
. . . och med A.B.K. västerut ! 

·p 1 ,;;~;;';" 1~!~~~8,,,:o~M~~:;: l.::~g°f:n!:Sa::r::~,r." S:~: 
och 1uon, det var bara att siua iglng och planen. Sjökon inhandlades 
och )ludtndc.s, mort.m~r och övrig utrustnmg putsades och 1us1endts, 
~m1 gummidick anskaffades for Rit 111w;1nda.s som fendn.r i 1lussarm1. 
och linor splitsadd. U1rus1ningslis1or gjordes upp och det var hundna· 
111ls dmljcr JOln Mtulle ordnas innan llngflirdtn kunde bli av. 

8Ji11rn1 slipad~ och fernissades mtd srnr noggr11nnhc1 och moror~• 
monrttadcs och provkörd~ saiml juscendö tilb de gick perfck Allt 
skulle kbff a pi fardm ! 

SJ, bltv det ir.nt.ligcn .semHterdags och frcdagm dtn 18 juni kl. 14.00 
a\gid vi fdn htmmaham~ m~ 'ln blu1r Mia och Nea. Kapcm pi 
MiA nr lknil Jon"°n, guc: nr Böqe Jons.son och kokerska Urina Jons
$00 mecbn bn:&uningt"n pJ, Nn var Gunnar Lundberg och Linntil 
Lundberg. 

Innan vi lossade förtöjningarna 1ilstc vi kaptener upp s jölagarna Ofh 
s1tafha1)trna för eventuellt nl)'ttri för bniuningarna. Kap1en Jonn on 
\ar fi.rdlcdare och undertecknad ,.ar maskindief för blda bitarna. 

Klochn 15.10 slussade,,. i Kul ·Joh1nsslusse:o och 1og 5C'd1n klffr
paus nwd god likö r ,-jd Ekerö kyrka. Södtrtiljcslu~ klarades kl. 18.20 
och t:fctr en 1inune:s ging ~It 'i nauhamn. Regnet vrilc1t nu och 
fruni1 midnatt började ston fartyg ptntta förbi för an slUSll i Söder· 
1J.l1t . Scora h!ur passttade hela nanm od1 de drog upp gro\ sj6 .si an 
,1,. bl1ar ruJlade 'äldtliga. Man fruk11dt niistan an de ~ulle si.I 
runt ..• 

o::i&":'Jo;~~~~~~~.~~ :ah '!~a~~,~~:hs!~a~ru;,~~ ;~::~;n ~~~; 
lcus1en uch in i Slätbakrn, dar Btrtil och Oricta hade bekanta. Vi över · 
na11111de d.lrför där och morgonen diirpi n1idsommaraf1on lö,·adc 
,j blrarna och startade sedan klochn 10 mol Mtm, där vi .skulle slus'a 
in i Göra kinal. 

ni!;n!'~J;;;:;;:r,i !::~~ö~j; ~a~~ ~tu~!Ju.sJ oc~~ck;c~g;~:; 
mutb'ern mlnga ginger i 1ankama. 

fftnlOR slus.u.r klandt vi d1r fonta dag i Göea kanal och vi 1og oss 
fram rill Norsholms sluss. dir ,.i rog nacthamn kl. 18.lO. Dfl hadt: vilril 
en arutnngande da.g. Mycket folk h1dt: st1tt oc:h tittat ,·id $1uuama 
och tnlnga \'U nyfikna p1 var vi kom ifrin och !t.skilliga fick rtda pi 



lll ABK var tn bltklubb mf:d 200 mtdlem01;1r och au 'ir hemmahamn 
,·ar Brunni,,ihn i Stodtholm. 

G&a K•nalbolaget ir en uifrelse, wn1 iger kanaltn och en bred land· 
remsa p1 öm~ sidor och diirti ll ston ,kogSQmr~de:n (det är rör Ö''rigt 
~kogsbrukct, som Cinansie:rar kanalen) orh diirför har b:htrdikcn för. 
körsriitt. Dcc hinde därför ibland 111 dtt swd llnga bilköer och \än1adc 
p4 broöppning nir ,.i passnadf'. Vakrerna nir,koddc ur:andn per 
1e:le:fon, s1 det var bara au kör.t pl. 

Midsommardagen kom vi iväg halv tio och ~tyrde u1 ö,·er .sjön Hoxt'n. 
Stdan passeude vi de !t'tnton sluss.arn.t ,,id Berg, lade: till ,, jd Ljung~ro 
~ At "" härlig lunch, Knn dukado p1 luijrn. Hah• fyra fonsauc 'i 
moc: i\lmala dir \i tMikade och klockan nio 5tae'k \'i ul p4 Vattern. Vid. 
rct var fint och ''hade: en behaglig Ö\"trresa 1ill Karlsborg, dir ,j an . 
linde Id. 22 . .}0. 

Klockan 11 d;1gen diirpå .sr:made \i fr:in Karl.l>horg, ikte över sjön 
Vi.km och in i kanalen igen. Hir Ut kanalen m)Cktt lffial och kurvig 
och det fanns särskilda mÖt:~plalSC:r för bltun;1. Det \lit en mycbc 
vacker stricka. 20.IS hade: ,.j pas~rat c'ih ö"er Vi~ergötland och lade 
lill i SjöCOrJ> vid Vänern. Här var anlagd en kon~1gjord sjö och där !Ag 
vi. längs ka jen och hiade bara arr kli'a över relingen för au komma iland, 

Oeti tjugotredje- juni ~teg ,.i upp 1idigt, tankade och handlade och 
scartade 10.IS. Tre slunar klarade:5 och .dan kom , .j u1 p4 Sverig~ 
11örsta irujö nle:d en fird beriiknad 1ill sju rimmar framför oss. Till acc 



börja mtd gick luren inoimkärs. Vi panerade Maries1ad. där df! 'at ~ 
mycke1 pricku an dtt hela pimindc om au L:ör.11 pi en dmgs,ig. Vi 
kom S<tdan 1ill Erktns skirgird och ankrade upp nedanför Udcö ~1011, 
dir dn duktiga frw.r redde rill en god lunch. 

Sedan ~l)rdc ,; ut igen, nu pA öp1>t1 u.um. Vi hade fyra 1imm:ars 
färd fr:a111för OM pi dcttil ,.innanhal ,. och , j gick dh•g:ooah Öl' tr Vintr.s
borgsliken. Pi tnbordssid:an reslc ~ig Kinnckulles mikciga mauiv och 
bergets konturer följde oss i flera timmar. Vjdm var hygglig1 si k11p· 
tcnema kunde övcrliu rodren till böäuningama för all skriva i logg· 
böckcrm1 och ca sig en liccn lur. D:1gStup~n avslutade) i Viincrsborg, 
där "i 10~ Jla tthamn. 

lialv elva morgonen därpi lämnade ,.j Viincnborg ocli niddc fram 
cill Trollhättan kl. 14. Vi gick in i de uora )lussama cills.ammans med 
flera ston blcar, .J de1 gällde au nu1nö\'"rcr:a riu när de scora blt1rna 
.u.ue igJng maskintrna för au gli uc ur sluwirn.1. Si kom ,.j ur pJ Göca 
ih· IX'h ~ue kunm mot Götcbor3, dic , .j kom kl. 18.00. 

Vi kände c:>U bortkomna i denna jircchamn mrd dess inrcnsi,.., rr.dik, 
och med JIOn. blcar nuu omkring oss. Var .skulle vi ankn upp för n:lll· 
1tn~ Vi lc<ade oss fram 1ill 1ullhrygg;an och fn\gadc om vi fick ligg;a där. 

- llir (Ar det boira liggoi llngviga bltar, sade 1ullgubbarna. 
- Vad menar ni med l.lngvlga, undnde ,j, 
Tullgubb;1rna menade au långväga bl1ar ''ar sådana, som kom fr~n 

Norge eller Danmark. 
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l.mr& Jn1 ll<ro•J-' /JTnt. 

- S10C'khQl01 ligger ianrlu lllngre bon . ~:ide ,. j och tullgubb.irni:i S\ :l· 
rade di med eu ..-u Yl god. Vi k\iUer.-de arti ghct rn med en par flasl..or 
öl till urje man. 

Pl morgonen be,·iljildr- ,.j ou ~11ha och bnättnin,g.unil pcrn1i>sion 
och gidt i land och besåg M<1drn. Vi lunchade p1 Henri"3berg. var pl 
Lisd>erg och Sk1e berg- och dallxln.1 ,,mt prö,--ade pi pariserhjulet innan 
det: d Smlningom blev dags an koja. Wirarna i hamnen tuff111de hC'la 
nuten och NH och Mia rullade rejih. 

lkn c jugo~jiue juni kl. 12.00 ~ue 'i kun mot Ving;i f)r. SJ fort , .j 
lim1111de hamnom ridet möue 'i 8"''' ~jö. l)et bröt ut myteri ombord pi 
MS Nt:s och skepp;uen bit'' l\'ungen au ia av mössan och putsa ABK· 
märket för att i 1eu1älla lugnet ombord. 

Vi kom till Vinga kl. 14.20 och diir t ick ''i gi upp i f yrtornet och 
njuta av den här liga uuiktcn. F) rmi~urcn g:.1v oH ock.si tillscind au 
ö,·rrnaua i hamnen. Ha n tabde ocl.:sl om för oss nr vi ~kulle pilka 
conk, » kapctn Jonsson ku tadt lou med sin Mi111 och ~ g-nctn Börje 
och mig ombord. Det blrv dtn lerkliga julahon. För O\'anl igh~enJ 
skull bltv jag ,·irs1 och fick bland annac upp 1''1 ftmkilos rnrsku jimce 
en massa)mlrorsk. 

Dagen dirpj U:te ,-j till Marmand, Ocr \'ar en 1revlig liten srad och 
dt't fanns gou om ~glarc diir. Vi sig bland annar kung Olal' oc-h hanj 
bh. 

11:;:r~~~,~~r~:~."t~dXi~~k~~~f~r ~~:~~~· ä~h !~ ~:·:0v;~a~i~d:i";a d:,~ 



dtt höll pi au gl illa i en sluu. llir fonölue \i nämligen au foretu en 
vautnnhhluss uun an ,·äm:i pJ. ldar•ignal. Vi troddt' an slus$l'n 'ar 
obemannad, $1 ,. j .uue fu.11 fan oef, dtl bf:hö,·do ,·erkligen ocksl. Dc1 
\iSJdt sig nimligen au urömmcn ur m)d:et uarkart in ud ,j kunde 
ana. Mtn d~ gick vigt"n son' cur ,,ar och nu ,,.j ,,jndt oss om fick ,j >t 

•lusnalc1en komma utbrande och hrua med kn)lni,·en. 
Vi Ö\'ttnimadt i Vintrsborg O<h d<1gtn därpl ~urtadt \-i cidiltl· men 

fick tf1tr b.m1 en cimmes g1ng pi Vilntrn söka lä då det blhre upp 
knfrigt. Vi lig "id Gällö udde i rv~ d:agu och \·änt ade p1 bäure vlider. 
Första morgonen gjorde ··i ett förWk. men sjön ,.isade sig 'a ra vtrk li g1 
grO\' d fort vi kom ut frln land. Otr var ock~å eu gan.sk;:i olu.s1ig1 vat· 
rtn. Dir ''ar J. gruot sim dtt hit'' toppsjö. wm slog Ö•tr och in i bl· 
rarna. Mia fick en läcka p1 ranken och vi fidc därför söka lä igtn. Det 
kindtS di '"erkligc skönr m fi kasts anhr igen. 

Ombord p1 Nt<1 h<1de det ,·ari1 oroligt i ikansen och ef1ed1 trfor jag 
aY Btnil :111 det va.rit likad;mt ombord p1 MU. 

Dagen dätpl .)<ltlt ,j iging med au ma t<1nken ~ gou dfl 1tick och 
pi hilbk"i~ten mojnade det ändigtn J 1111 vi kundt ~1idca hig 1ill 
Erbn> )kirglrd. Vi fick gj p1 fyrarn • den si~c.i timmen. Sene p1 hil· 
len l11dc vi till i SjOtorp och dtt kindb ~könt au ha Vänern bakom o~§. 

Dagen därpå pam-r.ide vi rjugo slus»r och den fjärde juli )tyrde ,j 
ut )>! Viitttrn igen efter ait ha passcru M:X ~lu).Sar. Vi gick ~nttt över 

\ 'i :1l1m11r "' /M b<•fid4e11 

,_,,,. ,,, Gu111 '""'"'· Det ~·11• 
mJ/'1&11 1/•ot"'· :1om 1·i fr11ur
r..dt pJ lli't• otb br1HfiirJ1"11 
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Viiiuern till Vads1en::i. där ,.j äkte in i \'allgnh'Cn tunt .slottet oc-h för. 
töjde nä.s1an mill inne i i;taden. 

T re dagar sena re ha vi passerat genom Göta kanal och slusSJtS ur ''id 
Mem. T vå g~nger hi.de •·i .slusi;at mi; upp 9 1 m. över havet och sedan 
ned igen. De1 \'af den s junde juli, och vi ankrade upp \•id Marö, där vi 
tog tre dagar:; ~mesrer. Vi metade upp tio kilo Stora g~1ldgläman~e 
abborrar, Som åts upp till sis1a bit. Pil mele visade Bö rje )in klass, Da r 
hade vi kaptener inget a11 hämta . 

Den elfte s1ar1ade vi frin Marö kl. 8.30. Vi stannade uta nför Arkö· 
~und ett slag och pimplade upp tre kilo st römming. SQm Brirn1 sedan 
tillagade en till en härlig middag. I T rOlia lunkade och handlade vi och 
forts1o1tce )l upp;h kus1en yucrligare en t imme, innan vi sökte narthamn. 

Dagen därpil startade ,.j 9.30 med Stockholm och hemmahamnen liOm 
mil. Vid fcnuidcn styrde , ,j in i Drunni;•·iken och konlilaterade au de1 
' 'ar sköm all va ra hemma igen efter t re veckQrs åkande. 

Vi hade t illsammans förbrukat I 400 I. motorfotogen, 11)0 L stanben· 
sin, gjort tä ndstifu;. och oljebyte i Göteborg och allr hade klaffa1 per
fekt. Navigeringen hade Bertil .sköt! p~ ett utmärkt sätt och vi hade in1e 
gjort en end fl. ftl kömiog pl den längJ färden. Kamratskapet hade hela 
t iden 11ari1 det bästa och vira snalla frua r hade irots ibland svåra för. 
hålla nden gett oss en god och närande kost, si ••i var mycket nöjda med 
\·lr stmesterrn a, >Olll \'i hade hoppats så myckec på. 

Gu1111<1r Uw dbcrg. 
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