
Med A.B.K. österut 

)led~~!:;:1~~o;1.,~~~~ea.~ ,.:~d:i= ir~~s et~:~; ~~~~~~~ 
Dar uniddcs \ilda planer och 1ill si~1 ffl•d~ ,,j om att ,j skulle ö'tt ull 
.A land. 

Vi '·ar (yn besi1tningar. Senil och Orittll Jonsson med Mia, Gunnar 
och Lin nta Lundberg med Nea, Frik och Amid Johanswn med L<1is<o1 
~amt Henry CKh Mari;1.nne Thunholm med Gungaläu. 

SJ. smJiningom kom vlren i'tn dtt ltte. Blrama rus1adtS, fön.ini· 
oingama .sitg och tidm synth srl i.cill. Anlligen blev dct d;i,gs for :tJO
sitcning. Vi gav cm u.1 p11rimningscurcr för Ut alh skulle kJafb ptr· 
fdc.1 niir den ston tbgen n.ndi.dn och dtt blro. alltmtta britt med för· 
~~el.sema. 

Dagen D. den 30 juni, kom cill si.st. Sarnlingspunkten nr cullbl')WO 
i Furusund och , . ., od'I tn av oss ttyrdt mot dttta mll. Dl GunlJ!llll 
lämnade AOK-hamnen var himlen blb, ,m och pi Askrike Slod rtgntt 
som en mur framför sti,en, Vid Trilha'n upphörde skyfalltt och ,j 
litmnade oud~r bakom oss. ~ H ilrtfl molnbanken llg for1fannde 
h.ir över S1ockholmnrak1en, men norrö ... er började det lju!ina. 

Enligt phrnerna skulle vi ligga o~s i Granhamnsviken och n ukn 
limrlig ... iider. för Alandsfirden. t-' n !i•k h;ide "'i dock kommi1 ö"e~ns 
um 1 för,,.ag. namligen au alla ~ulle kinna sig fria au göra !iOffl de "ille. 
lngtn *ulle rA hecsa eller jiiku den andra. Med denna Ö\ttrnSkommel!ie 
som bakgNnd upps1od dei en del luRiga episoder nar 111.a i s1.11 och 
hjarca ville fly«• pi. s;ig och mru, men ingen ,iJle bets:.ii pl de andra 
och komma med det: a'gOnnde fonbget. Det blev därfös- eu m.uk. 
bar oro i lägret nir ,j Ug ,-id 1ullbl}gg•n och .Jg hur 'adre< 1>·n1~ bh 
dtt bas1;a 1iinkbara för Chttfird. Vi 11 en korv och 1og en i.n.ip!i nir 
nlgon nlkade nämna att 'ädret .Jg \erkJigt !ini ut. Kani.kt vi ,kull e 
sticka? Som p1 en given signal blev a ll;i blurn;i fårdiga pl nolhid, 

Vlir Alandsftird h;;de börjat. Klockan"'"' 21.l~ och det,,..,., tn under· 
bar kväll. Solen dalade i \l!itH och firgade himmel och hav i en hn· 
tlmisk ros..farg. S'·ana silhutcter av f»SSttande bl1u tl'<kn<1de Mg mot 
horisonten. 

Dettll ' '<It li\et:. Vlr lilla armada lunkade pli med 6.S knop. Cunsa· 
b.u och Laisii gick jUR inre myd:t( forta~. men nd gjorde det. Nn 
och Md gJorde ett cxtn1nrv för au. M>m de ude, blli.;a ur morortrna. 
Klodun hah 1olv passtrtde vi Södcrarm oC'h d .anned var det ilut p1 den 
lugnare delen ' ' \lr wglats, Nu började 'i ~udcra kompassen. 



Skärglrdro llg bakom oss qch naccbriscn började Ö\·ergl i en läu bris. 
Sjön växte och det började gunga ganska friskt, Nu \'lr \lj riktiga sjö
män även om ro el ler annan av den h innliga delen :n• besiiuningen kan
ske höll i sig li!et extra hlrt. 

Kursen tydues stämma för efcer cirka t''' rimmar .sikrades Kobba
klinta, inkörsponen västerifrln till .Mariehamn. Klockan fyra på mor· 
gonen passerades Kobbaklint . ..s fyr och locsplau och kl. '.§.4!i var vi fram
me vid Mariehamn. 

En medlem i ASS (A.lands Segelsällskap) anvisade oss platser vid gäH· 
kajen och rack.samma för hjälpen samr glada au vara i hamn firade vi 
a nkomsten med ,•armr re, korv och en konjak. Det var ett trött men 
lyckligt gäng M>m kojade denna första "narC. 

Halv eha på förmiddagen väck1es vi a\ tullro, som ' 'ille komma om· 
OOrd för au inklarera oss. De h:.ade seu oss a nläod:.a pl morgonen men 
IJCkte att vi skulle fl "°"" ur innan de )Cörde oss. En has1ig f rukost, 
s1ädning ombord och ~an sigh1sceing i Mariehamn. Vi gick bL a, om· 
bord pl det s1oha st'gel)keppc1 Pommern, där vi möue en fläkt av d jup· 
hnssegling med alla dess f rö jder och mödor. Deua skepp, som g jort .så 
minga resor mellan Aumalien och Eogl:md p1 den gamla \'etecraden 
skulle aldrig mera fA bär.t )iH vackra stgelstiill, utan är nurner.1. förvisar 
till den sdllsam mare lorten au ligga ~m ett museiskepp och utgöra eu 
minne \H rn )~unnen epok. Vi kände 'ltmod och ,-ördnad. 

p,J ,,,p1111hJr pJ /ltll'i&g111e11 Po1tuNer1t, som 11 1111aJr /IW,.,.,art pJ """" 
• .,, • i#elit I i\la1itlM•11. 



Efter alf ha gjort en orduulig rund"andring i staden bOrjade v&ra 
magu ropa efier mar. Vi styrde ko»n 1ill Naurical Club och det blev 
tn midd2g M>m senr skall glömmas. Nlgon rlkMe bhtiJla eu smOrgl)o 
bord och etr smbtghbord blev det. Otc gid. lt t\·l bord for au h.irbtr· 
gen nuccn och 'i smabdt pi 'odb och lkttbanlikör. Dr1: blev en 'trk· 
ligt lyck.ad ahon och k&lastf gick pi U 000 mark. Vi slc.idc.ade fö~1cn 
notan 1ill ABK-knsörcn. ~ han "ille inte betala den trob an 'i me 
nade ;1111 \i reprn.enrerade kl~n .•• 

D.igen di1rpl, d. v. i. mlndagcn den 2 Juli, blev de1 l"Ct fölig1 pu1un· 
de OCh (ejandt i samlliga bitar. 0 ;1Cken H~kades och ru1or puC.s<ideS ~ 
an cilh blev skinande blank1. Vcid VJr nu ouaken 1ill dem1? jo, ordfö
randen i ASS, sktppreduen, bankdirek1ören m. m. Anton Hilggblom 
skulle komm.l pl bbök Spänningen \.tr enorm. Vad nr H.iggblom for 
enpriue? 

M kom hJn, onskadt ABK \;dkommtn till ASS och ,j M.de e-n scunds 
angeium umuro. Slutligen Ölttl.imnade \j m ABK.\-impt:I, "ilk~ ar
tigt k'meradn med en ASS-\lmpt:I. \'illii.en lille, suc:bde ~rna ~ 
d&n han gtu .. 

Nu borjade \I l.Angui ut pi -'JUO igen. Vi \ille först pro\a p1de11.md
~ giddoma. \atför "i styrde Wderuc. Hrer en och en halv tim.mn 1ur 
kom "i till en li1tn fin Ö, dä.r 'i )kulle 11:11 middag. Medin maten l.ig-.i
des klulide grabbarna ur med '>pimu:pön.ai i hög.)ta hugg. Vem )kulle U 
den för\ta g.Addan? Det \i;1.r "äldig1 .)plnnande. PIOOligt hiindt de-t. 
Pang! Gunn:&r fick eu fin1 hugg och h:m land.ide tn prydtis liten g;idd;i. 
Gl:id1en blev ~or och Bertil M"IOt .i.u 1iuo1 n.i.rm:ue pl 2bborrbb1J.nde1. 
Vi gid. bon C)(h .1.1.Allde oss \id en fin klipp•. P.ing! Annu etc n.tpp. men 
det , . .._, bar-• tn com krok >0en kom upp. '.':)'te bete och hugg igen. Anyo 
com krok. Vi böl-jade finna. dtt hel.i mp,illt. A1erigen tu fol'10l. med 
nytt bete och lik.i. hidu n.tppade det igen. Den hu gJngtn t..lll docl.. 
fisken pi kroktn och "·i 'anude med 'P'nning. 

- Dt1 ar 1ungt, ude Btnil <Kh kämpade med fisLen. Antligen fl<k 
hA.n upp nJ.got, )Ont 'isade sig \Ara en ~cor torsk, som hade blhit )r i 
mö;)a,n och j(tll sig upp pf grund\.i1ten. 

Dettil guv ()))impulsen att ptU\ J 1>A wnldi§ke och efrer m.i.cen gav vi 
oss ut 1 en Wt, u1ru!iu1de med conkpilk.ir och Ö\ rig utru~ning. I liir 
skulle \Crkligen plodc.J;!i torsk! Vi ptO\olde m•s~r med .uiillen, men de1 

;~:~i~~r~:;;- J:!' ;:s~':!!:~k8 eu n.i1~.8~!1~r~~~~e fOOnerade pi 
Vi hitude tn liten fin natth<1mn och k\.illcn •\~utadcot med litet kaffe 

och Jntt. Ti,Wgen ilöade ,j, bad.ick, \ilack, le och gjonk n1 litet: fur· 
sök till fi)ie u1<1n 1tt b.a oligon tur. 

Ons<bgen kom och daroltd 'ar dec 1id for uppbrott med Lurs klderu1 
igen. Htnry hiu1de en liten grund kanal, 50m borde undenOk.u. Med 
förlam~n ö"·er ueln vadade han med (iungaliitt 8tnom k.;1.11alen och 
kom in i dr1 \erkliga p1radise1, Framför öppnade sig en li ten h;1.rli~ 
lagun mrd deo fiiuste tinkbaro. ).lndboutn. Vattnet u_r kri~allklart, 



\J.nnt och fint. Samlliga hatar drogs in pi samma sin i vär ldens mest 
<>kyddade hamn och si fort "·i förtöjt hatarna gav vi oss iväg för att 
pröva fokelyckan. Vid en sidan idealisk ö misre det finnas fisk och 
inom loppet av en halv timme h11de vi Uu iote mind.re in 1re f ina gäd. 
dor. Det ,.ar försth Bertil, som svarade för gammalgäddan, medan Erik, 
M>rn inte hade n5gon större iur, fick fungera SQnl bollpojkc och springa 
mt'd gäddorna t ill 50mpen. 

Uppe pl ön hinade 'i en Jicen av sten uppbyggd rök ugn, ''arlör vi 
pro"·ade au röka gädda och abborre. Det l)ckades Ö''er fön·intan och vi 
smorde k.rhet väldeliga. Ä'en 50m h;ilscrad smakade fisken förträfflige 
Dtt lyckade fisket firades föntis ocksl. Gunnar ordnade med en liten 
prisutdelning och ucdelade sml reklamsaker. Det hurrades och glamma
des vildig2. 

Vii.dr l?t, som hela tiden \arit ~lrllandc, ö'ergick pJ fredagen 1ill att 
bli regnig1. Regnet ö'ergick .s1 ~mtningom 1ill ren2 skyfallet, som vrikte 
ner under hela tolv timmar. Det bckymrAde dock inte dec sa.ha gänget. 
Damerna. börj2de au handarbeta och pra1a, som damer har för sed, me· 
dan .)kepparna samlades för en nilla spader. Henry dokumenterade sig 
wm suverän när det gällde femkort och kasino, medan de andra med 
före.n;ade kraf1cr lyckades vinna i s. k. Beredskap 

Lördagen, 50m var vit sista dag p1 Åland, började med uppklarnande 
,;;,Jcr, \';uför ,ej for mot Mariehamn med förhoppningen an ef1er bunk· 

Det bltr; ttl "n!li&I l,t!,11 Ji1!<1fii•&•f ,,.,,. lii&ff 1·hi1 hJt.w i J111 s!,.Jdadt 
Jiiind1Jta la&11•rs. 



ring kunna rar;a vidare mot hr:mmtu kust. Klockan 13.35 1111rtade \i 
och pas~rade Kobbaklinta 14.20. l).ar möues ,.i a,,, Unga. fina d}'ningar 
och 1lh syntt'S am. sig till en 1de:.1lisk b'erf.ird. Kursen "°V nu lagd RlOt 
Arholma och vinden var .'li)"dostlig Plötslig1, ef1er en timmas fird, kom 
dim.nun lm) gande. Snart ,,,u arma<bn ins' ept i den 1a1a.s1e dimma. 
Gungalim, M>m gick rörs1, "-unde n.m och 1.imte sk)mta Mill, .som gick 
sist. 

Med 1111 \innen pl helsp.inn unl1de "i alt den i;nmka kusten ~kulle 
dyka upp. Tre limmar skulle Ö"erfi rden ca enligt vira beräkningar, men 
dimman !Ag d 1i1 m vi inte kunde se nlgon lrnsl för rän vi Jig pri1k1i!lok1 
laget under la nd, Efter 1"1 timmar ~viingde \·indcm 180 grader och kom· 
passen korriger.idcs ungefärligt. Vi si;ampade 'idare och när cre timmar 
g1u 11g vi forthrande inte .skymten 1v lind. Det gick en kvart. Kv1nen 
vh:te 1ill en hahtimmc och .sedan 1ill cre kvau. ögonen u.nn •' dtc in· 
titfl.Si\'I spanandet genom dimm11n, S&, eftrt f)ra timmar, dök en Mjddig 
konlur upp. Det ur dock inte Arholma. Var 'ar vi? Sjöl:onet ~udtra• 
des incensi't och till siit fann \i att ,j kommit en dllunsminut lor I.Inge 
i&kru1. 

Orvktn 1ill förseningen 'isade &ig 'an au Eriks magnet sakta och 
omArkligt g.lu ner för llgtindning \UfOr far1en för Oil alla .s1unki1 cill 
lägre in den bträknade. 

Nir vi ~ br:iliimc vlrt läge ,·ar det ingen MÖrre l'ilirighct all kiijka 
fnam 1ill Arholma, där man gjorde siora Ö!Cnn. 

Vi lade cill i Arholma kl. 18.30. Oir rust:&des det för avJl.ed.m1idd:1g, 
dl Nea och Mia ikulle gl t ill öregrund, Gungaläu aill Vi10 och L.ai~ 
till Blidö. Vi var alla Ö\.trtns om au ,j '"rit nled om en oförg.ulig \tt· 

ka. Ftt kamn1shp hade uf'ttkbu. wm kommer au racb li\et u1. Tad. 
,-are A8K .• 

PI. morgonen larude samtliga. ankar och M}'rdc ut i dimman. l "c mot 
D)a a\tnt)'r. \;lr och en pi sin kun. 
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