
Lilm hislorik: 

Från "Lasses låda" 

till A.B.K. av i dag 

Dd \""ar 1921 OC'h dl ,·ar myc~ annorlund~ RC»ltgs-.'i .gtn \ar 
smal och slinsrande och du rullade dec: fn.m flera h•suk1uwr an 

bilar. Dtn "ora jilrn\.igsbron ._.jd 1ullen med ~in trortoarforwdd-a pu
~ge fann) inte heller. utan fotg,.,ng-arnJ fick tr~ng;1 :ioig fnim genom cu 
1nafikbrlig1 '"nllsöga". En ,aldig snOcipp föroren.tde ';mn~. och snö
nu.noma llg k'u lingt fram pA sat\lren. 

01 som nu llg det bltar \id 'lr dela" 6runm,ikss1r.1nd~. Dr flnt;a 
bitarna var kanske smalare in de ir i dag, mornrerna var robu~care och 
hamnanlagningen , ,1r prin,ili, are. Sli~ , .ar en basl;;m1 1rakon~ruk

lion, som m.iite cynpl ner n~ en nungd ~erur för an ime tr&,irht 
sl..ulle fly111 upp med ral)t"n, fu haodspel, wm lmn·de fyu StArk.i karl.in 
umladc kraft, an,Andb för au dra upp bJu.rna och istiillec för de- nu
\.Uande pf)dliga J.Jpm fanns dtt m.aswr med skräpiga Udor, di.r bJI· 
itg;una fidc Un in ~inil 1illhörigheter. 1)4 blUtnill 10~ upp p! h~tfl. 
arbtu.dc nlJn vid )kene1 fo1n ounde fotogenlampor. 

Hamnomddct 'ar ln1e heller dtuammA. D.li l.tg bitarna ocksl ntdilln· 
för Roslagn<1gen. JU~ d.u nun nu i tomnUt \takl ner sttn och grut fOr 
den nya bttdill u1fanJu.gen. Pl den liden gicl.. p;tSSagen u1 till 'iken 
mell.an bJ1una, och det kunde v>tra m~ngder med obehörig.a som p:"~e· 
rillde ö'er hamnomridet nir det 1. ex. anurdn;ides tra"lii\·lingar pl 
Brunnnikrm is. 

Albano bl1hamn ur pr1va1<1gd. Arrenda1orn )OM hette MlMSOn och 
hyrde omrldet av DjurglrdsfOn .. altningen, kunde regera eher goufin
nande och de1 ridde cxW )40tl mi.nno1e bland bltAgarna med forhll
landena. Ort- hade billt·a lit ulja ~llan illlt l)dill arttndillto rm \illlror 
eller tJ. sin b1c och lte \ig i'•8· Det rldde ell \i\)C gunsdingMy:nem oc.h 
arrenda1orn förd"ladc bJ.1pla1scrnll helt efter ~.irc goufinnandc och 1og 
god1ycklig1 ut a,·gifterru for bltarru. Den, 50m "lod i gumt hos •rttn· 
dacorn., fick en bra bl1plats och slapp undilln med en liten .ngift, mctbn 
andra fick punga ut mtd ganska rejitb )lllntu. 

Missnö1et 1iis1c i Wthamnen och c-n d<1g utli.»te det ~ig i handling. 
Nl1tra bl1ig.ue h11de bildu en urpalllubb i blcha.mnen, och n.lr dt~n 
medltmmu kom hem rn ~d.1gsk,;;.11 tf1r:r d.,~em .sjäfur, fann de •Il 
arrenda1urn boksu..,ligen •trAlll \<arpaklubbcn h1'n dt1 .s. k. '"Tupp~JU· 
fet", dir medlrmmama - na1urlig1,is 11101 hJr.i - fön'.iude ~ina pi· 
na1 .... 

Den kullrn .sambades nlgr.1 .. , . brJ1iiguru \id lanes ISc:b" pl hamn
omr,dtf, och efter ht1:t disklmfoncr bhl01 man m bilda tn b-111.:lubh. 



l11 ,;;,.J.,& ; 1111.,,nrll ,.,;,_o,, g.iHI i hi.>riMR pJ 19J().t.,/d. 8Jt11r11<1 IJ& Jd lik4 tålt 
pJ bamno.,,rJdt'I Jom 1 J.,g , . , 

-~:i~~e~~~=t~~k:;l t;~~;ä~~~;;r~~ö~~~ll:~~~~~nEan o1~~;1n ~~~au~:~i!e t;.; 
den nystani1dc klubben fick genast 35 bitigarc som medlemmar. Dagen 
därpi höll5 ett nytt möte där linjerna kl:a rnade ytter ligare och redan 
umma vecka, p1 fredagen den 2 sep{ember, ~mladcs den nybildade sam· 
manslurningen pi nytt och \·alde t ill ord förande C. W. Lindberg. En 
~tyrelse u1sågs och de1 bestämdes au namnet på SJmmanslutningeo skulle 
bli Albano Båtldubb. 

Klubben växce snabbe och vid 1rsskif1et hade man 71 medlemmar. 
Emblem, vimplar <X'h mössmärken bestämde!! och beställdes. Naturligt· 
vis innebar den fl}·a klubben <1tt det ble\' ökade slitningar i hamnen. Ar · 
rendatorn såg inte pi den nya klubben med \änliga blickar och mot· 
s.Jlierna skärptes, Samtidig! tog ABK:s medlemmar avstind frin de OSO· 
lidariska båtägare, )()Ol inre ville bli medlemmar och utgjorde en splitt· 
rande mi11ori1et. 

Pl \·l ren 1922 fick klubben sitt för.;ra egna hem, klubbholmen Vi1-
\Lar, wm förh)rdes av Djursbolmi. ~tad. Pi mid~mmaraftonen det .året 
in\igdcs den nya klubbholmen och flagg-a och vimpel gick i topp på den 
O) rcsu flaggst:lngen. Medlemmarna hade filt ett gemensamt urflylm· 
mJl och ocks1 en plats, där de var .sina c-gna herrar. 



Om detu dihade klubbskaldcn "M•nne-Pelle": 

O,,, A 8. I\ . 111/ ,., Jtwru .,. .... •l••l•· 
~,, ""' 1b/J ,,._ l:.t , ""'# , •• ,. «i •• ,.. 
•• 1••-ri.J•ru1 ull• ,,., ,.,, unw. 

Dttt 1J,., •t••· tU., ''" ,., "'•I /M ,.,..,.,,. 

(• >•••Mi1·.JI riJ Al ...... t1J '"Lmo l.iJ•'' 
tltllr iln lln1 /iHU J.j ..-h 4'" J,.lt ••It# "'"" 1l"4" 

r.111 .. 11 u•/oJJ, Jn """'°'' ,,,,,,11.1, '"''· 
Dt•11rcll&rbloll •nblir ,,,/ ,..tr,tlt111r t.fof'I, 

1\ll'lr •• H IJtl./t, •Il 1At <f• ll#Jt "" 1't•ll1S• 

JJ 1rci.1t MJ_.,,.,,, ''" lin. t'• ..,""" ,,,,~/tig. 
Ot• ••• Jn1 ,,11, b.i '-'' .,..4 ilu 1110 ..,..,..,,, 

1A 61t1 ""Mdu•• .Jt1 •tt'• ltutw ..... trMiJ. 

\I"'"-'• Mt1 ,,..,,,"'*' ,,w .u ... "'" 1.ulc; urA:11 . 

..... U -•l•I ri 11111 1f111/11 •o '"'"· 
J.w ,.,,,,,. hrYJc, ,,,.,, U#llbtr1. /,,u '"-"' r.J,, 
e<IJ J_, I j .,,,J,,, °'' /11110 frlil Il j Jr 1/tJ11, 

' "' """'''" ' '""' ,., lntf•t•, ,,,,.,, ,,,,,,,.,,,, 
«h"'" 1·i 1joum. J1/1itr,,.,,.lt..-d11.,,Jt. 

Ä 1 J /r,,,,,f.,.,..,, 1·1 I/OJ OJI ""' "'"' "''"'"' 
~· ,., "'-~ - JJ ,., ,, "'1111 ,,,_"". 

Fothållandtc mrlbn arttnda1<>m M.insson och klubbens medl~r 
bin dod: 1lhmua irriten.t, och hu &Hi~dc tn ~rhebc frin :Myrcl.sm 
au fl hyn h:.imnomddcc. Klubbr:n u1..J~ darfor en komminE, '°'" fidi: 
i uppdrag 11t forhandla med D1urglrd\fon·alcnin~. Det \:iJ:idc M8 
sn:a.rt lllt uppdro1get inrr tillhordc de litt:.iJle. Dt1 g ick .s1 llngt •It min 
alh·arligt U,u.,·.1gdr alt .anl.11gg:a en ">' hamn och s1yrelscn var utt• ., id 
Kräfrriktt och stegade upp en planerad klubbhamn. De1 omridet ville 
emel lertid inte Djurgl rdsrörulmingen u rcndc.n u1. Under ciden ther· 
togs hamnen av en ny arrendacor, och dl denne dltade p5 olxs1lnd ~8 
situationen ui au ljusna för IJubbtn. Men dl kom dn c-n ny komplik•· 
tion - en annID klubb , . .r ock.si ute dter hamnomridet:. Ti ll .)isc ord 
nade sig emrlltttid s.Hcn och den försu rNJ 19.Z.f kunde koncn .. lct om 
förhynndtt I\ hamoomridct tl.r1"'H pi. 

Aren gick. Red.an 19.Z5 hade ABK .Z60 mcdlemmu med 188 bh•r o<h 
mrdlemJ.anlalct ,jleg 1Jngsam1 n~ 'i.il..en. llUstfrsttt med regaua '1d 
Viokiir och >tltli~ fyf\ctkeri började bli en u.di1ion och i samtnnd 
med denna (est hörde ocksl en molorblt.stavling 1ill programmet. Varje 
lr sktdde nl~ot nytt i hamnen . Dt! fula IAJorna ersattes med prydliga 
grönmll1de .sklpr11der , en flaggulns reste>, kajer och bryggor förbäu . 



rades. 1926 stod det nya klubbhusct firdigt och samma lr blev ocksl en 
daruban.11 upprörd p~ Vitskär. 1930 och 1931 byggdes sJjpen om och för· 
sågs med elektrisk vinsch och pl ci0Arsjubiltt1 sjöng "Manne-Ptllt": 

l ' i 111•f,,1J J,.:,, tdl ll/11hhf'•1 tio h ABK 
MhJDr ""lo/It..,,,,,,,,,,, h.ri.i1s1h-A.Blo.. 

Vi Jlo""'" ,UJi1 "'i J/,.bbus """'"AB/... 
pJ ,,frlil ''"lleN rom 1 !bthbnu b,,,,," 
och pJ "'ole,,,. i""' 111·.r/<1/ 
1i liJil 11.,,,,pc111 '111,/ ABK. 

Ari '"'' gor 1lriJr11 J," lir liltll s/41 AB/... 
IRffl ,.,J 1·1 1/l'id" b/011 /Or k/11hlun1 111/ ABK. 

V tid gor om "'1go11 ou lur 1iort /iirlrrl i tfBlo. 

Jet f.Jr ''"' " glö111m" o,h sJ br111 "'"' Jtt 
of'h,.,,/111r r1011n1li1c11li11 
pJ/;/Nhlm110111 tlc11 6/iuABJ... 

/111 11og 111m11s it1g Jttt tiJl'11 1t1111 b.n gJll ABK 
JJ 1unh111rt 1·11r rt1Ulnu orh s/011 1 A81o.. 

E11 IJd11 ""'d" "'"" 111/ 1i11 tttJl;irft i ABK 
""""" Jt.h1lrJp J.,,,,,.,,,o,.,e1t1lrtt1t 
och "" J, Jör J,mrb.1111 1101 xor r.ill 
Wtll l'fflA k.ibh1t/J 1 ABlo.. 

ltllluo BJJl.fubhs iin· 11ch l'i1111~fe1t 18.t 1921. 0l't I''" bl'I ;,,,,_ *111bbfll. iHI· 

l ig1:11fid e11 ege11 """'"· 



fa1 1;ö11111"i"&1d•1 flJ 1·Jrew 
19'1. I /örll" r"'1nr Alt<.ill! 
Fr,,11uo,,, F"J;,,,,,,J Brtdi11, K. 

G. Oh/no11; i """" ' u1dn 
Tb11rt Al•q11iS1, P..iHJrbl, Raa· 
I ' G11,,.,,,no11 t'<h 111r..dll! ; 
lwlr1rM,,J1:11 Ei""' FroMHllz. 

/ • JiJMf ,,;, ~b ir 1"11" lill Jt ABK 
«h 11!ftrr 1'il1ltr lro11'111ff .J1er rlr ABk 

1.1 '""'' '" JJn jdh" 1111 gJ11g i AB" 
111"4 h7ul, flll!>Url, 114.,,f.i'"' hin l.J11g 
oth 1ill 1i1t ;., sl11111r hJr i !1·411 
11ttd 111!•11! orh '" hrll ABK. 

Vid krigsu1bronet 19}9 hade klubben 274 medlt-mmar och det 15.g 205 
bltar i hamnen. Bensinen nnMJnttad~ och motorerna stoppade för 
mAnga Ar. Varje vlr rustades bitarna, sattes i sjön QCh fick ligga där till 
hös1co, di det blev dags au dra upp dem igen. Fcscer och motorblb!äv. 
lingar blev minnen, som man kunde prata om ,jd p nwaron i hamnen 
och drömma om au f:l upplev• en g:lng igen, d! kriget var .slut och bl· 
tarna !ter kunde styn ut frln Brunruvikcn. Mcdlcm~ntalc1 och Mtbc· 
.sdndct krympte naturligt\ii~ och 1!)44 fanns 20} med lemmar och 139 
bitar i hamnen. 

All ,·erks.amhcr llg dock imc nere under dcs.sa mörka Jr. Det \'ar un· 
der denn:11 tid som klubben satsade stor t och inköpte den nya. kJubbhol· 
meo pl Ljust~rö, om vilkec beriiuas p1 annan plats i denna jubiJnimS· 
skrifc. 



Klubbtns 2S-1rsfcsl 01' höll~ den 23 nonmber 1946 p1 restaurang Tat
tc.r~ll med ~cor anslutning frin medlemmarnas .sida. Vid ftstcn utdcla
dö för förMa gingcn heder.snillen till de medlemmar, .!>Qm tillhört klub
ben !ted.i1n den bildades. Året därpå uppsades ABK :s kontl"ilkl med 
Dju~holm'> A.-8. om förhyrandet av Vitskär och i.ställer förhyrdes 
Norn1 l.impholmen. . 

År 1954 och Ljum•rö är l'lt \il.:tigt kapitel i klubbem hi'>toria. f'flcr 
klubbtl>lut pl au eu kh.lbbhu .. .skulle b)'gga.s, gid, styrelsen, som S<tmd-

:;~; ~~~~,~~:r~1!fi~0~~:~;;;a~~ ;~~k:1i°:~ ;~~ö:~s~~~;~~/r~~~,:~: 
de gentl"illioncr om hur en het längtan au vilja något .skall förnrkligas. 
Den andra juni for.sladei. allt virke ur lill Klubbholmen. P.l piogscen 
nlgra dagar ~nare b des under~lageo ut pl de redan under maj fardig-

~l~~~: h~:~ar;:~:~:~:~;11}~j~~a~rf;~h~!~le~=~ ~~~~eta~~!;~:~ 
och söndagsfirarc på stugan ~l att niir den se<J,;mliga hösuräffen skuJle 
hlllas i september. klubbhu.set dl också l>kuJle kunna invigu:, vilke1 ihen 
blev gjort. Den höscfestcn blev en milstolpe, ty dei var ju första g1ngen 
ABK kunde samlas i m eget hem ute p1 Ljusterö. 

I dag 3.r Albano BStklubb en av de ledande klubbarn~ i S1ockhol111 
med 418 medlemmar QCh Ö\er 200 bl.tar. Klubbens bl:hita 'impel 3r 

V.ir.-.. bn lo,,,mil oth Hllfl ,JJliJ iir Jtl /N/l /.,•I ""t i A. B. l\ .. b,,.,,,m. fliir ir 
A:l11bbe"J bcdtf'1otdjor"fJJt1 U1mbo/,,, 0111gi1<'fl dl' hl r.uJ r•iil!4,,J11 ll11bln1udlN11· 

"''"· un11 ''" ~ig ni lilNll p<111J i i·Jr.111l"11'g1nl1tlt1. 



01·cr 100 hJt.n ligg« i A. Il. K.-b.JtN1u11. 11.n ur '" """''""&shi/J /r.J11 il11bbt11s 
,, .. ,,del ... Jc111 .... ckr.i n, ........ nA-.·11. 

välkänd i skirglrden och AUK kan bjuda ~ina medlenuuar fordelJ r, -M>m 
m! nga andra b.5.tk lubbar inie kan visa mocs1ycke cill. Det finns en hamn, 
.wm medlemmuna under fyrlio lrs tid undcrhlllit och förbättrat bit 
for bir, en närbelägen u1flyktsholme i Stof'll Värtan och en verkligt för
näml ig utham n och ldubbholme i ~kärg!rden1 som kan 1jäna som bas 
för medlemmarnas mocorbåtsfiirdct. 

Det har gåu fyra decennier sedan upprörda b!tigu e sam lades \·id 
Lasses lllida och mlnga nu glömda txfitentusiaster hat lagt ner kraft och 
vilja på au bygga upp det som i dag är vårt A. B. K. 

* 
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