
St11ga11 på Lj11rttrö: 

Klubbholmen köptes 
då det var körförbud 

på skärgårdsvatcnen 

Alb.mo S..ddubb hu .sedan 1922 h)rt Viurer.sliir (Vitd .. 11r) i Scou 
V.inan. Nlgon ~ng p1 1930-ultt borj1dt nu.n CJMlltrud incrtt

~n \ig for .1U fin112 en anfllln pla.b au umbs p.t undt'r somn\um. fri. 
g;iin di~kucc-r.idn pi rt:t par ID04tn och m kommiue tillsaues for an for . 
.söb finna tn bmplig )Onum.rhamn. t\.ommiufo balod ., R. &ddund, 
ordforandt, t. \blmsren. sc:krcteri.re_ ),,IJ111 (,, Eriksson, N. Han)W>R, A. 
J lolmberg, 0. Nils~n och K. G. Olnon. 

l)fl 'i~dc )iH ganska snart au det inie rann) nlgoo ~jlight1 •11 fl 
u,g 1 hunpllg phm mcllim Scockholm o<.h Vaxholm. Pl -.ödr-i& L1u~1erö 
fann~ dcc dock eu omr1de, .som kunde komma ifn\ga och $Öndagtn den 
I dectmbtr 1?40 fk1e hela kommiufn ~1 n.1r som p1 ordförand~n U.1ck· 
lund cill Cirinda med Waxholmllbolagto Nordan. BJ1tn skulle 1n1e lag· 
8"' 1ill '1d Sraumöm) brygga pl Lju.nttd och nun hade dufot \id1.ali11 
t\l (id1..arc an mö<a ' 'id Griad.1 och ··rar;a· · 0» Ö\tt rill l.jusctrö. l>c-t 
bUstt ilr.ifogt pl S.U:attn uch ,j nmd.1dt d.ufor Grind.1. och gid.. nord 
Grind .. till ~u1ustrOm. 

Dn hlldt b.ldt rtgnar och Snorit cbp;.arru 1nn;1n M 'i gid. inu: i bnd 
uum no1dt O~~ med a tt titu p1 omr.l.dtt fr.an )lo<iidan. f>e. Wda (i»-arn1 
uttt OS\ i land \id Stnutröm i ~undtc oeh '"i följde mtd dem upp till 
en tom s1ug1 i );lmhlillct och bull;,idt upp förningen. 

Littl ~enare 10.i; ,j oss en o·• rill trt cimm:iln promenad lill omrldtt 
som ''lir 1111 ,;i,Ju. Niir ,·j kom fr1un hnn vi au u15ikttn mot T ramil.. och 
Grindah.alltt '"'' utmärkt mtn omrldtt \U mydm risigt och .snlrigt. 
Det (anns ockd tn liten lkttbi1, mtn den llg \i i1111 till il a11 ,j formKl 
au klubtwn inct kunde U. o!gon anrun gliidJt av den lin au an,•nd .. 
4k~~'C:: 't"~ ~WC:.~P~;I~ .wug.1.n Mr..11.1.de Johamson, dft1 tnt av dt 
bida IUbrn.i., au den 'istra ,iJ.i.tn ur pnsb d1up ~bra anhrfasue. 
Han aruSg od:s1 au den östn. \i)(en kunde am.indas som hamn om man 
lät b)'&g• en kra.fcig brygga, men 1u ankarrasctt kanske inie .di:ullt ' ·ua 
si bra. i-·iskt\ auntt var bra, menade JohanJSOn. 



!<tl#ll"" (IJ l411Jtrri; b.rr 611111 A. B. k . .,,r•.:11 ''"'" J!H11it Nit i 1!.iJrgJrdf°/I, Kl11bb
bol•u .rr 1llb.4•11.r11 Mh b..JNI fur •lwlln1M#rN"I /.irJn Ml .i d~11J1de.. 

KommittCn för inköp,..., Jdobbholmc trliHadt'l> !>edan den lO 12 hos 
Holmberg O<':h nian disku1erade både länge och väl om hur mJn skulle 
kunna ~;inka prim för omrldet. Vi riknade med alt få omrldet för 
7 000-7 500 kr. och om det hela skulle gå i lås. r.tknade vi med :lit 
kunna JämnJ 2 000 kr. pl hand, Re5ten )kulle finansiera) p! andebr ii 
25 kr . ~tyck, ~m ikulle löpa med 4 procent) ränu ! rligen. Dec före)log~ 
<KkJ :ut klubben vuje 5r !i.kulle Srerköpa 20 eller flerJ andcl.u, om nu 
!..~~an 1illät den saken. Blt'k\und, Nilsson och Ols)()n valde, för :ut 
upp$Öka fön.:.iljaren och förWka få priset nedmr. 

Näsca sammanträde iigdc rum hos Holmberg den 16 december och 
där\id dryf1ades finansieringsmöjligheterna ingående. Nilsson 1rog )ig 
alt :msk:dfa för~lag till :mdelsbevis, som ~ulle lyda p1 25 kr. s1yck och 
\i riiknade med ,m kunna .säljJ omkring 300 sådana. 

Säljaren, Stockholm) läns Egna Hem AB. gick med pä cu pris av 7 500 
kr. och meddc:fade au i sl fall .sku lle 2 000 kr. betalas p1 hand, 3 000 kr. 
jämte S,S procen1s rinra i.kulle betalas den I maj 19-il och rC)tCrande 
2 SOO kr. den första december 1941 jämte Stx procent) ränta. 

Deua för~lag f n.mförde kommiuCn p1 eu extu möte i lokalen Kom· 
mendöngatan 15 och dän id framl;,1des ock~ finansiering;spl;J.nen med 
andel.sbe,·is. Mötet beslutade .HI inköp.1 omr.ldet och anmodade Nilbon 
:m lita rrycka Jndelar ~l fort som möjligt. Mlllga av mö1ets deltagare 
Jnlecknade ~ig för andehbe,i_., och den försti av dem \-ar vou gamle ord· 



förande K. Lindbtrg. Flera medlemnur teckn<ide fem rill 1io andelar och 
en ~rtv •ig för inte mindre in tjugo. 
Andel~i~ \U flrdigtryckta rill lnmoiet och pl lrs.n01et 1941 i 

Folleo Hw. l-wl ~Ides och uth1mnJdn J mlng:1 J1.Ddelsbe'i, m ,um· 
m<&n r,1d1e cill inbec:1lningen den för~u nuj. 

Köpe-I hade gln i Ils och i 194'1 In re\i)ion5beri.ue~ Un man 1 ... w 
foljJ1nde: 

'"flolmkommiuende, bts1leode n R, 6.icklund, ordfönnde, Lenn.irt 
M.1lm)(en, ~kreter:are, 0. Nibson, K. G. OJsM)n, A. Holmberg, Nil, 
Ha1hson ~:im1 Ceth. Eriksson hJH pi bnlur JV klubben d. 26 no.,,embtr 
1940 inkVp1 en klubbholme ,jd Söderhamn.. ~ ~ra Lju.srerö med en 
are:il a' -47 SMO k,m. jord och 25 RIO k,m, foke,auen 1iU eu pri ~ il\ 

7.'WO kr." 
Nu u .r porcen pu.~Jd och det gid J;,m;ire :m J,,jlj;;i, andelu, r.ht de1 

fanm mcdlemour som agiterade rno1 au holmen köpts. L ndtt .,.,mm.1· 
ren blev i.'en den andr.1 inbeulningswmnun l<lu och kunde wndn in 
1ill fon..11.iren i god tid. 
~Jn dru1de dtt inte l.mge forr.1n ;11l:1 tundlingu ur hos AD .... . 

Klubbtn ur etc belo;ymmer rikatt, mm mtdlemnurn.1 h:1de flu m \Cfk· 
lig1 ttt1rlig 1illfl>k1sor1 uoder IOrdag;ir och wndagar ~mc under ~n· 
1eneckorn1. 

111 l•"'I A Il . "··.Wt rrur HI lill n•lrr1~•• pJ 11Nhbh'11•t"•. t u hilrr I.yl.i•,.,.,, 
&•IHlriJ J>.i 11-·,.xbol•1ilol•1111 N•rrd"'.,. """''""INI L01. 



l>.1".u" tlr i AINbbb.tul. Del b- fir.,11 .,J.,11.1 ~'"''" fnln- ; JINbbh11ul 
J>.l l./MJ/n-0, •, 

SJ/lsn:Ol pJ Lji.uff'U. Dn iir ;,.11 
JJ A, 8 , k .·""e, 10111 ,,,,,./1111 fiir 

/nlliK s"lllt'i/10 pJ !.l11bf>. 

h"'"'""· ·· 



Klubbholml'o besöktes tvi ginger sommaren 1942 av kommittfn. 
Klubbens nyvalde ordförande Lennholm viHe girna se omridet, s1 han 
Oth de kommiuerade U:ie dit en sommarsöndag. 

Vi var framme vid bryggiln vid elva!iden, men det tog l'D bra s1und 
a ll g:l genom skog och berg. Det fanns ingt'n banad ,.·äg uian det var 
bant au kläura Ö\'er ~1ocl< och "ten. rirden till dr nya klubbholmt' 
kunde ha slutat illa för Lennholm hade otur och rikade rutSC'ha nt'rför 
en bergknalle. Han klar.i.de sig dock ut;m sv!rart' sk:iidor. 

Vi im1pekrerade holmen grundligt och gr:rnskade de triid, w m \'i 
skulll' behÖ\'I fiilla och de vindfållen. 50m ml~•e .samlas i.hop och brän
nas. Vi sökte ocksl läm1>liga phH:.C"C för brygga. klubbhus och Hagg511ng. 

Besiktningen av holmen tog en hel del av dagen och vi tog oss sedda 
å ter tillbaka Ö\•er de bes;\ärligJ. bergen. Nigon söndag senare \;lt vi diir
ute igen och d:l hade \i med oss Ed\·:i.rd Törnhist )-01'1'.1 expert för plane· 
ring :w klubbhus, uthus och bryggor. 

Vi fann att det ur briddjupr ganska Unge in i "'iist ra \iken. I den 
östra 'ikt'n nr djupet inte så ston men bouen var m)·cke1 liM. Efter att 
ha s1uden11 de olik:\ hamnahernachen :lk1e vi hem. N:lgon mera resa ut 
1ill v:lr nya kl ubhholme g jorde vi ime det :lrei. Det .a ndra värld~kriget 
p:lgick och de1 fanns ju dårför inre nlgon wm hels1 möjlighet ut fan 
ul till holmen med egen bk 

.\'1 n1 Eli/ou '"' 11pp A. 8. k .·1'i1"• l'iJ •1111r1•,.,o,, i Li111tt?01'11l• ' </Jrr •/!1"6i· 
,,;,,1s•rhd1 "" ,;,,,,,.J,,,. 
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I m.ij 190 1og krigtt )lut och 1916 fick "i ransonenu brä nsle, w m 
r•d:tt 1ill ungdilr en timmu åkning per UJOng. Årtt diirpl blev det 
nisot IMurt Q('h 1948 h2dt forhltlandt"m1 bli,·it d. pUl' norm1la au ,.i 

~;;d,ea~~j~1:•:t• ~~~:~~ ~~:Jr~::~i~n;~a s;:~~~ru::. 
l 'ndtr lttru lopp har dtt: arbtu10 m)cktt p1 kl~ omridt pli 

lJU•Ctru. M)ci..ct pmgu har in,n1mi1~ mm d hu ,j oR.d fJlt tn 

Hrl.ligt fin wmm,uhamo 1..llt i :J..1rg.hd~. ABK:s ~ndttt \ljU fdn 
fl..igg)t1nKf:n. i11r ')--nli3 pi llngt hlll och \isar 'igen till klubb
holmtn. Vi hilr ocksl ett scort L.lubbhw med köL:sutry~. etc Nm för 
unun.rnlr•dtn, köksutrustning, bibliotek, gr.amrnofon med mlnga ett\" 
li,1tJ. )ki,·or. t4' vlor p! \ägg:i.rn:&, mlladt av medlemmar, möbler m. m. 
I I.ar p..i holmen finns ocks! en srort förrldHum under cak dir "tfktyg 
och m.uerlal k;1n fön·ara)., roalerrer m. in. En wabil, kraftig brygga bygg· 
4ft 19~9 oth d.ir kan omkring fein1on b.lu.r förtöjas p! tn g1ng. l>et 
ruw.. .... J,;<J en roddbå1 för dtn wm , jll ut och fiska eller t• sig Ö\tt 

till luodl.ar~n. 
Hu du inlt ,·.arit ute pli \lr IJubbholnw, d gör eu heiÖk och du 11• 11 

r ...... .art diru Umracer i klu~ h.iir h.i.r gjort en nrkligt fin insau. 

K. G.Ob/JJH 
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