
A.B.K. -dagen på Ljusterö 

I ~r~~~ ~~1~tt;: ~i;~r.:~ ~1~ t~n~~!~:I: j~t,::e~::· ~?8~:; 
det skulle bli en fest uran like. det vu vi :tlb överens om. Men en Jd:an 
rächr ju inre för en helt jubileumJr, s1 här gällde det lilll gnugg:t w:ni· 
knölruna, Det började värka, Först 1<llrkte der fram eu föredrag om r t· 
gal)ktppet Vasa med mästerdykare F'illing. Stdan började det IO)SU•. 
Plötsligt var vi pl en rundvandring i Milnchenbrygger in. Sjilv:.1 rund· 
"andrin~en tog en halv timme. nw:n 1>rovsmakningen iog J mycker 
längre ud. l'.k1 blev C11 li\•ligt uppskouc<1d hill med öl och korv, film 
och cill liSt d;ms. A6 K fick som u nligt hög)ta ~yg av \irdarna, Otcu 
\'U ju saker som man kunde r(Q sig nlN pi \intern, rmon vad gör.11 1ill 
50mm;aren? Jo naturligtvi.li! Ordna en ucfird till Ljunerö f~ alla 
A6K:are. f t-S1kotnmiuen började au arbera ut ett förslag som blc' 
g runden 1ill AD K-dagcn. De prakti~ka fUrarbcccna började tidig1 p1 d
rcn i och med au ahancn till varje pris t:kullc vaf'2 klar rill den 1 l au· 
gu~li, dl da8Cn 0 var bestämd. Lördagen den 1' augusti slogs )iSCll !tpi
ken i. 

Red .. n p1 ftcdas;cn i kte in1rtneradc käm1>ar av bida könen ut cill 
klubbholmen för au göra alla nödiga förberedelser. Ort skulle städas 
b1dc uce och inne. Budat och .skum m. m., m, m. Varje blc, som kom 
frln Man, \:lr laia11d med di,·crw förnödenheter oc::h nir lördilg~k,illlcn 
kom, ur alh klappat och A.:lan för 1u u emoc ,:in gnccr. 

Lördagshillcn fördrt,·s med g~samc kaffe p:1 den n)'a ahancn. 
SI.Kil nu hade f:lu en fin viggfa:.t bänk. Alla uu och njöt av den fina 
utsikten. Når ,kyn1ningcn övcrg.ltt cill kvill och mörk~c hade fallit , 
kom nA.on pA den goda iden au det ~kulle grillas korv. Sagc od1 gjort. 
Där \'i tidiga re eldat ris och grenar gjorde vi upp en fin eld, .som \'i Ulll· 
la de.s kring lmder n1u n1 cr1 glam och !tCOj. Korvburkar öppn1tdh och kor· 
var g rilhade.s pl löpande bi1nd och ,köljdh: ner med eu o<"h ann.it g las. 

1~:r;r~~1t::~:d:1e!1;:~~2a::w~~;~~~:i~ ~~n:a~~f~~~~;=~~~~~ !=~j; 
stekaJ i:her öpptn eld. SJi blrv drt: ockd. Pl en grov kipp med nl)"Ckrt: 
nit i buken Mcktn d~n sedan i t'i omglng-ar. \'arefcer alla OOgljuu fM· 
kl.&r.&de den ~m rn dclik ... oi.. Timmen blev ~n. imun alla I.ojade den 
nauen. 



Klockan 7 pl morgonen avlossades en kanonskou och skeppsklockan 
förkunnade, a u nu ,.ar det dags att vakna. Det började au surra i blrar
na och snart var (111!1 på benen. Förvånade tinade vi ut över viken, ty där 
hade en ~ror st ilig cd.masrad .i.egelrn'lt ankrat upp under natten. Det var 
scouternas vackra .. Sunflower ··. vars besinning senare under dagen 
skulle medverka som kontrolla111er i dagens jubileum~tävl ing. 

Klock:m 8 his...ades flaggan med sign.ilscäll under S<ilul och därmed 
va r A BK -dagen invigd. Nu kunde gä sterna H komma. Under riden sam
lade) gubbarna för au närvara , ,jd uppropet ri!I dage1is tä\•ling, som 
~;11nla1 18 delrngare. De försrn 1ävluudc fick sin uppgift kl. 9 med start 
Id. 10. Med 'j min. mellanrum delades .i.edan upps ifcerna u1 parvis. 

Klockan O'J. IO ropade en av sm3.pojkarru: " Nu kommer dom" och si, 
diir ute på fjärden med kur~ mol v3.r holme kom en stor 1axib:lt med 

A. I l, k .·Juf ho1r 1ii111 fr1J<li tio 11t'll<1 " ' 't'Nt-m.1Hg. flo1r -'" n.Jgra stiNlig11 11111rro11ur. 
IOHI •)'lllhl p.1 .. 1 lwst/f•I po1l..i1Hp;m . 



en ADK·standert pi gösståogen, nindade holmen och lade rill vid vl r 
nybyggda brygga. Det vinkades och filmad~ d det stod härliga rill. 
Våra gäner hade anlänt. F.inar Fron1holu. och T orsten Berg ''ar pipan· 
ligc framme och h jälpte damerna ner p.5. bryggan, vilken v-ar sv!rforce· 
rad, då båtens ~1ii.,· var r'.iu hög. Damerna verkade mycket förcjusca över 
det mouagande1. 

Omedelbar! efter aukoms1en bjöds samtliga på varm korv och pilsner 
på den av Lundin så vacker1 med blommor dekorerade altanen. Då kom 
det! Regnet! Och det var ihärdig! d länge som de1 skulle ätas. V id varje 
mUrid regnade de1, d au lil l sist h11de alla pappersdukar förbrukau. 
men humöret var hela tiden pli loppen. Henry Thunholm nämnde i hähi· 
ningsanfönmde11 an alla skulle kinna sig som hem ma och bara nju1a 
och 1riv<1s och rn det lugnt. De1 'erkade :.0111 om <1 1lit gjorde det. Acke 
Holmberg sjöng solo och alla de övriga deltog g lau i allsång. C : a 125 
ABK:are hade hörs.ammat kallelsen och 35 b/ha r \'ar på pla1s. 

Under tiden hade de tävlande il ~måoi11gom i häll ande regn gåu i 
mål och under livligr d tersnul'k drack man kaffe. Tåvl ingskommiuCn , 
d. v. ~. Axel Eckerbom och Henry Thunholm hade 9·dliger1 knåpat ihop 
en tr~vl ig men illfundig b:uu, I )' efter det au ~graren Tore SH·nsson 

lJ/.,nd J,, tr"'1iti0Rrll11 "''"Rnmm grn mirr!J otksJ Jbi "''""'' bögtjd/ig.1 Sdll/1'Mll

ko<Nsl t 'I; klubblmffl pJ ; .. Magrn. Vid bfJ•'Jt>J "'1iirl, , J'I. fi. K:, l1t>df1'stmlfijr,md,, 

l'r,d11! L c-1111/l(lf/U. fru E1ur llr()mboln o<h Efo.1r 81"011th()llZ. 



blivir ''ederbUrligen fi rad genom :m luutu i ha"et, skrek alla: "I sjön 
nled tävlingsledningen!" Och i lkte Henry n~ kläm under folkttJ ju· 
~I. A:ul ldara:de $ig r:ac:k vare~ u·asig tumme. (Vid efrerkon1roll vi
sade det sig au Tore Snnsson ince h-ade ,·unnit, varför hans bad var 
ofön jin1!) 

Dttca bltv tn slags final, ty KdJn a\gick ABK:arnas bl1ar mot ham· 
n~ med dagens gism- ombord, för au fimu hemmahamntn rike illu· 
minend vid :.nkomsten. 

All:., shil gäster som -arrangörer, voro Ö\trem om att det hade v.uit 
i lyckad dag, .!läokilt som \'ädrct efter hand bli\·it allt bä1tre. 
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