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ALBANO BÅTKLUBBS 
25 ÅRS JUBILEUM 

I seklet Nittonhundra och året Tjugoett 
vi minnas kan tillbaka på vad ~om då bl?v skett, 
att i september månad, den andra d~t så var 
ALBANO BATKLUBB föddes och lever ännu kvar 
och klubben växte stadigt, - ALBANO - den blev stor 
tack vare starka händer och »Styr~t» ~om jag tror 
sköt in sin hela kraft ty klubben skulle fram 
och dagligen var önskan - Vår egen lilla hamn 
så hamnen blev omsider med klubbhus och med skåp 
en verklighet för tidl.'r för alla som har b~t 
att på en slip som smiddes av flinka händer då 
få hala opp sin skuta i hamnen - /I. - B - K. 

När vinterns isar ~mälta vid »Brunnsans» väna !.trand 
då fylls vårt bröst av längtan till kobbar, - skär ibland 
vi styr då ut på vågen som brusar vid vår stäv 
och lyckliga vi äro som båtsmän i vår värld 
att lotsa ut vår skuta ur »Kistans» smala sund 
det händer nog bland många att någon går på grund 
vi stäva dock mot »Vitskär» vår 0 så liuv och skön 
för alla A - B - K-are är »STAVASTROM» - semester-ön. 

Så framåt vi skall gunga så tjusigt och så skönt 
på böljorna de krusiga och allt är sol och grönt 
då klappar i vårt hjärta en maning till en var 
att landa även varsamt varhelst Du ankrar kvar 
vår heder och vår ära ej sättas får på spel 
ty A. B. K skall äras på äkta sjömans-sed 
då först Vi skola minnas evad vid grvning skett 
med A. B. K.-dcvisen - Vi äro alla ett 
till hjärta och i själen vi gläds i frö1d och glamm 
när så en standert synes med - ALBANO BATKLUBBS namn. 

Arbe. 



ALBANO BÅTKLUBB 
2/9 1921 - 2/9 1946 

Den 2 september 1921 hölls det första protokollförda mötet nere 
hamnen med medlemmarna i den blivande Albano BMklubb. 

Ur det då förda protokollet lyder »§ 2. På förslag av den tillsatta 
interimsstyrelsen beslutades, att som namn Å den tilltänkta samman· 
slutningen godkänna det av dessa föreslagna namnt>t Albano Båt/dubb. 
§ 4. Företogs val av styrelse och blevo härtill utsedda: Ordförande 
C. V. Lindberg, Kassör K. Lindholm, Sekreterare K. Lövgren, medlem
mar utan funktion F. Brolin och R. N ilsson. Till supple;mter utsågos 
herrar Bratt och Larsson. Till revisorer valdes : Otto Johansson och 
Sven Andersson. 

Hamnområdet innehades, när klubben bildades, av herr Månsson. som 
samtidigt drev en diversehandel med pilsner- och bensinförsäljning. 

Nattvaktsysslan fick båtägarna själva utföra. 
I hamnen f~nnos inga pontoner utan endast pålade, dåliga bryggor, 

och hade varje båtägare sin låda att förvara sina tillhörigheter. 
Enligt flera äldre medlemmars uppgifter ~kall första gångm frågan 

om bildande av en klubb dryftats detta gjorts vid »Svarvar Lasses» låda, 
vilken låda var placerad vid »Tupphuset». (där klubbhuset nu är 
placerat.) 

A klubbens möte den 27 /4 1922 rapporterade styrelsen att holmen 
»Vitskär» var förhyrd för första gången, och har klubben sedan dess 
varje år fått hyra densamma. 

A samma möte tillsattes en kommitte bestående av 0. Johansson, M. 
Pettersson och "L. Andersson med uppdrag att vända sig direkt till 
Kungl. D jurgårdens Förvaltning och Riksmarskalksämbetet för att för· 
söka få hyra hamnområdet, enär klubben flera gånger hade skriftligen 
vänt sig till Herr Månsson med anhållan få överte.ga området, men hade 
Herr Månsson ej ens svarat å insända skrivelser. 

Först den 29 april 1924 kunde från Riksmarskalksämbetet erhållas 
resulution och kontrakt å hamnområdet. 

T hamnen hade samtidigt med Albano Båtklubb även bildats en båt
klubb med namnet »Båtklubben Fenix» bestående av ett 40-tal båtägare, 



och hade dessa även genom Djurgårdsförvaltningen försökt erhAUa om
rådet. Som antalet båtägare i .t\lbano Båtklubb var betydligt flera till 
antalet, och först sökt erhålla hamnen, fick Albano Båtklubb företräde. 

A ei.;tra mötet den 3 juni 1926 beslöts bygga nytt klubbhus, (resulu
tion hade då redan erhållits från Riksmarskalksämbetct) samt låta upp
föra 130 skåp. Klubbhusct kostade 800: - för trävirket fullt färdigt att 
hopsättas samt kostade varje skåp 14: 50 pr styck. A samma möte be· 
slöts låta bygga dansbana å holmen »Vitskär» till en kostnad av 330: -
för endast trävirket. 

Belysning och telefon inom hamnområdet anskaffades år 1927. 
A extra mötet den 11 februari 1941 beslöts inköpa området å Ljusterö 

till ett pris av 7.500 kr . och ordnades betalningen genom att medlemmar
na tecknade sig för 220 st. ;mdefar. Området ä Liusterö är 965 kvm. 
åker, 46.975 kvm. avrösningsjord samt 25.810 kvm. fiskvatten. 

Ar 1943 fråntogs klubben c:a 1/3 av sitt område, enär Roslagsvägens 
breddning då skulle påbörjas, och erhölls ett nytt område i ersättning 
liggande bortom klubbhuset. Det nya området var helt oarbetat och 
orsakade klubben synnerligen stora kostnader för ?.tt få detta i använd
bart skick. Många skrivelser och förhandlingar med Kungl. Djurgårdens 
Förvaltning och Stockholms Gatw1ämnd måste göras för att få området 
aiwändbart, och fick klubben bekosta alla behöriga arbcicn utan minsta 
ersättning från Kungl. Djurgårdens Förvaltning. 

Som våra pontoner, med undantag av de två vi hyra av Idrotlsstyrel
sen, äro i fallfärdigt skick har många underhandlingar förts med Stock
holms St<.ds Idrott- &.. Fri luftsstyrelse att få hyra nyil dylika samt att 
av statsmedel kunna erhålla medel till en p<'tlbrygga för att fä en direkt 
förbindelse från land till vår långa pontonrad utvid vägen. 

Detta är i korta drag några av de större händelser under vår 25-åriga 
tillvaro, men finnas hundratal mindre lika viktiga förbättringar ut
förda under dessa år, men skulle då denna lilla historik bliva allt för 
långrandig. 

:En kort översikt över de ekonomiska förhållanden under 25 åxsperio
den följer här nedan: 

Omsättningen har hållit sig omkring 9-13.000 kr. D.en var lägst år 
1928 med 9.400 kr. för att åren 1934-1939 hålla sig omkring 13.000 kr. 
BåtarnM antal sommartid har varierat från 205 till 221 för att under 
krigsåren ncdgå till lägst 140 st. 

För vintertid gäller siffrorna 189 till 210 och även där en minskning 
under kriget till 140 st. 

Kostnaderna för hamnen har hållit sig omkring 1.500 kr. Ar 1924 var 
beloppet blott 500 kr. för att under 1945, vid lägsta båtanfalet, springa 
upp till 2.500 kr. 

Medlemsantalet vad det gäller manliga har varit lägst 179 st. år 1934 
och högst 287 år 1928. D~ kvinnlig<'. medlemmarna har under åren 1921 
- 1939 varit i medeltal 25 st. men under åren 1940- 1945 gått ner 
till H st. 



Klubbens första årsfest firades å rest. Norra Brunn den 28 ian. 1923. 
Ferd. och Fru E. Brolin ordnade denna synnerligen trevliga fest. Föl
jande strofer äro hämtade ur Manne-Pellcs årsvisa: 

Om A. B. K. vill jag denna visa nu sjunga 
och den skall minna Er, både gamla och unga, 
om sommarvindarnas szkta sus uti säven. 
Den tid Ni minns, då Ni lite var drog på veven. 

En sommarkväll, vid Albano, vid Lasses låda, 
där blev den född och där fick ungen man skåda. 
Fast den bl~v senfödd, den ändock stanna i livet. 
Den är ett å r blott men blir väl mer det är givet. 

Men trots allt motstånd, vår klubb den växte i styrka 
och så beslöt vi, att söka skaffa oss kyrka. 
Där våran herde, herr Lindberg fritt kunde tala 
och där vi andra och ringa pröva vår skala. 

Men uppa Vitskär, där skall man städat sig !>kicka. 
Och ej som Jaje klä' ut sig till blomsterflicka. 
Och ej som Ferdinand krypa undan för maten, 
så att till busken dom kommer efter med faten. 

Och nattvakt gick vi i hamnen rätt många nätter, 
ja, när jag minns det, i<Ut nästan känner mig svetter. 
För att man gick där å vanka såsom en fånsson, 
fick man betala tre blanka kronor till Månsson. 

Klubben har sedan va rje år till och med 1939 avhållit å rsfester, men 
på grund av kriget sedan dess ej ansett lämpligt hålla någon dylik. 

Ur årsvisan 1937 hava vi saxat följande: 

C. \Yl. Lindberg han ~ar på natten 
bland våra båtar och håller vakt. 
Han gärna matar den vilda kilttcn 
för att honom f;\ i sin makt. 
Han gAr där tryggt och drar sin klocka 
mycket sällan det nAgot händer. 
T rots att Far brukar skrocka 
om gamla käringar som anländer. 

För länge se'n man ej med arbetstimmar räkna 
då var det met'a fart och kläm. 
Gubbarna jobbade sA de nästan blekna 
Bagar-Johansson var en av dem. 
Då började man på lördan knoga 
tog sedan hela söndan med. 



Att räkna arbetstimmarna så noga 
man hade ej för sed. 

När från någon färd Du återvänder 
ibland det kanske händer 
att Du propellern råkat tappa 
eller något lager börjat glappa. 
Av Malmsten Du då beställer 
både lager och propeller. 
Han lugn och bra är - aldrig stimmar 
och gör ibland några extra arbetstimmar. 

Vem är väl våran klockarfar 
som alla kännel' inom klubben 
som sina sextio år på nacken har 
men dock långt kvar till gubben. 
Som varje kväll från tidig vår 
till sena höst - därnere går. 
Vem är väl som en massa verktyg har 
lite var vi låna fått dom 
när man frågar en sak står klar 
man skall inte hava bråttom. 
Tänk om han avstår man undra kan förvisst 
jo de vore fint de 
Kan 1i tänka Er A. B. K. utan Almqvist 
jag kan det inte. 

A årsfesten 1937 utspann sig följande lilla »gräl» mellan styrelsens 
medlemmar. Ordf. Ragnar Bäcklund knackade i glaset, reste sig och 
yttrade: · 

»Jag sitter här och tänker uppå gångna år 
som ni kanske aHa förstår, 
ej alltid varit så roliga, dessvärre 
tack vare en mycket liten herre. 
Jag tänkte först när han kom in, han är lugn och bra, 
det här skall roligt bli 
men konstaterade rätt snart att han var ilsken som ett bi. 
Nu är han gammal vorden gillar bara gamla toner 
och slår genast ner på mina reform3tioner. 
Dessutom har han ständigt ont om tid, mycket göra, alltid 
ja tidens jäkt man kan i honom besanna 
men det går över, vi får honom alltid att stanna. 

'i gissat har det, men jag nämna kan till sist 
att den lille mannens namn är Lundequist». 

Nåja, herr Lundequist blev honom ej svaret skyldig utan talade och 
sade: 



»Ja, herr Bäcklund, jag fär tacka för de v.änliga orden 
men om Du nu går fram med ditt frid på jorden 
så kan väl inte därför alla vara snälla 
någon måste också skälla. 
Men jag ej något sådant b<höver. jag skall sitta tvst och skriva 
dock ett råd jag ville giva 
åt den som pengar skall indriva. 
V a.rför springa jämt och passa 
när bestämda tider finnes för en kassa. 
Säg ifrån på skarpen och sjung ut så dom andan tappar 
i stället för att skriva lappar. 
Ja, förlåt, jag ser ni skiftar färg 
men ni nog förstår att den som skall ta åt sig, det är Berg». 

Kassören han tog åt sii;c och flög upp som ett skott och gav igen. 

»Herr Lundequist skall nu inte !essen bliva 
för även jag kan väl någon gång få skriva. 
Att protokollen föra är väl ett barna_göra 
men om du pengar kunde på dem få 
då kanske min ställning du kunde uppnå. 
Nog har jag haft göra men vill mig ej beklaga 
dock finns det platser inom styrelsen som kunde en behaga, 
Jag fråPar blott vad kan väl en sådan prestera 
som medlem är men ej behöver funktionera 
och för att mina ord skall träffa just den rätta 
vill jag fråga Martin Johnsson om ej hans syssla hör till de lätta». 

Martin J ohnsson ville ej vara sämre än någon annan utan reser sig Hitt 
och ledigt och yttrar ungefär följande: 

»Jag tror jag kan besvarn orden Du nu sade till mci 
med att jag ej så mycket märkbar nytta gör, som dej. 
Men Du kanske minns att Du hade semester 
och så finns det någonting som heter förspel till våra fester. 
Dessutom skall man springa på styrelsemöten titt och tätt 
att då tänka istället för era trötta hjärnor är ej alltid lätt. 
förresten om en liten sak jag till dig får säga 
så tror jag Nisse Hansson en ännu lättare syssla plär äga». 

Så till sist reser sig Hansson, nykommen i styrelsen, för att försvara 
sig mot hela det gamla gardet med följande ord: 

»Ja, även jag får tacka för de vänliga orden, 
jag är ju yngst och en gröngöling vid styrelseborden 
men - om inte precis mitt blod på hämnd vill ropa 
så kan jag dock säga dig Martin Johnsson och förresten inom 

styrelsen allihopa , 



att denna mycket lätta sys~la som jag bar 
den på nerverna ta'1:. 
Ty enligt vad jag kan förstå 
så skall jag alla sysslor kunna hoppa på. 
Därför när jag gått på styrelsemöten har jag varit så nervös, 

ja som gele så mjuk 
för tänk om Bäcklund varit sjuk. 
Ja jag tror jag hem har lubba 
för jag har aldrig hållit i en ordförandeklubba. 
A kassören med hans debet och hans kredit 
det förstår jag klarar man ej så ledigt. 
Nej det enda är när Bäcklund och Lundequist litet olika har mena 
då med några små, små ord av kärlek jag försökt att dem förena . 

AJbano Båtklubbs första motorbåtsfävlan med idcaltidsberäkning hölls 
i samband med den sedvanliga höstfestcn den 22 augusti 1926 ocb där
efter varje år till och med år 1939 och upphörde på grund av b-ensin
stoppet. Dessa hästfester och tävlingar hava alltid omfattats med stort 
intresse av medlemmarna och deras bcki:.nta. 

De äldre medlemmarna har såsom säsongavslut varje år avhållit en så 
kallad »Gubbskiva» med striingt förbud för det s. k . »Täcka könet» att 
närvara. 

När Albano Båtklubb i dag lördagen den 23 november 1946 firar 
sina 25 år med en festlighet å Restaurant T attersall, och denna kortfat
tade historik skall då föreligga färdig, är det med de vam1aste lyck
önskningar till fortsatt framgång för klubben nedanstående teckna. 

»Ludde» ocli »Nisse». 
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