
KB:s största profil genom tiderna – Lennart ”Almas” Alm (19420609–20200616) 
 
Lennart ”Almas” Alm var en riktig Kungsholmskille, uppväxt på Gambrinusgatan 6 med 
mamma och lillebror. Almas började spela fotboll i KB som nioåring och spelade även 
bandy och hockey när klubben hade dessa sektioner. Han spelade i KB både som ungdom 
och senior. Efter avslutad spelarkarriär fortsatte han vara en mycket omtyckt ledare i 
klubben. De flesta fortsätter inte som medlem i klubben när de slutar som spelare eller 
ledare. Almas var ett undantag. Han blev medlem i början på 1950-talet och den sista 
medlemsavgiften betalades in ca en månad innan han avled, den 16 juni 2020 i en ålder av 
78 år. 
 
KB betydde mycket för Almas och han var alltid trogen klubben i sitt hjärta. Ett tydligt bevis 
på detta var hans yttersta vilja i sitt testamente som godkänts av Allmänna Arvsfonden med 
texten: ”Almas testamente. Skall gå till KB – Allt”. 
 
Under skolgången och arbetslivet var Almas omgiven av kamrater från KB, många som idag 
ingår i föreningen Gamla Karlbergare, en kamratförening som bildades 1940 och har ett 
nära samarbete med KB. Gamla Karlbergare har som ett av sina mål att ha regelbunden 
kontakt med de medlemmar de uppfattar som ensamma och därför har ett extra behov av 
personlig kontakt. Almas var en av dessa medlemmar då han levde ensam och livet inte 
alltid var så snällt mot honom. 
 
När det väl blev klart att KB skulle få tillgång till arvet tillsatte Gamla Karlbergare en 
arbetsgrupp bestående av Gamla Karlbergare som känt Almas sen 1950-talet. De fick i 
uppgift att arbeta fram förslag för hur pengarna bör användas för att det ska ske i ”Almas 
anda”. Dessa förslag lämnades sedan vidare till en grupp tillsatt av KB:s styrelse.  
 
Grupperna var överens om att kvarlåtenskapen inte ska användas för klubbens dagliga 
verksamhet. Inriktningen ska vara att genom olika aktiviteter skapa ännu bättre 
förutsättningar att vidareutveckla KB:s ungdomsverksamhet, samt fortsätta verka för 
klubbens familjära kultur och ge så många som möjligt chansen att uppleva gemenskapen 
och glädjen i lagidrott. Grupperna var också överens om att förslagen skulle vara av den art 
att kvarlåtenskapen ska täcka verksamhet i överskådlig framtid. 
 
Almas Cup 
Första gången Almas lämnade Stockholm var för att åka på cup med sina lagkamrater. 
Almas värderade upplevelserna som cuper och läger gav honom som spelare och ledare 
oerhört högt. För att hedra Almas har vi därför valt att starta en cup i Almas namn och ge 
fler personer möjligheten till liknande upplevelser. Sommaren 2022 hålls första upplagan av 
Almas Cup.  
 
Almas fond och Almas stipendium 
Almas fond är till för att stödja Karlbergs Bollklubbs ungdomsverksamhet. Fondens 
inriktning är att "i Almas anda" dela ut bidrag och på så sätt skapa förutsättningar för 
medlem att utveckla sig inom ungdomsledare, för lag/ålderskull att förstärka klubbkänslan 
eller för medlem att kunna delta i lagets/klubbens aktiviteter. 

https://www.svenskalag.se/karlbergsbk/sida/58928/gamla-karlbergare


 
KB ska även genom Almas arv kunna dela ut årligt/årliga stipendium till person(er) som "i 
Almas anda" utmärkt sig genom att agera på ett sätt, eller skapa förutsättningar/aktiviteter, 
som stärker klubbkänslan.  
 
Fotbollsytor på Kungsholmen 
För att ge så många Kungsholmsbarn som möjligt förutsättningar att utöva sin idrott 
kommer en del av kvarlåtenskapen användas till att skapa fler idrottsytor på Kungsholmen. 
Det här är ett avancerat och svårt arbete som fortfarande är i sin linda.  
 
Testamentets storlek 
Då man som läsare tagit del av denna historia är en naturligt fråga - Vad innebar texten 
”Almas testamente. Skall gå till KB – Allt”.  

Efter att skulder, räkningar och advokatkostnader betalats återstår drygt 6,5 miljoner kronor 
som nu är till för att stödja Karlbergs Bollklubbs ungdomsverksamhet.   
 
Mer läsvärd information                                                                                                                                             
Mer läsvärd information om KB:s absolut största profil genom tiderna, Lennart ”Almas” Alm, 
finns på klubbens hemsida. Bland annat en länk till Erik Nivas text om ”Almas” 

 

https://www.svenskalag.se/karlbergsbk/sida/81487/lennart-almas-alm

