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ögvärderade HBK firar i år 50-års-
jubileuffi, samtidigt som LiIla Båts-
kobben firar 35-årsjubileum som
klubbholme. Med anledning av detta
ville vi försöka göra en Iiten ti11-
bakablick på de år som gått
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erättigat varmt tack ti
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ti11 de företag
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ileumsfesten.
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Fön 15 öne i intttäde noade man tig aedan i panhen. Man
lzunde beatzåda antiaten oeh upytvi'sn+nga,L av mänga 'slag
och även ,s jälv delta i tävlingan. På 

^ommarlQ-n 
dan'sadea

dat ocln ytå vintenn ålzte,s det ,slzttidalzon - aL-lt till to-
neftna {nån mu'silzpav il iongen .

Danvilzaomnådet dnån Hammanbq A!ö ocLt lzvannen pd Klippan

GRUNDANDET 1935

I och med Hammarbyledens färdigstä1 lande sänktes vatLen-
nivån i Hammarby sjö med 5 m, vilket fick vittgående kon-
sekvenser för stränder och omgivningar. Möiliqheten att
nu ta sig ut i Saltsjön gjorde småbåtslivet attraktivare.
Det blev p1ötsligt liv och rörelse kring de nya strand-
formationerna.
Vj d Henrj.ksdalsviken hö11 några båtägare ti11. För 2 kr
hyrde man en båtplats av Hamnstyrelsen och byggde sjä1v
bryggor. De trivdes bra tillsammans och kom underfund om,
att det vore fördelaktigt att sluta sig samman och dela
på oIj-ka kostnader.
På hösten 1935 bildade sålunda ett tiugotal båtägare
HAMMARBYLEDENS MOTORBATSKLUBB HBK.
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FöRKR iGSAREN

Ett par av våra äIdsta medlemmar kommer fortfarande
mycket väl ihåg, hur det var från allra första början.
En av dem började med en för den tiden stor båt; ett
öppet båtskrov på 7x2 m med en T-Fordmotor på 20 hk
och betalade då 25 öre/ I för bensinen.
Det var ett styvt arbete vid den gemensamt bygqda sli.pen
vid sjösättningar och uppdragningar. Man slet med linor'
lunor och bockar på den branta och Ieriga strandbanken.
Eftersom området var gammal siöbotten, utgiorde marken
ingen 1ämpIig upptäggningsplats för båtar. Detta Iöstes
såtj.Ilvida, att när hus revs i stan, fick lass efter Iass
av gamla tegelstenar tippas på lerbanken, som så små-
ningom hö1ts ihop allt bättre och blev stadigare för be-
lastning. En smalspårig järnväg med tralla och vändskiva
anskaffådes och arbetet förenklades på så sätt. Trots
detta hann man inte med att dra upp mer än 7'8 båtar På
en söndag, ty det hela var både riskfyllt och tidsödande.
God gemenskap gjorde arbetet tillsammans trevligt och
medlemsantalet ökade.

Under de första fem åren rådde stor aktivitet.
ten hölls på Henriksdals Caf6 och redan på den
kuterades nattvakts frå9an .

HBK gick tidigt med i Sveriges Motorbåts Union
5altsjöns MotorbåtsfOrbund ( SMF ).
Navigationskurser ordnades och tom en tävling
I det lilla klubbhuset drogs telefon in för en
av 20 kr.

0lika
tiden

( 5MU ) och

hö11s.
kostnad

mo-
dis-

Exempel på arvoden från slutet av l0-talet:
0rdförande - to kr, sekreterare - 50 kr och kassör - 150 kr

KRIGSARTN

Under krigsåren fåg aktiviteten nästan nere. Det blev in -
te mycket båtåka av, ty det fordrades tillstånd av poli-
sen för att få tilldelning av bensin.
Ändå sjösattes ca 9O% av båtbeståndet - naturligt nog
eftersom det var träbåtar. Medlemmarna umqicks nere vid
hamnområdet och en del kunde även ta si9 entur med sina
qengasaggregat, efter ritningar från L idingövarvet.
Tiderna var dåliga och under de tryckta förhåIIanden som

rådde, var det osäkert om någon fest vid 5-årsjubilået
kunde komma tilt stånd.
Klubbens ekonomi var ansträngd, då många medlemmar ty-
värr inte kunde betala sina avgifter oeh en deI ströks
därför ur klubben. Trots detta erlades 100 kr för ponto-
ner vid Lugnet, där "fribrytare" Iänge huserat.
Vintrarna var hårda och flera års svåra isförhållanden
gick hårt åt bryggor och pontoner.
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Man beslöt också " att medlemmar vid besök på klubb-
hoLmen var skyldiga att, vid behov på tillsägeJ.se, utfö -ra arbete under två timmars tid. "
vid Midsommar ordnades invigningsfesten, där man serve-
rade smör, ost, sill och potatis, samt kaffe och tårta
ti11 ett pris av 3 kr/person. Kunde man erhå1la en ext-
ra tilldelning av spritdrycker, serverades också g"atis
ett par glas brännvio ti11 si11en.
Detta kom att bIi tradition och upprätthölIs vid Mid-
sommar under ett antal år.
Nya medlemmar anmä1de sig kontinuerligt till klubben.
Det drogs också ned vatten till området.
Ar 1951 startades "HBK-b1adet", vilket utkom med 4 num-
ner/är under tre år. I den litla skriften beskrev man
olika aktiviteter under året - inte minst från klubb-
holmen - redogjorde för nyheter och meddelanden, förde
in annonser och kallade ti11 möten.
Bilaga 5 visar det första HBK-bladet.

BÄTU?PTAGNING I HBK

Samling vid pumpen, den dätt nua i lnamnen

Spelet 'sätt,s igång och alla mannat hugga i
Två atqelzen gubbatt bätt en ,,Lu.na.,, i (annen
Häng på 'stäven go^^azAå gä,1 .sbäddan (,ti
Uan än dina boehaa och vdt än dina atötton
Na bätt det dv övet 

^tenatL 
och aöttet

Snant Ligga bå.tattna nätt pä ain plat^
Tttötta de vila e{te,L ain ,seglat.s

Samling i hu,set, fttL än tid att bönja (e,sten
Konlzattna dnaga,s upp oelr macho4 ta,s dnan
S jömännen ttänga,s 6ön att (d en hnapp i vädtzn
Hän än alla lzämpatt av en {nejdad Ätam
Sången till helan va,L ei vad den bonde
Men Aen hon haLvan oclt 

^u^en 
den gjonde

Tenaen oeh quatten och cluinten gielz bna
Leve våt (ogde, hutna, hutna.

ö ltto g

Denna lilla vers ur HBK-bladet illustrerar hur
det hela gick ti11.

r-
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5jösättningar och uppdragningar hade blivit betydllgt
livligare - ofta tilt ackompangemang av dragspelstoner.
Aven spriten fLödade - 1 liter för "stor" båL och 1/2
liter för "1iten" båt - vilken lämnades ti11 hamnfog-
den, för att avnjutas efter vä1 förrättat värv.
För undvikande av olyckor oeh obehag, förständigades
medlemmarna, att såvä1 på klubbområdena som på klubb-
holmen hå1la sina hundar kopplade.
Den 19 augusti 195I anordnades HBK:s första båttäv-
ling på klubbholmen, vilket också kom att bli tradition.
Två arbetsdagar hade införts på holmen - en på våren
och en på hösten och det gäIlde att sköta sig även här,
annars kunde man få sig tilIdeIad en varning för o1ämp-
1 iqt uppt rädande .

Det diskuterades en cementpontonbrygga och en stock-
vågbrytare på holmen och det beslöts att hyrorna för
stugorna per dygn skuIle vara: Bergsstugan - Zkr,
Söderstugan - 3 kr och Sommarstugan - 4 kr, vilket
en säsong inbringade 268 kr.
Idrottsstyrefsen hade höjt sila avgi fter, vilket klub-
ben .oekså f iek göra. Båtplats'o'båt understigande en bredd
av 2125 m - 25 kr och för båt överstigande 2125 m - 40 kr
Det inhandlades också en brandspruta för 350 kr oeh en
adressmaskin för 185 kr samt en 1änspump för 150 kr, att
användas i katastroffall.
Ett bankfack hyrdes för förvaring av klubbens värde-
papper och en ny mer samordnande befattninq infördes,
vilken fick benämningen hamnförvaltare.

1955 tecknades för samtliga medlemmar en olycksfalls-
försäkring i Folksam, vilken skulle gä1Ia arbeten gnom
k lubben .

Til1 20-ärsjubil6et samma år instiftades ett förtjänst-
tecken, som skulle utdelas vid jubi16er. 15 medlemmar
tilldelades denna utmärkelse första gången.
Jubileumsfesten hö1Is på hote11 Edens Terass under syn-
nerligen trevliga former och med stor ansl-utning.
Nya avgi fter faststäIldes:

Aktiva *nträdesavgiftärsavgift
hamnplats
uppläqgningsplats

25 kr
20 kr
30 k r
2,5O/kvn

Den första plastbåten kom tiIl klubben, vilket väckte
en viss nyfikenhet. Nattvaktsfrågan diskuterades igen.
Man förhörde sig om det gick att få ett vaktbolag ti11
alla tre områdena - KIippan, Lugnet och Luma - men det
visade sig vara alltför dyrt
På klubbholmen ville man dra in elström och telefon och
även 1ösa vatten och avloppsfrågan i Storstugan. Det he-
Ia sköts dock på framtiden! ! ! Fisketillståndet på hol-
men skul1e qä11a 1956-L960. Det planerades för att un-
der en J-årsperiod bygga en dansbana på 64 kvm. Den
skulle tigga på en gammal, brunnen vilIas grund.
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Ar 1957 bildade 26 intresserade r pässiva, kvinnliga
medlemmar en damsektion med egen ekonomi. Den skuIle
bl a ha ti11 uppgift att vårda stugornas inredninq på
klubbholmen, verka för klubbens trevnad och vara klubb-
mästaren beh jä1pJ.iq.
På klubbholmen arbetade man vidare med dansbanan.
En I7 m hög flaggstång hade skänkts och sattes upp på
berget. Ett erbjudande att köpa Vretskobben för pri-
set av 20.000 kr avslogs, då det ansågs för dyrt.

A11mänhetens intresse för lottbåtar svaLnade så små-
ningom och L956-1957 anordnades en annan typ av lotte-
rier och därefter avstannade verksamheten.
Klubben fick för 2OO kr/är hyra ett 44O kvm stort om-
råde vid Luma. Där kunde man 1ägga upp ett 15-tal mind-
re båtar, men eftersom slänten var brant, så blev det
inget lätt arbete att dra upp vaggan, som fick såpas.
Deh bestämdes att det skulle vara fyra sjösättningsda-
gar och medlemmarna erinrades att infinna sig i tid för
sjösättningen.
Klubben hyrde nu sammanlagt 7 pantoner och det besluta-
des "att båtägande medlem vilken utnyttjar klubbens mark
för uppläggning, jämvä1 skalL erlägga hamnplatsavgift
f ör sommaren. t'

I slutet av 50-talet var den totala inkomsten för HBK
17 .500 kr , varav några avgi fter inbri-ngade följande:

Inträdesavgifter 575
Arsavgifter t+.974
Hamnavgifter 6.476
Uppläggningsavgifter 4.3O9

Hyrorna uppgic k till 5.467
Exempel på arvoden från slutet på 50-talet:
0rdförande-150 kr, sekreterare-150 kr och kassör-100 kr

5O-TALET

Efter ?5 år var HBK:s ba.Iansräkning 4t+.656,57 kr.
Plastbåtbeståndet ökade inom klubben. Den snabbt ti11-
tagande småbåtstrafiken och i samband härmed inträffade
olyckstillbud, föranledde ansvariga sjöfartsmyndigheter
att ta upp frågan om en skärpning av rådande sjövägs-
regler. SMF bereddes tillfä11e att ta del av ett utkast
för detta, vilket bI a innehö11 regler för väjnings-
skyldighet, frågan om registrering av båtar, nykterhet
vid ratten och minimiålder för förande av båt med viss
fart och deplacement.
1960 firade HBK 25-ärsjubileum och skulle med anledning
av detta ordna förbundstävlingen i augusti. 51 båtar
anmä1des och bäste HBK:are kom på 9ze plats. Den egna
klubbtävlinqen flyttades det året till Midsommardagen.

I
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Sjä1va jubil6et höIIs på hotell Carlton och i priset på
I7,50 kr/medlem ingick aptittallrik, kyckling med vin
samt glass och sherry. Klubben bidrog med 750 kr. Ytter-
Iigare 9 förtjänsttecken utdelades och en jubileums-
film om HBK visades.
Medlemsantalet ökade och man diskuterade möjligheten att
få hyra en ponton ti11 och hörde sig för om nya områ-
den. Klubben upplät nu vinteruppläqgningsområdet vid
Klippan ti11 sommarparkering för bilar till ett pri.s
av 25 kr. En dupliceringsapparat införskaffades och en
"gumse" ( handspel ) köptes ti11 den nyiordninggjorda
slipen.
SMF vädjade ti11 alla båtägare att ej Iämpa hushå11s-
sopor över bord och önskade också en förteckning på de
klubbmedlemmar som genomgått navigationskurser.
Angående sopor beslutade klubben att inte 1ängre brän-
na eget avfall, utan be en firma ta hand om sophämt.
ningen.
SMF rekommenderade också båtägare att förse sina båtar
med synliga namn, för att förebygga en eventuellt kom-
mande numrering. Avgiften tiIl förbundet var 1,50 kt/
båt. Från SMF utgick också en skrivelse om muddring av
Baggenstäket.
På klubbholmen behövdes inte 1ängre Iicens för fiske.

Storstugan hade reparerats och renoverats till 25-års-
jubil6et, bryggan nedanför hade däckats och 4 nya toa-
letter hade byggts.
Holmkommitt6rade fick jourersättning med 10 kr/resa och
ansLaget för klubbholmen belöpte sig tiII 2.000 krlår
under 60-talet. Under samma period utgick I.500 kr/ nid-
sommar tiII festligheterna i samband därmed. Dessa hade
förenklats och det serverades kaffe, 1äskedrycker, varm
korv och pilsner. För detta ändamåI iordningstä11desI'korvkiosken." I början på 60-ta1et hade Storstugan gäs-
tats av några personer som rökt ned och fördärvat. P q a
detta bestöts att Storstugan skul.le hål1as låst efter
klubbstängningarna i slutet av september och vilIe någon
klubbmedlem nyttja den därefter, fick man 1åna med sig
nyckeln. I slutet av 50-t.alet skaffades två säckhå11are
för sopor, ty då tog österhaninge kommun hand om sopor
och latrin, sedan egen kompostering enligt lag blivit
förbjuden.

Brandförsvaret kom med nya regler om brandgator melIan
upplagda båtar, vilket orsakade problem för klubben, ef-
tersom a1la båtar inte skulle få pIats. HBK blev dock
lovad utrymme på Hammarbyverkens område. Nya medlemmar
kunde följaktligen inte beviljas vinteruppläggningsplats.
1965 lyckades HBK Förvärva ett 400 kvm stort markområde
vid Lugnet, där man nu kunde lägga upp båtar. Då det ej
fanns tillgånq tilt någon slip, användes kran vid sjö-
sättningar och uppdragningar.
Vid l0-årsjubil6et samma år på Palace restaurang utdela-
des L5 förtjänsttecken, varav 2 till damsektionsmedLemmar.
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Klubbarbetet fortsatte och det bestämdes att på medl-em-
marnas inbetalningskort skulle ören avrundas uppåt tiIl
jämna kronor för att underlätta bokföringen. En räkne-
maskin och en ny skrivmaskin införskaffades.
De som hade jollar i klubben fick betala I0 kr för an-
visad bryqgplats och 10 kr för vinteruppläqgning' om

joIJ.en fåq bredvid båten.
1966 års förbundstävling skulle åter qå av stapeln på
LilIa Båtskobben. Denna gånq skulle den utgöra både dag-
och nattäv1ing och klubbtävlingen kom att ingå i densam-
ma. Samma år kom de första kommunikationsapparaterna
ti11 klubben och ett par år senare inregistrerades ock-
så "Hammarbybåt " hos Televerket .

En ny båtförsäkring - Båtäqarnas egen försäkring
Ianserades, där SMF stod som huvudtecknare. Den kom
att bli obligatorisk from L968 och gagnade klart båt-
ägarna, eftersom premierna kraftigt sänktes.
Klubben bestämde att plastbojar skulle användas och det
blev inte 1ängre ti11åtet med ekkaggar eller plåtfat.
Parkering ordnades också vid Lugnet, där även telefon
drogs in i klubbhuset.
Det hyreskontrakt som HBK haft med Hamnstyrelsen skrevs
över på Idrottss!relsen, vilket medförde billigare arren-
den. 1969 ämnade Gatukontoret bygga en ny vä9, där ca
I/3 av klubbens område skulle komma att tas i anspråk,
vilket innebar att klubben miste platser för ca 35 båtar.
5om kompensation skulle HBK få ny mark på Hammarbyver-
kens område, vilken tyvärr i-nte 1åq i anslutning titl
det. gamla området. Kontakter togs med Södermalms Trä,
för att försöka få byta mark - vilket också lyckades
tack vare tillmötesgående av Södermalms Trä. Klubben
fick sålunda nya uppläggningsplatser ovan för sitt varvs-
område. En ny slip byggdes och ett nytt klubbhus upp-
fördes för 8.000 kr.
SMF ändrade 1969 namn ti11 SaItsjöns Båtförbund - SBF.
Avgifterna tilt förbundet hade höjts med 9,50 under 60-
tal-et och var så1edes 10 kr /bäL.

Det kan nämnas att under hela 50-talet levde HBK osäkert
eftersom klubben, som så många andra klubbar, saknade
1ångtidskontrakt på områdena. Samtal och förhandli-ngar
fördes med Idrottsstyrelsen, Fastj.qhetskontoret, Hamn-
st y relsen, Stadsbyggnadskontoret , Gatukontoret , Stock-
holms sjösports samarbetskommitt6 och Stockholms Båt-
råd, vilket krävde stor arbetsinsats och tog mycket t.id
i anspråk.
Den totala inkomsten för klubben var 40.800 kr, varav
några avgi. fter inbringade följande :

Inträdesavgifetr
Arsavgifter
Hamnavgi f ter
Uppläggningsavgi f ter

3 .7 30
9.273
9 .7 0B
8.990

12.286Hyrorne uppqick ti11



fxempel pä arvoden
0rdförande-150 kr,

11

från slutet på
sekreterare-350

7O-TALET

50-talet :

kr och kassör-400 kr

Efter 35 år var HBK:s balansräkning 63.O5O,71 kr.
På uppmaning av SBF inleddes "Ho1mgång" i Stockhofms
skärgård. Båtklubbsmedlemmar åkte ut och städade öar,
holmar och skär. Samtidi-qt diskuterades möjfigheten
av en framtida båtskatt.
Klubben tog initiativet ti11 att även medlemmars da-
mer välkomnades tiIl medlemsmöten. I början av 7O-
talet ordnades också höstfester under titet annorLunda
former - en bussresa tiIl Tfosa, där man åt sup6 och
båtresor tilI Aland.
Parkeringskort infördes ,för sommarparkering och det
beslöts att klubben skulle pröva förtöjnin! vid bommar.
Klubben hyrde nu 9 pontoner sammanlagt och beslöt att
områdena vid Ktippan skulle inhägnas med stängseI. För
detta ändamål togs ett banklån på 15.000 kr, oeh Natur-
vårdsverket bidrog oekså med 4.000 kr. På uppläggnings-
platserna vid Klippan kunde nu 38 båtar dras upp på det
nedre området och 37 båtar på det övre. EI drogs in på
det övre området och elcentraLen på det nedre utökades
till 100 ampr till en sammanlagd kostnad av 800 kr.
Utökningen av uppläggningsplatser resul"terade i att det
tom blev Iediqa pJ-atser i klubben.
En jollebrygga ordnades. Ca L/3 av båtarna drogs nu-
mera upp med kran, inberäknat båtarna vid Klippan.
En traktor hade inköpts för 1,.000 kr för att underlät-
ta uppdragningsarbetet.
I mitten av 70-talet 1åg de L26 uppdragna båtarna för-
delade på tre områden, sedan klubben beslutat att ej
1ängre hyra mark vid Luma. Vid Klippan 1åq 57 båtar på
övre området, 4I på nedre och vid Lugnet 28 båtar.
Intresset för båt- och skärgårdsliv var stort och SBF
försökte öka pressen på kommunerna, när det gä11de båt-
frågor. Sveriges Motorbåt Union bytte namn tiII Sve-
riges Båt Union - 5BU.

På klubbholmen utfördes sedvanliga arbeten och IgTZ
hade telefon dragits in. Utgiftsstaten för holmen var
under första delen av 70-taIet 1.000 kr/ät, men efter
en extra tilldelning på 1.000 kr 1975 fick man under
resten av 70-talet I0.000 kr/b.
Ett begagnat bensindrivet elverk invigdes ti11 Mid-
sommar L975. Samma år började man med inträde för mid-
sommarfirandet; t0 kr/nedlem och 15 kr/tcke-medl-em.
Holmkommitt6rade fick arvodet höjt till 25 Ut/ jour-
resa. För jollar som förvarades på holmen vintertid,
togs en avgift på 10 kr.
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Under större delen av 70-taIet kom HBK:s klubbtävIing
att hållas på Midsommardagen, bl a därför att holmen
många gånger var utlånad ti11 andra organisationer un-
der hösten. FIera båtklubbar, MMF ' Båtnytt och SAS hyr-
de L illa Båtskobben tilI sjävkostnadspris.
I slutet av 70-taIet gick man åter tj.llbaka til] att
hålla hösttävIin9at, vilka kom att förIäggas i samband
med kräftskivan. Det hade också bestämts att vinnaren
av tävlingen skulle stå som tävlj.ngsledare för näst-
kommande års tävling.
Till holmen kom elström I978 till ett pris av 21.100 kr,
vilket finansierades med en extra uttaxering på 100 kr/
medlem. EI drogs in tiIl dansbanan och Storstugan. En
nyr stor brygga byggdes och det bestämdes' att inget
okynnesåkande med motorbåt fick förekomma runt klubb-
holmen.
1975 faststälLdes följande avgifter för HBK:

Inträdesavgift
Medlemsavgift
Uppläggningsavgi f t
Hamnavqift

100 kr
ZOA kr
11 kr/kvm
12 krldm

Klubben hade överqått från att beräkna hamnplats för
I eller 1 ocn t/2 bät och infört. dm-system i stä1let.
Samma år firade HBK 40-årsjubil"eum, vilket hö1ts på
hotell Reisen, där ytterligare 7 förtjänsttecken utde-
1ades. Klubben bidrog med 1.000 kr tilL kostnaderna.
Under senare delen av 70-talet diskuterades vakthå11-
ning igen. L975 togs kontakt med ett vaktbolag' men
summan, 600 kr/nedlem och år, ansågs orimligt hö9.
Frågan var om medlemmarna sku1le qå vakt sjä1va
den fölI med 35 "nej" mot ll trjatr. L97 8 var det dags
igen, men inte då heller blev vakthåtlning aktuell
55 för och 56 emot medlemsvakt.
Det bestämdes också att segelbåtar kunde få upplägg-
ningsplats i mån av tiLlgång och att alla nya medlem-
mars båtar skulle besiktigas.
L976 fick HBK utökad mark vi-d Lugnet och områdena
fick den utformning de har i dag. Efter 40 år flytta-
des pontonerna vid Luma till Lugnet i samband med den
omfördelning som skedde där. En bojbåt i.nköptes för
700 kr och LZ fasta eluttag sattes upp vid Lugnet.
Telefontaxan höjdes från 47 kt/kvartal tiIl I24 kr och
från 1 tioöring titl 2.
5MB hade propagerat för ett nytt avgiftssystem för
båtklubbar. Det blev för HBK:s del en fast avgift på
]-.2O0 kr plus 40 öre/kvm för uppläggningsytan.
Medlemmarna uttalde också sin önskan om en medlems-
matrikel.
I977 gick 5BF och MMF samman och bildade Saltsjön-Mäla-
rens Båtförbund - SMBF.
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I slutet av 7O-talet var den totala
114.1t00 kr, varav några avgifter inb

Inträdesavgi f ter
Arsavgifter
Hamnavgifter
Uppläggningsavgi f ter

Hyrorna uppgick ti11

inkomsten för HBK
ringade fölJande:

fxempel på arvoden
0rdförande-ll 00 kr,

B. 250
18.000
ll8.1B9
32.03/1

57 .260
let :

kassör-1000 kr
från slutet på 70-ta
sekreterare-1000 kr,

BO-TALET

halva

tfter 45 år var HBK:s balansräkning 86.60L,ZB kr.
HBK hyrde fort farande 9 pontoner. Idrottsstyrelsen vars-
lade om en l0 oÅ höjning. Hamnen i Lugnet muddrades och
en del arbeten utfördes, mest vid Lugnet. Bryggan vid
stranden förIängdes, området fylldes ut och klubbhuset
byggdes ut. En spilloljetank på I kubj.km anskaffades.
Klubben beslutade att medlemmarnas båtar skulle förses
med medlemsnumret.
I SMBF diskuterades familjemedlemsskap. Även HBK tog
upp den frågan och flck positi.vt svar från medlemmarna.
HBK beslutade också att delta som klubb i SMBF:s båt-
tävIing. Vid ett medlemsmöte kom en representant från
SMBF och informerade om förbundet, som hade 10.000 med-
lemmar och 20.000 registrerade båtar i L94 klubbar.
Nya telefonautomater sattes upp på både områdena och
på klubbholmen.
Vakthållningsfrå9an kom åter att bli aktuell efter
flera inbrott i båtarna. På ett .dlemsmöte avgjor-
des frågan med 55 för vakt och 37 emot. Däreftår orga-
niserades vakthållning, där 2 nedlemmar/natt går vakt
söndaq ti11 fredag - under seolationsperiod.en. En kom-
munikationsradio inköptes för att kunna hå11a kontak
med andra klubbar med nattvakt.
Det meddelades att försäkringsbolaget Internationell
Assurens hade bytt namn till Svenska Sjö AB.

På klubbholmen fortsatte arbetet. Storstugan renovera-
des invändigt och fick vatten (sjö) och avlopp, samt
spis, kyl och frys. Uthyrningsstuqorna renoverades ock-
så och fick elradiatorer, bänkspis med ugn och kylskåp.
Nya bryggor bygqdes och Iagom tilI jubil6et grävdes
gamla brunnen upp, så nu finns även färskvatten.
Holmkommitt6rades ersättning höjdes ti11 100 kr/lour-
resa.
Vid HBK:s 50-årsfirande hölls jubileimsfesten på Krillans
Krog, där 11 förtjänsttecken utdelades. Klubben bidrog
med 9.000 kroch dessutom i nbringade di v I otteri er 6.000 kr



DET FlNNS SÄKERT I,IVCKET

MER ATT TILLÅGGA OI,,I HBK:S

5O ÄRlGA TILLVAR(o, MEN

VI HOPPAS ATT DETTA GETT

EN LITEN UPPFATTNING OI,,I

DE ÄR SOM GÅ,TT.
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resolutron, glven Drottnrngholor slott den J d.e-

cember f948 å ned.an ornförnälda ansöknlng.
Hoe f,ungr, MaJ lt har Hanrmanbyred.ene notorbåteklubb,

StockhoLu, anhåIllt om tlllstånd att anord.ne lottert å en

motorbåt enllgt anglven plan.

lläröver har överståtnåttaråmbetet d.en 16 november rgug
avgtvlt lnford.rat utlåtand.e.

Kungl . MaJ:t lärnnar, r anled.nrng av ansöknlngen, Hanrnar_

byled'en6 Eotorbåtsklubb tl1Istånd att anord.na ett lotterl €n-
lfgt fölJand.e plan.

totternas antal skarr vara torvtueen. prrset för varJe
lott skal1 vara två kronor, stämpelavglften lnbegrlpen, vlna_
ten I lotterlet ekalr utgöras av en notorbåt samt hava ett
värd'e, lnberåknat utgående skatt enlrgt gälland.e beetä51neleer
om särsklId skatt å vleea lotterlvlnster, av nlnet trettontu_
senetthund.ratJ uguf em kronor,

r övrlgt ekora för lotterlet gäl1a fölJande vtlrkor, nån_
1lgen att dragningen äger rurn vld. tld.punkt sorD överatåthåIlar-
änbetet bestårnmer, dock senagt d.en JI auqustl 19ttg, -att d.en

Its$

f ör. I{annrnarbyled ens ootorbåt sklubb, g,tock-
ett lotterl. :

Angåend.e tlltstånd
holm, at t anord.na
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----J€-Poliskammaren

Polishuset Stockholm I

Lg+g.

Lösen 5: - kr.')
Stämpe! ......... l:-'

Summa 6: - kr.

') Skall redovisas till Stock-
holms stad mot denna expe.
d ition 

.ås1tta lro;g tt1årt<en.

P. K. :.1. 18. \-.r E r. 9000. N.3.
Hamurarbyledens Motorbåtsklubb , c/ o N.Wihlborg,

Po I i skam m arens res o I ution
i anl-edning av en utaY Earnmarbyledens Motorbåts-

klubb genon dess ord.förand.e, byråsekreteraren

Nils Yihlborg gjord, ansökan on tilLstånd att ha

va en utlottningsbåt uppställd å tled.borgarplat-

sen uader tlden 1 - 21 april samt å Eornsplan

under tlden 22 april. - L5 loaj L949 ävensom att

å sallna platser försä1ja lotter; över vilken an

sökan Stockholms stad.s ge.tukontor och kornnissa-

rien i -åttonde polisvaktdistriktet avglvit ytt-
randen. Glven Stockholm den 28 janrari 1949.

Poliskarunaren firurer - med avslag i vad. ansökan avser

Hornsplan - skäligt i övrigt neddela sökanden tillstånd att hava ut

lottningsbåten uppstäl]d, i planteringen utmed. Götgatans östra slda

lnvid. Björns Trädgård under tiden 12 april - 8 naj 1949 under vilI-
kor;

g[ sökand.en erhåIler vederbörligt tillstånd til1 lotteri
et s anord,nande;

g![ sökanden före båtens uppstälIand.e inhäntar anvisninga

ar:gående uppställningeplatsen hos förenännd.e kornmissarie och gatu-

kont oret ;

g!.1[ uppställningsbockar, skyltar och andra anordnlngar

utföras på sätt, sou godkåints av gatukontor"eti

att båten uppstä]Ies på lämpligt och betryggand,e sätt;

att det upplåtna onrådet hål1es i städ,at skick;

att sökand.en svarar för all skadar som kan uppstå tiII

Hästholnsvägen LT , Vf I.
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/3.Hf-,
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r) = tu^^on a! b.lo??en i dc öåda ?töfmalt ftngåndc holumrcttto.

5,000 ex mars 47
.t7 1071

ulrymmc, thall öcstyrht utrlrag t /
såson bilaga lill denna anmrilan.

'aQli 
19. ry

!PPorag

l4ryr'

Pv. tr. Sth. r9a7
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D:a qninq s re sul ta t

VlC d.enna dag f öre tåqen

l,'ctotbåt sklubb s lotteri 1? 43

d.ra,qninq I l{anrnarbvl edens

utf5lt vi-nsten å nutnrner

/034v @,^ r)
Stockholn den I j uni 19 49

C

(Gijsta cårdö)

,jverståthållaränbe ie i s i<cntrcllint .

LOITSEDET NN

IIAMMARBYI,EDENS MOTORBÅTSTT,UBB
UTLOTTT{INGSBÅT 1949

Kon&nilfr irry,. C. G. Pegctston.
Byggd ö Gdlöoorvat, Srqgräolln

Srorlal 7,65x2.10 m.
Mmr Penta K 22 I0 hlr.' Yinlrlene vörda 13.125 b. in&I. tll&

&rm åpr,dlu co lutri*
Ih€dDg sker redrn lottGrra åro glutsålds, dock senast deu 3l aug. 1949. Recrltstct till-Lrhivcr dca I rcpL 1949 i Dapnr Nyhctrr undcr rubriLen rMeddelandeu och i Mor-
jon-Tidaiagcn. Vinrt rtall vara avbantrd taert dcn I novoobcr 1949 för 8tt rlttco till

donrltn'na oj shsll vara föryerksd.

toTTPBIf f n. 3: -
B:fllÅsErn. Gösre GÅroö Ent g,'n*I. ccrrcurrrrrroM -.aarrål 6'1lrå tonloacfn,nlltfui -otoqrrbpol.

T

OscÅB Brönrqursr
L*ri*l&.

T. Vo,40. ?J-

ffrtere ,/r Cor/ $tr/ror1
S/ttr(/ | fh/of .



öve1 n *r"oOO en beflntllga lnventarler
upprättad Söndagen den ?2 Oktober 19iC d.ärstädes.

r?fFefftfllrt
tq

Ylnterstugan, Runmet.

2 Sängbottas!. 2 madraeger. I täoka. I lmdde,

4 Stolu trä. 1 mattrorril, 1 byrå. 1 korgbord.
2 korgf åtOl;er 1 epegel. 1 taklanpa 1 väckrrklooka
1 teraoneter 2 fl,rger t hnlrtcr I vlnda
2 treroattor I pytrrfnrte. I :lÄgdfel. ooh 1 förbaadrlåda

E!IEg!.
I Järngang. 1 ffi. I tsökcsHt 1 $ttilrrlccbord.
2 stekpennor 1 plåttre I hrtfeprur 7 kaetnrller
1 bekforn 1 kalfckvtra 1 vrtt.enhru ned pip koppar
2 gkopor 1 brödskrln 1 kakrkrln }-delad.
ldlskbalJa 2handfat 1?otogcnkök 2- 1åg1gt

I Punkerkök.' X' 1 fotogenicannå.1 lanpa, 1 fotogenlykta
1 karbldlanpa. 1 dlsketäll 2 saxar 1 zinkbrlckg
J serv. brtckor 1 sopborste 1 skyffel 1 såppyts.
3 skurborstar L skoborete 1 borste 1 soppalev
1 duss. glec d1v, poruIln 4 skåIar d.tv,knlvarrgafflar,
d.iv. skedlr. brödsåg. korkekrav 1 strytJilrn,
2 hänglåe. L vLlgtol l- liggstol tältduk.
2 tråidgårdgeoffor. 4 d:o etÖlar, 1 bord sant 5 st. stolar
ev J iira.
todea bakon vlnterstugan.
1 ok. 1 fender. 1 narkls L resårbotteuäng
J korkl-lvbälten 2 bnrksmllar 2 håvar t 5-fots naeonitrk.
I 1ångrevelåda 30 krok,
Sonmrrstugan,
4 sängbottna! ev Jilrn ned 5 mad,rasser. J kuddar 1 draperl
1 borddrrk 1 plåtkanln 1 fälIgtol ? korgstolar
t hyl1e 1 spegel I lanpa I ternoneter
1 väokerklooka 2 askfet I dörrnatta.
1 elenent t111 l\rnkerkök, / X ( punterköket 1 vlnteretugan. )



Yerktygaboden
Båtuaterlelr 2 pållere1 4 klpparr 4 årtullabeaIeg, förkrouedc.

1 korspåIlare, 1 fl-agget,håIlere, J årtull^rteslag,
2 klppar galvanleerade.

verktyg.r I renghrokl. 4 rpader. I grep. 1 rpctt
1 lcp1k 2 gkovLar ? Iövräfsor t yr,å'
1 fogcvrna 1 bågsåg. 2 sethannre
tlr tvlngsr trä. I nrbcnk I slnrhyvel
I putshyweJ. 6 stänJärn I boner d,lvcrre ehg.
5 gteuborru 1 sknrvrtyoke 4 blunrc.
1 vilxelbonckrft. I hovtärgsr. J fllar.
I bå9f11 n. 5 blad, 1 lödko1v. 1 sklftrlyokel.
2 skeretenr-skrapor. 1 vettenpaas. 1 stångaar.
2 pcaalu. Dlverge nåLerlneterlel. l. epegel.
1 lle. 2 korkllvbälten. 2 hlnker. t hängnltte.

flckcdon. I löJnät. 5 rborrnåt. 2 etröanlngcekötar.

10 st ttry:tor-rklvor 10 fot. 5 dro
4 st. lrtrlnkåfrl ned, look.

5 fot.

9! gnFq g*Fg],aee t -!E.t e r:!a 1*
1 dansbana,
I notorlåda,

hlts.a farkoctgrr
2 st, ksnoter
1 J ol1e

, långbänkar. 4 st bookrr ned, plank.
Dlversc plank ooh bräder. 1 roddbåt, I it*f,/,1/. -rr

acd pad,dlar förnarag t boden bak vtnterstugan.
n I verHygsboden.

a O fra. Ota aos ll a aa. aa aOo

1111a gåt sko bbe n den 22

aaaatrallrOrraaaalra

-*) 
\ .-.€/\-,|n 4z< 7 Ynalt-.r.

aaao a aOtDt I fl aa. aOjat t

OHober 1950,
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HoBoKo
bladot

I:r I f95f Orgon {ör: " Hqmmarbyledenr Motorbötsklubb '

(
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Avskrift:

Bevis om tillstånd till fiske

med drag m. m.

Härmed betygas, att Kungl. llaj :ts befallningshavande med stöd

av l0 S i gällande särskilda bestämmelser i avseende ä fiskets bedri-

vande i Saltsjön inom Stockholms län denna d"g meddelat tillstånd

för medlemmarna i Hammarbyleclens Motorbåtsklubb att tillsvidare

intill utgången av år 1955, d,cck med undantag årligen av tiden från

och med den l maj till och med den 15 juni, bedriva fiske med drag,

svirvel, spinn (även s. k. kastf isk.), slant, pimpel och angelkrok å

det fiskevatten, som lagligen må höra till fastigheten Gränö ltn (Lilla

tsåtskobben) i Dalarö socken, dock under villkor, att klubben under

nämnda tid förfogar över behörig fiskerätt å sagda fiskevatten och

att envar medlem i klubben, som av tillståndet sig begagnar, därvid

medför och vid anfordran av vederbörande fiskeritillsyningsman eller

polisman uppvisar ei mindre bestyrkt avskrift av detta bevis än även

ett av klubben utf ärdar, f or året gällande medlemskort, varå skall

vara angivet den fiskandes namn och adress.

Stockh,olm å landskansliet den Jl mars 1951.
På t jänstens vägnar :

Bengt Sandb erg.

Vidimeras:
L. Wiberg. lJ. Wihlborg.



Poplrle"r närlngruläll.o trll HBK,rrnrr llrnrl

KAFE CARINA
N ytorgsgatan l5

HEN RIKSDALSKAFEET
Henriksdal

Kaf öresta urant

RIO
Folkungagatan 55

Kaf 6restaurant

CAINA
Folkungagatan 128- 150

God mat Gott kaffe
Vältemp. maltdry:ker

KAFE RENEN
FOLKUNGAGATAN 101

STORA BUFFEN
Renstiernas gata 50

MOTOBBÄTSÄGANE!
Behöver Eder motor en översyn?

Vi åtaga oss hel- eller del-
renovering av alla slag av
båtmotoner till humana priser
och garantera ett förstklas-
sigt arbete.

FLYSTA MEK. VERKSTAD
Flystaslingan 17 Flysta
Telefon 36 00 5?

Uoo B.ro[.rJl"
Jltorffe"

ERSTAGATAN 7

TELEFON 42 25 39, 43 84 15

REKOMMENDERAS

VäIsorterad Humana priser

AB E Skogrvndr T' !thlm l95l
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HAMI'1ARBY.SJÖ fSO7.Här anordnadesdeförstasvenskamästerskapenpåskridskbr1895.Sexårefterattdenhärbitdentogs

förtades också de nordiska vinterspeten hit. Sjön var rik på fisk men avfaltet från fabriker och stakterier [ängs stranden förstörde

vattnet. När döda och hatvdöda fiskar ftöt upp tit[ ytan ptockdd.es de upp av fotk j trakterr och såtdes biitigt. [.{andetrr stoppades

dock av potis sedan attt fter köparl igsj;1knat. Traktens pojkar brukade ta sina första förbjudna vård4PP i >varma rännan< vid

DanvjkstutL. Bevjset på att de hadd badat var en svart rand kring hatsen efter fettet i vattnet. Niqra av dern fick förstås sota för

det när de kont ltern.


