 
der morgenmad. Vi er sejlet 25 sm i dag til Kühlungsborn. Det er en splinter 
ny havn, med en flot promenade (butikker og restauranter) lige mig, men 
måske ikke så meget Henning. Vejret er aldeles dejligt, varme og sol, 
næsten ingen vind, vi kunne kun sejle for sejl ca. 2 timer. Bølgerne var gode 
ved os, så en dejlig dag på trods af begyndelsen. Henning tabte en fender i 
dag ude på havet, ikke i havn, så vi har øvet ”mand over bord” til stor 
morskab for en tysk båd vi havde sejlet med. Vi reddede fenderen. 
01-07-09 
Så er det morgen, og meget tæt tåge, man kan ikke se 15 mt. frem. Her er 
stille vejr og lunt 22 gr. kl. 8 om morgenen. Kl. 14 var tågen lettet, her er 
meget varmt 30 gr. og vindstille. Vi har cyklet rundt og set os om. Det er et 
ferieområde vi er havnet i. Det er hotel på hotel, og vist for de rige. Alt er 
dyrt her 15 euro. i havnepenge, men så er her også flot. Man kan tydeligt se 
at det er blevet brugt som stedet de Østtyskere der var noget ved musikken 
boede, eller havde sommerbolig her. 



 
 De er nu meget flot restaurerede, men nogle står tilbage med den 
skidenbrune farve de så godt kunne lide, se foto, jo det er andre tider. Vi 
kan se på vore brochurer at der er 116 hoteller og pensioner, dertil et utal af 
private Zimmer Frei. Byen er delt i 2, en øst og en vest, imellem er der et 
stort skovområde, og inde i den skov er der et kæmpe område med lege og 
oplevelses redskaber. Vi har aldrig set noget lignende, ikke engang i Fårup 
Sommerland. Alt foregik oppe i træerne, og man skulle altså ikke falde ned 
(jeg tror folk havde line på). Vi prøvede ikke.  
02-07-09 
Flot vejr ingen tåge, ingen vind, og derfor ingen bølger. Vi sejlede til Warde 
ünde. Det er igen en smuk by med mange turister.  
03-07-09 
Så er vi i Rostock og puh hvor er her varmt, 35 gr, og næsten ingen vind. 
Det er en flot by og stor så det bliver en 2 dages visit. Det er jo fredag så 
fastliggerne kommer ned til deres både, her er livligt. Vi ligger i Stadt 
Hafen tæt ved det hele. Til morgen var vi vidne til, at selv i roligt vejr, kan 
det være svært at lægge til. Båsene var for smalle til en båd der kom, og det 
er sjovt når manden skubber den ene vej og konen den anden når båden har 
kilet sig fast, så kommer stemmerne i diskant. I byen på en åben plads med 
springvand og mange mennesker med deres børn der nød varmen, så vi 
nogle unge mennesker, totalt pirsede og i noget meget grimt tøj, 
gummistøvler og 5 hunde 2 løsgående resten i snor. De råbte og skreg så 



man ikke var i tvivl om at de var der. Hundene virkede meget forstyrrede. 
Godt man ved at de ikke repræsenterer ungdommen af i dag.  
04-07-09 
En tropenat, vi havde alt åben i båden, ingen kaleche men der var over 20 
gr. I byen var der marked med musik og optræden, hyggeligt. Vi har også 
fået et ordentligt regnskyl, ret voldsomt, men nu skinner solen igen. Lige nu 
er Henning ved at hjælpe den ”Flyvende Hollænder” han skal op i masten 
og ordne sin antenne, nu er han på vej ned, det er åbenbart ikke så nemt. Vi 
er 4 danske både i havnen og vi ligger lige overfor hinanden, men dem vi 
har kontakt med er hollænderne.   
05-07-09 
Vi har bestemt os for at sejle til Wardemünde og vente på at vejret skal 
blive til en tur til Gedser i DK. Vi opgiver Rügen da vi desværre har 
alvorlig sygdom i familien, vi vil derfor ikke være så langt væk fra DK. Der 
var Regatta i Wardemünde så vi måtte ligge i en anden havn, der gad vi ikke 
være, så vi smuttede lige til Gedser. Efter 5 timer med en fin sejltur var vi i 
Gedser kl. 16.30. Så fik vi vores første chok. Henning inviterede på middag 
da vi var trætte og sultne. Der lå en lille restaurant på havnen, ganske simpel 
men hyggelig. Inden vi havde set os om havde vi brugt næsten 600,- kr. Vi 
er sandelig kommet til Danmark. 
06-07-09  
Vi ville sejle efter vind og vejr, da vi nu havde brudt vores plan, så der blev 
snakket, set på kort og diskuteret. Vi bestemte os for at sejle syd om Lolland 
da man jo ikke kunne sejle i Guldborgsund Strædet. Vi kunne jo se, på det 
kort vi havde, at der flere steder kun var 60 cm. vanddybde. Men da alle de 
andre sejlede den vej, det opdagede vi først ude i sejlrenden, kunne det jo 
være at vi havde et andet kort, og det havde vi. Der er da gravet en rende, og 
det har der sikkert været i mange år, så vi ændrede kurs. Vi lavede så om en 
gang til, i stedet for Nykøbing gik vi til en lille by der hedder Nysted, her 
ser hyggeligt ud, men det regner så vi venter lidt med at se på det hele. En 
ting har vi set: Almindelig dk. bøf med løg, + jordbær 206,- kr. pr kuvert. Vi 
har spist meget ude i Tyskland, der er det 50% billigere, og lige så godt 
(mindst). Jeg tror ikke det er Nordjyske priser. 
Vi var i mange kystnære områder og i fjorde, og det var tydeligt at det var et 
industriområde vi sejlede i. Der var mange delvis havarerede havne og kaj-
områder, det er ikke særligt smukt at se på. Der var nok blevet pænere i 
Rügen, men sådan blev det ikke i år. Bykernerne var meget flotte, de havde 
nok brugt pengene på at restaurere husene, og det kan man jo godt forstå. 
Til gengæld syntes vi vældig godt om priserne dernede. 
Henning bliver sjovere og sjovere, eller måske bare lidt mere gammel. En 
tilbageværende begivenhed hver dag er ”hvor f….. er nu mine briller”. Jeg 
finder dem som regel, men sommetider må jeg opgive f. eks. hvis han har 



dem i en lomme under sin kanvas busseronne, og han er overbevist om at 
han har tabt dem. 
07-07-09 
Så er vi kommet til Nykøbing Falster. Guldborgsund sejlrende var fuld af 
søgræs så det så ud som om vi ikke havde vand under os. Vi var advaret af 
havnefogeden i Nysted så vi tog det roligt. Her i Nykøbing er det fiskerifor- 
eningen der tager imod havnepenge, sælger høker bajer til 10 kr. det er 
hyggeligt. Det er første gang vi ligger ved en svævebro (se billede) 

 
Vi sidder og ser mindehøjtidelighed over Michael Jackson, det er da godt at 
vide at han nu er sammen med Elvis. Et flot farvel til en verdensstjerne. 
Havnepenge 130,- kr. man kunne så til gengæld ikke komme i bad da de 
havde glemt at få poletter. 
08-07-09 
Vi sov lidt sent, der var megen snak i smugkroen, men der blev da ro. Her 
til morgen var der en af stamgæsterne der blev afstraffet, han havde ikke 
opført sig ordentligt om aftenen. Det foregik ved at Oldermanden iført en 
flot gammel fjerprydet hat, og en svampet rød tud, bandt manden til en pæl 
og under høje hyl gav ham pisk. Det var vist et ritual de havde, ikke 
kedeligt Vi kom til Vordingborg, og her er byfest hele ugen. Vi fik en plads 
lige midt i gyngerne og karusellen, Mon vi bliver???. 
09-07-09 
Vi bliver, har fået vasket tøj og der var ro kl. 24 så det er ok. Her er til 
gengæld noget at se på. Vi skal have vendt båden, den står på bunden, når 



her er lavvande så Henning er ikke så glad. Vi ligger ud for en fiskehandel, 
flot forretning, han sælger byfestmenyer, og der er bare gang i den. Vi købte 
også vores derovre. Folk står i kø for at få mad, så bestiller man og får et nr. 
der så bliver råbt op når maden er klar. vi havde bestilt og manden sagde 
105 til Henning, han misforstod og vendte sig om i køen og råbte nr. 105, 
kors hvor folk grinede, det var jo prisen han havde fået oplyst.  
  
10-07-09 
I dag fik vi så regn, synd for byen når der er fest, vi håber på at kunne sejle i 
morgen, hvis vinden er faldet lidt. 
11-07-09 
Her er altså meget livligt, vores nabobåd, en stor motorbåd, har virkelig 
mange gæster og et stort stereo anlæg. Han starter det tidligt om morgenen 
og slutter sent kl. ca. 02.30. Vi vil meget gerne herfra i dag, men vinden er 
gået i vest, og den er ikke svag. Der er desværre ikke andre pladser i 
havnen, ellers var vi flyttet. Vi sejlede til Stubbekøbing, det var med vinden. 
Vi sejlede kun med rebet forsejl , alligevel gik vi 6 knob. Her er kraftig 
sidevind og der kommer mange både ind, det er spændende at se hvordan 
folk kommer ind og får fortøjet. Det første vi så var en stor fin båd fra 
Tyskland, han var en ½ time om at komme ud. Vi lå på den anden side så vi 
kunne ikke hjælpe, men det så helt galt ud. 
12-07-09  
I Stubbekøbing fik vi en snak mad en fastligger, deres båd lå ved siden af 
vores. Inden vi så os om var vi bænket sammen med ca. 20 mennesker til 
grill. Lone og Leif som de hed i nabobåden var meget aktive. Leif var 
professionel musiker, så han spiller solen ned hver weekend, og det er med 
en hel koncert. 



 
Vi havde en meget hyggelig aften. Sejlklubben var desværre ramt af en 
tragedie, et af deres medlemmer havde fået hjertestop i sin båd midt i 
Århusbugten. Da vi var der kom båden hjem sønnerne havde hentet deres 
mor og sejlet båden hjem. Det var meget bevægende for alle. Vi tog turen til 
Omø, kom lidt sent af sted så vi var først fremme kl. 19.30. Vi kunne så 
ligge til uden på som nr. 3 Vi er blevet rigtig gode til at slukke for motoren 
og lade vind og sejl bestemme, det er dejligt. 
13-07-09 
Her er dejligt på Omø, vi har været ude at cykle en tur. På toppen af øen står 
der en bænk hvorfra der er den flotteste udsigt. Jeg kan godt forstå hvorfor 
bænken står lige der. Havnen er ved at blive fyldt op, så er her jo dejlig 
underholdning. Omø færgen kommer jo flere gange om dagen, og igen de 
tyskere, ja jeg har skrevet om dem før, men altså: Der var en tysk sejler der 
absolut skulle ud af havnen netop som færgen skulle ind. Det lykkedes 
færgen at stoppe, men kaptajnen var helt ude på broen for at skælde ud, 
færgen havde givet signal. Da holdt vi vejret, ja man forstår det ikke. 
14-07-09 
Vi er i Lohals, her har vi aldrig været før. Her er renoveret så det basker, 
nye bad og toiletter, det var i de gode tider. 
15-07-09 
Fra Lohals til Lundeborg. Igen en dejlig dag med familien. Det er stadig 
varmt men med byger. 
16-07-09 



Så er vi i Svendborg, de næste 3 dage bliver vejret slemt, men her føler vi os 
jo hjemme. Vi ligger mellem pæle, ellers er det svært at få plads, der ligger 
3-4 uden på hinanden. Vejrudsigten siger meget regn, jeg håber det venter 
til i morgen eftermiddag, om formiddagen skal jeg på tøsetur med 
svigerinderne. Det kan jo blive svært at holde ild i dankortet når det regner. 
17-07-09 
Her er virkelig tryk på, 3 min. efter at en plads er forladt er der en båd der 
vil ind, Man venter jo storm. Ved gud om vi ikke blev jaget væk fra vores 
plads, den var til store både, og vores var for lille. Vi var godt sure for alle 
de store både lå på de pladser for små både, det er nemlig der man vil ligge. 
Nå vi sejlede til en anden af havnene, og der var folk meget søde og 
hjælpsomme. Vi piger havde en dejlig tur i byen, og Henning spiste frokost 
i Thurø Stuen med en af sine brødre. 
18-07-09 
Det regner og regner og det er vedvarende. Henning vil male og jeg vil 
læse. 
19-07-09 
Vi sov ikke meget i nat, båden der lå uden på os havde ikke strammet deres 
fortøjninger ordentligt, så kl. 01.30 var Henning at ordne det, så blev der ro. 
Der kom en båd ind fra Aalborg V.B. med 1 mand, han var kommet til 
skade. Han havde fået bommen i hovedet så det ene øre måtte syes på 
skadestuer, han var heldig at han faldt ind i båden. Henning og 2 andre fik 
en øl med ham som tak for at de havde lukket båden af for regnen. Vi er nu 
sejlet til Ærøskøbing og her er jo fint. Her er varmt og det bygeregner vi har 
gået en tur i byen, spist en Ærø is, noget med valnødder og sirup, uhm. 
20-07-09 
Kraftig blæsevejr med byger. Vi har lige læst ”Vi de druknede” af Carsten 
Jensen, en fantastisk bog, derfor har vi taget en bus til Marstal. Det var 
underligt at gå i de gader, med huse og navne fra bogen. Alberts hus, og 
mange af de andres, er der endnu. Søfartsmuseet, som var den 
købmandsgård som Albert ejede, var en flot oplevelse. Efter frokost på 
havnen er vi nu hjemme i Tango igen. 
21-07-09 
I går hård vind og bølger lige imod. I dag faldt vinden og havet ligeså, 
troede vi, men vi skulle blive klogere. Vi ville til Flensborg Fjord, Henning 
var ved at gå i panik da han opdagede vi kun havde 1 øl tilbage til deling,. 
Men da vi var fri af Ærø blev vi i den grad kastet rundt af bølger fra alle 
sider. Vi valgte at gå nord om Als. Det blev så til Sønderborg i stedet for, 
efter 10 timers røvtur, det er altså ikke lige mig. Vi måtte ligge til på den 
forkerte side af broen, men det er ok. Lige da vi havde spist og ville nyde et 
glas vin kom der en mand og bad os om at flytte, han havde en ”stor” 
motorbåd, og han syntes vi lå og fyldte for meget. Der var masser af plads 2 
bådlængder længere fremme, han var ret uforskammet. Dem han fulgtes 



med var henne ved os og undskylde på hans vegne. Jeg tror han havde 
damp. Henning sagde til ham at med den opførsel gad vi ikke flytte, Der var 
jo også plads nok. Vi havde ellers endnu en MOB øvelse. Henning ville i 
det rolige vand i Als Sund vaske saltvand af vinduerne men der var jo noget 
vind, så pludselig forsvandt vaskebaljen ud over skibssiden. Henning fik 
den op med et fiskenet efter jeg havde lavet en flot manøvre med at vende 
skibet, uden at generer andre, endda med storsejlet oppe. Der sejlede en 
Englænder ved siden af os, han gav et tegn med sin tommelfinger, godt 
klaret. Vi kan altså ikke undvære den balje, det er den eneste der passer til 
vores vask.      
22-07-09 
Vi sejlede til Flensborg da vi gerne ville handle vin og øl m.m. Det kunne vi 
have gjort i Langballigau, men det er alt for dyrt der. 
23-07-09 
Henning er bare heldig, hver gang jeg siger at nu skal vi have vasket den 
båd, så regner det. I nat blev Tango nærmest sandblæst, det styrtede ned og 
det lynede og tordnede så nu er den ren igen. Efter endnu en tur til Sky 
Supermarked, hvor Henning forsynede sig med øl, sejlede vi kl. 16 lidt ud i 
fjorden til en havn der hedder Bockholmwik. Vi har købt bøffer og pølser til 
grill i morgen hvor vi skal mødes med Lis og Niels P. i Sønderborg. 
24-07-09  
Det blev Dyvig. Her er blevet meget udvidet siden vi var her sidst, det var et 
af de første år vi var på ferie i båd. Vi venter på Lis og Niels, men jeg 
tvivler på at de kommer, kl. er 14 og de er ikke sejlet fra Fåborg endnu. 
Vejret er ikke for godt og de har jo modvind, vi havde medvind, der er jo 
forskel. De kom og vi grillede lidt sent. Vi havde en dejlig og hyggelig 
aften. Vi bliver en dag mere, det blæser så vi hygger.  
25-07-09 
Endnu en dag med voldsomme regnbyger. Vi grillede igen og havde en fin 
aften sammen med Lis og Niels.   
26-07-09 
Vi sidder og fintænker, det blæser stadig meget, men vi vil kun til Årø, det 
er en kort tur, nu må vi se. Lis og Niels er sejlet, de skal være hjemme til 
weekenden,(det arbejdende folk). Vi kom til Årø og ville finde noget at 
spise, der var stegt flæsk m.m. på havnen. Der sad et par som vi bænkede os 
ved, det var Jutta og Christen de har også sejlet et par måneder. Vi sluttede 
af i deres båd, mændene med Irish Coffee vi andre med en kop the. Det var 
hyggeligt. 
27-07-09 
Vi har sejlet fra Årø til Juelsminde, en lang tur, men for Tangos 
vedkommende på rekord tid, 6 timer. Vi havde medvind, den var der ikke 
meget af, men store bølger bagfra så vi blev skubbet frem. Da vi nåede 
Lillebælt var der 3 knob medstrøm. På et tidspunkt lokkede vi 9,5 det har vi 



aldrig prøver før. Det var for motor hele vejen. Vi ligger i den nye havn, det 
er lidt træls, men vi nåede fiskehandleren inden lukketid. 
28-07-09 
Tidligt op og af sted, vi er i Hou syd for Århus. Vi får besøg af barnebarn, 
med mor og far. Vi har lige været på besøg i Kimbo til en hyggestund, de 
måtte flytte plads, men en flink havnefoged hjalp med en anden plads. Der 
bliver meget blæst de næste dage så vi får nok lært Hou at kende . 
29-07-09 
En hård dag med et 2½ årigt barn fuld af krudt. Der er en legeplads så der er 
vi meget. Jeg tror ikke hun bliver sejler. 
30-07-09 
Det blæser og regner så vejrudsigten var rigtig denne gang. Vi har besøg af 
en gammel kollega Henning skulle hjælpe ham med noget. Dejligt at der er 
brug for en når man er ved at være ”gammel”. 
31-07-09 
Stadig i Hou, vi sejler videre i morgen, så lægger vinden sig. 
01-08-09 
Vi sejlede fra Hou til Bønnerup, 57 sm. 10 timer så var vi trætte. Vi blev 
budt velkommen af nogle fastliggere, 2 af dem havde haft en LM 32. Den 
ene havde for øvrigt solgt sin til Jens Christian, så den kendte vi jo. 
02-08-09 
Vi sejlede fra Bønnerup kl. 8.45 mod Øster Hurup hvor vores datter med 
familie + hund kommer på besøg. Der var nogle slemme bølger fra siden så 
jeg kan altså blive søsyg endnu. 
03-08-09 
Gråvejr men vi tror på at solen kommer, vi får jo besøg. Den kom og vi 
havde en dejlig dag. 
04-08-09 
Vi er vågnet til en fin stille morgen. Vindstille, men vi vil alligevel til Hals i 
dag, og så hjem i morgen. Som sædvanlig er der fuld hus i Hals, men stadig 
dejligt vejr. Vi har fået stegt flæsk og persillesovs, det slutter vi altid af med 
i Hals før det er slut for i år. 
05-08-09 
Så er vi igen i Nibe. 
Hilsen Tango       
     
   
 
 
                       
          
       
 



 


