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N.M.K. ÅRSKRÖNIKA 1933. 
 

När sjön var isbelagd och våra båtar låg i dvala 
då lästes paragrafen 1 och vi började tala 

att om det inom N.M.K skall bli någon reson 
så är det nu lämplig tid att lära naviga- tion. 

 
Vi fingo även därtill en lokal 

som konfortabelt syntes minimal. 
 

Men Ni mån tro att i dess bänkar 
där fick man lära fyrars blänkar 

samt kort, sextant och prick för varje grund 
så att vi tryck går klar i vik och smala sund 

och huruman skall undgå faran 
det visades perfekt uppå den svarta tavlan. 

 
På skemat stod: en sjöman som är god 

skall alltid hänsyn taga, aldrig övermod 
och läraren, en äkta man med sjön 

ty namnet var både Back- och Ström 
och hoppas jag att han sig däråt gläder 

när nu eleven sticker ut i alla väder. 
 

Sen blev det tid att spackla och att måla 
vi priser uppå grejor därtill införskaffa, 

men dem som vi tillskrevo syntes oss för snåla 
för ty vi tänkte även på vår kassa. 

 
Men när en gång vår klubb blir stor och rik 

då skall vi ha en egen färgfabrik. 
 

För om bensin och oljor blev sådan konkurens 
så att vi måste hava mång extra konferens 

nu skulle alla båtar ifrån vinterns sömn 
obarmhärtigt sättas uti sjön. 

 
Det var då många nya liksom gamla 

alla skulle de sig där församla 
där hava de sin rätta goda mark 

Tärnan, Jo-Jo, Viken, Trim och Snark. 
 



 
 

 
 

Lätt de gunga på den blanka vågen 
varje klubbkamrat ses glad i hågen 
väl kan det finnas något kritiskt öga 
men att nu ändra något det går föga. 

 
Ett namn och vimpel på var båt 
och mösse-märket det följs åt. 

 
Och motorn detta viktiga moment 

ibland så god, ibland en sate; men på skämt. 
 

För tänk när vänstergående den börjar surra 
med en nyköpt högergångad snurra, 
då gäller en manöver som gör stopp 

vid risk att eljest åter halas opp. 
 

Ibland så kan det vara tomt i batteriet 
och det är ej så lätt att uppå förhand se det. 

 
Så har vi ock en sak som heter stift 
som även de ibland ej ge sin gnist, 
man år då stå och veva dagen lång 

fast kul i helsike det är att motorn få igång. 
 

Den kan nog göra andra små förtret 
men detta är dess lilla egenhet. 

 
När vi sedan oss orienterat 

samt närt en tanke som vi resonerat 
att finna just den plats som passar bäst 

för att med våra vänner ordna till en fäst. 
 

Så blev en plats bestämd uti i en vik 



 
 

och mycket folk och båtar kommo dit 
det blev en stor och blandad flotta 

det räknades ett tag till båtar fyrtio-åtta. 
 

Att sjöfolk skola roa sig i land 
det är ett bud som ingen ändra kan. 

 
När de sköna kvinns får pråla 

och även med varann i smyg vill skåla. 
 

Förplägnad saknades ej under natten 
jag tror en del sig hållit väl med Bratten. 

 
Men de som voro rädd om morgondagens hälsa 

mäst prisa javat som de fick hos Hildur och hos Elsa 
 

Det dansades polkett, jazz och vals 
att lägga av i jobbet ville ingen alls. 

 
Fast nog en del måst varit tunga 

när de sig svängde med de smärta, unga, 
föratt när sista paret gick från banan ut 

då var det även där med golvet slut, 
och Sätterberg nog aldrig känt sån ro 

som när han sedan sov uti ett getingbo. 
 

Sen väcktes upp den stora djärva planen 
att nästan ge sig ut på oceanen, 

för att få vädra våra vimplar 
på trakter där man stora hajar pimplar. 

 
Men inför hot om regn och brott mot strand 

de flesta stanna hemma, och i land, 
men de som voro klämmiga och for 

fick det gemytligt blött hos Bruks- och Kusöbor. 
 

Men när det sedan led mot slutet av augusti  
kom man ihåg den första fästen som var lusti, 

och så med ens kom tanken upp att bygga 
för alla båtars djup en brygga. 

 
Att få en dansbana tog ju också på fliten 
ty den gamla var ju slut och så för-liten. 

 
På nytt man sågade och spika 

det var ej tid att tänka ens på fika. 
 

Och även de skall ha vår tack och heder 
som märkt och prickat upp de bästa leder, 

och allt blev klart, det gick med glans 



 
 

båd först och sist, så var det dans. 
 

En låda varm och skön vid korvens gubbe 
det passade så bra tillsammans med nubbe, 

man mycket annat sålde och servera 
och allt gick åt om ock det funnits mera. 

 
Och för att hettsa upp vårt svärmeri 

så var det uppsatt fint fyrverkeri, 
allt var så vacket som en natt och tusen 
men ack’ då blev det slut med ljusen. 

 
Och våra pigga kära lottor 

de hade lagat till så mycket gottor, 
och för att säkerställa våran seglation 

så gjordes uppå allt det läckra en auktion. 
 

Där håvades i Balbo- flott med stolpar 
och bäst det ropades av käcka Holma-pojkar, 

så att vi tänkte nu får klubben stålar 
det mästa gick dock åt till plank,musik och skålar. 

 
Och Fredrik med sitt jätte-filmeri 

som är hans hobby och hans industri, 
tog där så många, fina långa plåtar 

av ellskogspar och vimpelprydda båtar, 
och när han visar dem så må han veva sakta 

att de sig själva nog få beakta. 
 

Sen frågan blev, vem som var bäst 
att kunna pressa fram varenda häst, 

utur sin motor och sin båt 
det var ett ärligt sätt att skiljas åt, 

och minuter fyra genom två blev banans kvot 
nu gällde det att kunna göra knop. 

 
Man föresatt sig minst ett hundratal 

utan någon som helst decimal. 
 

De voro i ett verkligt kamp-humör 
när signalen gick ” var klar och kör ” 

 
Och kom med skummet forsande om bog 

när krönikören på dem tiden tog, 
och protokollet som därom blev skrivet 

det ligger nu förvarat i arkivet. 
 

En motorbåts-säsong på våra grader 
den är ju allt för kort, och vinden sällan laber, 

men mycket nöjsamt kan därunder hinnas 



 
 

som stärker kropp och själ, och skönt det är att minnas. 
 

Vi stadgar nu fått och må läsa däri 
de fordra utav oss en god decipli, 

på det motorbåtssporten den bästa på jorden 
skall få göra sitt mäktiga intåg i Norden. 

 
Jag tänker mig också den glada stund 

då klubben tull ett eget hem skall lägga grund, 
 

För om det finns en plats som därtill anses duga 
då bör där också stå en trevlig klubbens-stuga. 

 
Och våran styrelse och kommité som alltid gjort sitt bästa 

vid möten, och när det som det gällt att fästa, 
 

Ett tack till alla och en var 
jag får väl räkna med att Ni står kvar. 

 
Nog mycket annan som jag vill tolka 
när som vi här oss samlats uti folkan, 
men då min läsning skulle bli för lång 
jag väntar därmed till en annan gång. 

 
Till sist en önskan jag ock uttala må 

hav alltid glädje inom vår N M K 
och snart vi hava åter en efterlängtad vår 

och hälsar jag er alla ett hjärtligt Gott Nytt År; 
 

--------------------- 
 


