
"Månssons låda" platsen 
för Albanos första möte 

Av HENRY THUNHOLM 

Albano B4tklubb bildades den 2 september l!l!1. Det fÖTsta mötet 
hölls ry;nt "M4Mson3 ldda" vid Bru118Vikens .slrlJhld vid det s. k. 
Kräftriket. Under första dret bestod klubben av 1' st. medlemmar 
som till största flertalet var anställda hos L. 111. Ericssons verk
städer. 84 smdningom lyckades klubben förvärva hyresrätten till nu
varande hamnomrddct av Kungl. Djurgårdsförvaltningem wiren 
fortfarande är v&r hyresvärd. Medlemsantalet ökade starkt, varför 
kravet p4 b/ittrc hamnutrymme snart fofa>1>1 sig. 

Medlemmarna sick man. ur huse, 
för au gjuta kajer, snickra pOnloner 
samt byga klubbhus inom hamnen. 
Så en vacker dag var klubben bliven 
en riktig båtklubb med egen slip och 
förhyrd klubbholmc, N.Umpholmeo i 
Värtan. 

över veckosluten for man ut på 
Värtan.. K:yrkfjärden vid Rydboholm 
samt Edsvikcn var kära mål. På 
Vitskär hölls :midsommar, höst och 
och andra fester, med tävlingar, 
dans och andra muntrationer. 

I veckorna samlades gärna gub
barna i hamnen under björken för 
att prata bort ett par timmar och 
tära en läsk. Om man hade kunnat 
banda alla bi1torier som har Jjugits 
ihop pi den hinken! 

Så kom Juiset med bensinstopp 
och andra besvärligheter. Hos A. B. 
K. vllade dock Inga ledsamheter. 
Vid denna tid bestod klubben av c:a 
200 motorbåtar och det var en ab
solut unik lörelecl•c om någon slu- 
tade i klubben, sA omsättningen på 
nya medlemmar var m. a. o. ytterst 
liten. D<!Ssa medlemmar -Jlit sig inte 

nedslås. De rustade sina båtar som 
vanligt. En montorade in en cykel 
som drivkraft, andra monterade mast 
och köl samt en del rodde. Ut på 
sjön skuJle mon. 

Den 26 nov. 1941 inköpte klubben 
en egen s. k. holme pli södra Ljus
terö, belägen mellan Tranvik och 
Stavaslröm, om 48.000 m ' . Detta blev 
ett nytt kärt mål, men än var det 
Vaxholm•bolngel som fick svara för 
transporten . Det planerades och be
räknades och n?\r sen bensinen åter 
blev tillgänglig, for ABK:-arna ut på 
egna kölar för all bygga bryggor 
och klubbhus. 

Sen dMS har m6nga &lada fester 
hllllts, många 1äddor dragits mel
lan varven av lorts.att .arbete på vår 
kära klubbholme. 

Våra ABK-damer bildade för fem 
år sedan en ABK damklubb, vilken 
verksamhet bidragit till ABK::s 
trevnad. Otaliga äro de trevliga bi· 
dragen i form av g6vor, mwik, slog 
och spex som ABK: har fått från det 
hållet. Under vinterhalvåret träffas 
damerna en gång l minaden varvid, 
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un<ler muntert kaffe•kvaller godar
tade planer smideds. 

I dag 40 år efter slar4en, har vi 
ännu glädjen att bland de aktiva 
räkna några av klubbens bildare. 
Rakryggade fina gossar vilka vi alla 
ABK:are är stor hck sky!diga. Vi 
vill lacka alla dem som gmom ini
Uativkraft, framåtanda och förut
seende skapat det som vi i dag skat
tar sil högt och som är up;>hov till 
så mycken glädje. Vårt Albano båt
klubb. 

Jubileumsåret inleddes med elt 
föredrag ute på sjöfartsmuseet av 
mästcrdykaren Fälting, om Vas.a
bärgningen, vHke.n blev mycket upp
skattat. I augusti bjuder klubben 
gamla medlemmar samt småbåtsäga
re på taxibåtfärd till klubbholmen, 
där det bjudes på sill och potatis 
med gräslök och grädde samt ett, 
som vi hoppas trevligt program. 

Jubileumsmiddagen avätes å Stall-

mästargårdens restaurant i septem
ber varvid det glada ABK-humöret 
som vanligt gör sig gällande. 

Det· är vår förhoppning att klub
bens nya medlemmar skall lära kän
na. ABK som den bästa bland klu·b
bar. En klubb där de skall finna gott 
kamratskap, god anda och fin ge
menskap. En plats för båtsport. 

Denna artikel infördes i 
SVENSKBÅTKALENDER 1961 
Med anledning av Albano BK.s 
Fyrtioårsjubileum 1961. 
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