
Ubåd i Hou havn? 
 

Opmærksomme vandrere kunne søndag den 6. september observere 

et usædvanligt syn ved mastekranen i Hou havn - en båd kunne 

anes på bunden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gang var det hverken en svensk eller en russisk ubåd men 

helt usædvanligt en amerikansk Sonar 23 sejlbåd. Selv navnet 

holder fast i sfæren omkring ubådsverdenen. En sonar er normalt et 

akustisk instrument til at bestemme afstande til andre skibe samt 

oftest til bunden. Måske var Sonaren ved at blive nulstillet? 

Lørdag den 5. september afholdt Hou Bådelaug en af årets store 

kapsejladser. Med gæstesejlere fra både Juelsminde, Snaptun, 

Norsminde og Egå stævnede i alt 29 både ud om formiddagen for at 

sejle Tunø rundt. Bådene startede forskudt afhængig af den enkelte 

båds normale hastighed. Hvis der sejles op til bådens ydelse, skulle 

alle dermed komme i mål samtidig. Det vil sige, at den første båd 

over mållinjen er vinderen - uden en masse beregninger.  

Inden start blev der afholdt et skippermøde, hvor vejrudsigten og 

ruten blev gennemgået. Der kunne forventes ca. 12 m/s fra vest, og 



der blev advaret om at situationen kunne blive forværret. Det holdt 

stik.  

Turen gik nordpå langs kysten op til vindmøllerne på Tunø Knob – 

herefter med vinden agten ind norden om Tunø i rekordfart. Vejret 

var rigtig dansk med frisk vind, byger og sol. Et flot sceneri med de 

hvide sejl mod Nordsamsø’s sol-beskinnede skrænter. Efter at have 

rundet Tunø’s østende blev kursen atter sat mod Hou. 

Ved Kirkegrund lidt syd for Tunø blev Sonaren ”Inge” ramt af en 

skæv sø og tog så meget vand ind, at den ikke kunne fortsætte. 

Heldigvis lå ”Puff” ført af Johnny Christensen ikke så langt derfra, så 

alle 4 mand blev taget ombord, og turen tilbage til Hou blev fuldført 

i den stride modvind, og en sidsteplads blev vist resultatet.  

 

Sonaren blev bjærget allerede lørdag og trukket til Hou. Under 

bjærgningen fik Sonaren desværre en lille skade i stævnen, så den 

luft i cockpittet, der holdt den flydende, langsomt sivede ud i løbet 

af natten til søndag. Derfor blev den udmærkede skole- og 

kapsejladsbåd midlertidigt til en ubåd. Mandag blev den hævet med 

en kran og er snart ”fit” igen. 
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