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Förord 
 

År 2016 firar Enköpings Segelsällskap 100 år. Man var ganska tidigt ute att bilda en förening till 
båtlivets fromma .Vi som nu är medlemmar ska nog skänka de tre grundarna en särskild tanke för 
det arbete de lade ned med att grunda ESS. Vicke Andrén, Helmer ström och Einar Wimer var 
deras namn. Vi lever fortfarande inom det Segelsällskap de grundade. 

Under årens lopp har mycket hänt inom föreningen. Om det kan du läsa om i denna skrift. Arbetet 
med att samla in information från olika källor har varit mycket inspirerande och gett en helt annan 
syn på den verksamhet vi  nu bedriver. Man ska ha i minnet att de riktiga pionjärerna inte hade 
lika mycket fritid som vi har idag. De som var medlemmar före oss fick offra nästan all sin fritid för 
att hålla föreningen igång. En sak som slår en när man tittar på historien, är att man mangrant 
ställde upp för föreningen, både när det gällde tävlingar och att arbeta på varvet och sedermera 
Klubbholmen. Om Klubbholmen kan man säga att det var en stor uppoffring som gjordes vi d 
köpet av egendomen.  Det är många som skrivit om hur vackert Klubbholmen ligger. En skribent 
skrev att det nog var Sveriges vackraste klubbhus. Mer om detta i den skrift ni nu håller i handen. 

Det har varit en roligt, men arbetsamt arbete att få fram denna skrift. Vi som har satt ihop den 
hoppas att ni finner den underhållande och intressant. 

 

Arbetsgruppen för 100-årsskriften genom Gunnar Widén 
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Enköping en stad för sjöfarare  
 
Enköping har i alla tider varit en sjöstad med bl.a. utskeppning av järnmalm från Bergslagen. 
Samtidigt rodde eller seglade fiskare från skärgården utanför Stockholm upp till Enköping för att 
sälja fisk eller byta den mot spannmål. 
 
Enköping har haft historiska personer som behärskat infarten till staden. Två kända är Joar Blå på 
Gröneborg och riddare Bengtsson Bielke. Bielkes borg hette Mariannelund och låg ungefär där 
Haga slott ligger idag. 

Mot slutet av 1800-talet började båtsporten ta form i Sverige. Först ut var de välbärgade som hade 
råd med fritidsbåt och anställda ombord för sina yachter och som inte alltid behövde inte vara på 
sina arbetsplatser på måndagsmorgonen. 

Den första fritidsbåten i Enköping förekom någon gång under 1880-talet. ESS grundades mitt 
under ett brinnande världskrig, med de restriktioner som då fanns för bränsle och tillgång till 
skärgården utanför Stockholm. 

Enköpings segelsällskap bildas på initiativ av tre män 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESS tillhör de äldre båtsällskapen i Sverige och bildas officiellt den 15 maj 1916. 

Den 15 maj 1916 väljs den första styrelsen och stadgarna antas. Bildandet av segelsällskapet har 
förberetts av Vicke Andrén, Helmer Ström och Einar Wimer som har bildat interimsstyrelse vid ett 
provsammanträde den 18 april. På mindre än en månad utarbetar de förslag till stadgar, till 
standert och kokard med initialer. 

16 dagar senare hålls ett nytt sammanträde där förslagen antas och 27 medlemmar väljs in.  



Hela sällskapet på sin första eskadersegling 
till Mariefred där man intar middag på 
Värdshuset. Lägg märke till klädseln! 

Motorbåtsägare tillåts inte bli medlemmar under de första 
åren. Men båtlivet tar ändå fart direkt. 10 båtar deltar i en 
eskadersegling till Mariefred. 

Det är vanligt att damerna seglar i klänning eller blus och kjol. 
Alla har en typ av vegamössa på sig med klubbens emblem. 
Stadgarna kräver att skepparen bär mössan. Tränsen ska delas 
med en del över ESS-märke och en del under. Övriga har båda 
snoddarna under klubbmärket. 

 

 

Man kappseglar på Svinnegarnsviken och gör nattliga 
distanskappseglingar, Fagerudd – Flatgarn - 
Fagerudd och seglingar på Svinnegarnsviken enligt 
utprickad triangelbana som seglas de första åren, se 
bilden nedan. 

Mot slutet av året har ESS 33 medlemmar och elva båtar 
har inregistrerats, varav tre är kanoter (troligen 

segelkanoter).  

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

 



1917 - Fler medlemmar - färre båtar 

Sällskapet anordnar en eskadersegling till Strängnäs. 10 båtar deltar. 

13 båtar anmäler sig till triangelsegling på Svinnegarnsviken, 12 kommer till start och 8 fullföljer. I 
en andra triangelsegling på samma bana deltar 14 båtar och alla fullföljer. I augusti månad hålls en 
nattlig distanssegling. Banan är 19 M, går från Fagerudd runt Arnö och tillbaka. Om denna segling, 
säger protokollet: ”Under seglingen var det härligaste månsken rådande. Vid femtiden på 
morgonen, voro samtliga båtarna vid målet, efter en ytterst angenäm segling.” 

Efter säsongens sista segling i slutet av augusti, hålls supé på Fagerudd med prisutdelning och dans 
långt in på natten.  

Medlemsantalet ökar till 61, men antalet båtar minskar till åtta.  En del av medlemmarna har sålt 
sina båtar. 

1918 - Ett bedrövligt år 

Detta är ett bedrövligt år för Sällskapet. 
Det finns bara tre båtar upptagna i 
klubbens register och inga kappseglingar 
kan hållas. Mot slutet av sommaren hålls 
ändå en fest med supé på Fagerudd. 

1919 - Kris efter bara tre år  

I år inrättas ett uppmuntringspris till 
bästa nybygge inom Sällskapet. I övrigt  
håller man bara två sammanträden. 

Av protokollen att döma blir det inga 
kappseglingar anordnade under 1919. 
Det är kris och Sällskapet står inför en   
allvarlig tillbakagång. 

 

 

1920 - 1921 Motorbåten knackar på ESS dörr 

Fler skaffar motorbåtar och tränger undan de gamla hederliga segelbåtarna. Eftersom motorbåtar 
inte är tillåtna inom Sällskapet och ägarna inte kan få medlemskap blir det ingen förnyelse i ESS. 

 

En typ av segelbåt som var vanlig i början på 1900-talet. Det 
är en skärgårdskryssare med gaffelrigg som forsar fram med 

storsegel och kryssfock satta. 



Så här kunde motorbåtarna se ut (båten är Tommy Larssons Irene II 
ritad av C G Petterson) 

 

1922 - ESS välkomnar 
motorbåtsägare som 
medlemmar 

Det första sammanträdet på två 
och ett halvt år hålls i april. Fyra 
styrelsemedlemmar plus den 
inbjudne cigarrhandlaren och 
motorbåtsägaren Gustav 
Ericsson bereder en ändring av 
stadgarna så att de även ska 
tillåta medlemskap för 
motorbåtsägare och registrering 
av motorbåtar i Sällskapet. 

Styrelsen föreslår stadgeändringarna i ett utlyst möte i Stadshotellets klubbrum den 12 april. Ett 
tiotal medlemmar antar förslaget och i stadgarnas inledning står det: 

”Sällskapet, som är en sammanslutning av segel- och motorbåtsintresserade, har till ändamål 
att tillvarata och främja medlemmarnas intresse samt genom tävlingar och gemensamma 
utflykter väcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet” 

Vid sammanträdet röstas 35 medlemmar in, alla är ägare till motorbåtar. 

Sällskapet vänder sig till hamnstyrelsen med ett önskemål om bättre pålning i ån. 

En begäran om rabatt för ESS medlemmar hos stadens oljeförsäljare ger 2 öre per liter, vilket i 
praktiken innebär att en stor del av medlemmarna får medlemskapet gratis. 

Medlemsantalet ökar till 88.  

 1923 - Tävlingar för både motor- och segelbåtar 

En kombinerad tävling med 3 segelbåtar- och 22 motorbåtar genomförs. Alla utom en motorbåt 
fullföljer tävlingen. 

En motorbåtstävling har 22 startande, en bryter tävlingen. 

En nattlig distans- och orienteringstävlan med 20 båtar anordnas i augusti. Tre båtar utgår och en 
diskvalificeras. Under bogseringen hem är samtliga båtar belysta med färgglada lyktor. 

I oktober hålls fest på Enköpings Stadshotell med prisutdelning. Priserna är skänkta av stadens 
köpmän. 

Medlemsantalet är 100. 

 



1924 - Lotteribåtskommitté bildas och ska generera båtar till 1951 

Sällskapet tillsätter en kommitté med uppdrag att skaffa en båt som ska vara pris i ett lotteri. 
Lotteriet ska stärka Sällskapets tillgångar, men ingen lotteribåt ser dagens ljus i Enköping detta år.  

Det kommer att dröja fem år innan den första båten börjar byggas 1929 och sedan kommer ett 
antal lotteribåtar att byggas under en 20-års period, fram till 1951. 

Medlemsantalet ökar med sex personer till 106. 
 

1925 - Föreningens första navigationskurs 

En kurs i navigation anordnas med kapten L. Loman som ledare. Folkskolestyrelsen är avvisande, 
men rektor Gerdin ser till att Sällskapet får disponera skolans fysiksal. Kursen är lyckad och ett 50-
tal medlemmar deltar. 

Frågan om utlottningsbåt bordläggs eftersom kommittén inte har löst frågan på ett tillräckligt bra 
sätt. 

Valfrid Carlsson gör upp ett förslag till ett båthus. Frågan diskuteras på flera möten, innan den 
bordläggs eftersom inte tillräckligt många är intresserade. 

Flera tävlingar är planerade, men ställs in då för få hade anmält sig. Den enda som genomförs är 
en nattlig tävling. 

Medlemsantalet stiger under året till 114. 

 

1926 – Fler aktiviteter på land än på sjön 

ESS fyller tio år och växer till 118 medlemmar.  

Flera tävlingar är utlysta, men ställs in på grund av för få anmälningar. Den tävling som blir av är en 
nattlig, med bra deltagarantal. 

En utflykt till Långgrund görs vid Midsommar. Där reser man majstång och ordnar med servering 
och ”utdelning av kokt potatis”, därefter följer en sillsexa och dans till långt fram på småtimmarna. 
Nöjeskommittén får en eloge för ett lyckat arrangemang. 
 

1927 - Skarpanstenen prickas ut 

Sällskapet arrangerar tre segeltävlingar, två motorbåtstävlingar och en utfärd till Långgrund. 

Man överväger att bygga en materialbod vid hamnen, men förslaget bordläggs. 

Sällskapet begär att få hamnbassängen utvidgad och fördjupad.  En prick sätts ut på 
Skarpanstenen. Medlemsantalet ökar till 125. 



1928 - Medlemsantalet sjunker  

Man genomför tre segeltävlingar, en motorbåtstävling och en utfärd till Segerö. Utöver det hålls 
en sillsexa vid Fagerudd. 

Medlemsantalet sjunker till 115 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1929 - ESS blir medlem i Mälarens Seglarförbund 

ESS begär och får medlemskap i Mälarens Seglarförbund. 

Nu inleds bygget av en lotteribåt, en M 22-a. 

ESS styrelse begär en sänkning av hyran för hamnkranen. Hamnstyrelsen ger avslag.  

I år arrangeras tre segel- och motorbåtstävlingar, varav en nattlig. 

Medlemsantalet ökar med två personer till 117. 

1930 – Passivt medlemskap för 2 kronor och den första lottbåten byggs 

Nya stadgar antas. 

Klubben beslutar att man kan bli passiv medlem i ESS för 2 kronor per år och sätter ett tak på 
2 000 passiva medlemmar. 

Enköpings hamn sedd från klosterparken 

 



Båtbyggarna Yngve Andersson, Nils Sten, H. Magnusson, H. Berggren, Edgar Fridén, Anton 
Johansson, I. Ring, Gustav Eriksson och Gösta Schüberg uppmärksammas för sitt arbete under 
vintern med byggandet av den första lotteribåten och kommittén får även 300 kronor som en 
uppmuntran.  

M 22-an ska lottas ut bland de passiva medlemmarna. Försäljningen av lotter går bra. Av 
överskottet avsätts 1 500 kronor, som tillsammans med ränteintäkter fonderas för ett blivande 
klubbhus. Medlen sätts in på ett eget konto i Sparbanken. 

Axel Gombrii vinner båten och båten vinner en klass i Mälarens Seglarförbunds högtidssegling i 
Mälarbaden, Förstapris, M. F.- plakett och rorsmansmedalj. Båten seglas av Anton Johansson, 
rorsman, Henning Berggren och Nisse Sten. 

Styrelsen skriver: ”Detta är första gången, åtminstone på många år, någon båt förande ESS 
standert lyckats hemföra en så 
hedersam placering, men vi får hoppas 
att det i fortsättningen blir så mycket 
oftare när vi nu vet hur det skall tas.” 

Tre egna segel- och motorbåtstävlingar 
hålls, men med få deltagare. 

I december anordnar ingenjör Brynge 
en föreläsning om sjökort och hur man 
ska använda dem.  

Medlemsantalet sjunker till 112. 

1931 – ESS antar 
tävlingsregler och skaffar 
lyftkran 

Årsmötet antar detaljerade 
tävlingsregler i 18 paragrafer. 

Som en del i 15-års jubiléet anordnas 
föreningens första öppna kappsegling i 
mitten av juli. 17 båtar deltar, fem 
stycken från ESS och övriga är från 
Västerås, Stockholm, Uppsala och 
Södertälje. 

130 personer deltar i en utflykt till 
Mossnäs på Oknön och hemfärden genomförs som en regatta med segelbåtarna på rad. 
Medlemmarnas familjer får följa med. 



Ett exempel på hur andelsbevisen för varvet såg ut. 

 

Årsfesten med prisutdelning hålls på Gästis och en Nyårsrevy med tesupé hålls i ett Marketenteri i 
Fanna. På 12-slaget framförs en nyårstablå, författad av klubbmästaren Carl Åhlén. Klubbmästaren 
själv agerar det gamla året och Ulla Schüberg det nya. 

En viktig varvsfråga avgörs när Enköpings stad erbjuder ESS att på egen hand lösa frågan om man 
ska satsa på slip eller kran. Klubben föredrar kran och tillsätter en kommitté med mandat att 
genomföra. Kostnaderna beräknas till 3 000 kronor och investeringen ska finansieras med lån på 
1 600 kronor ur klubbhusfonden, 400 av Sällskapet och genom andelsteckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommittén söker efter en lyftkran för 4 – 5 tons kapacitet. Kockums varv i Malmö, erbjuder en 
pivåkran, avsedd för 5 till 6 ton. Den är överdimensionerad för Sällskapets behov, men när priset 
till sist sjunker till 900 kronor fritt Malmö, genomför kommittén affären. 

Antalet medlemmar är nu 170 och 79 motorbåtar, 6 segelbåtar och en kanot är inregistrerade. 

 

 

 

 



1932 - ESS charmar med eskader uppför ån och anklagas för att arbeta 
på söndagar när man bygger nya varvet i hamnen 

En strid är under uppsegling mellan Segelsällskapet och lokalpressen. När nya varvet byggs 
anklagas ESS kommitté för att arbeta på söndagarna. Enköpings-Posten (EP) skriver om arbetet 
och anklagelsen i en notis, där det klassas som ett brott mot 7 kapitlet 3 § i strafflagen, som talar 
om sabbatsbrott. När varvskommittén bemöter anklagelserna svarar EP-s redaktör ”att kanske 
åklagaren har något att säga också”, ett direkt hot om åtal mot kommittén. 

Bygget av varvet skapar en diskussion som startas av EP. Även Enköpings Hyvleri går till angrepp, 
troligen för att LP. Steen får leverera material. Deras anbud ligger långt under Enköpings Hyvleri. 
Upphandlingen är kontroversiell och leder till utträden ur Sällskapet. 

Föreningen beslutar om en prislista för användandet av kran och slip. Den som inte är medlem ska 
betala dubbel avgift. 

En söndag i december visas det färdigbyggda varvet för Stadsfullmäktige och Drätselkammaren, 
som berömmer resultatet. De som arbetat på varvet är speciellt inbjudna till en fest vid Mossnäs. 
Festen avrundas med en eskader med belysta båtar hem på kvällen och längs hamnen är många 
människor samlade för att se på när 19 båtar i en lång rad glider uppför ån. 

Eskadern kommer att bli en tradition under de närmaste åren, men till slut upphör detta då man 
inte längre kunde lita på att bryggorna skulle hålla. 

C Wimer håller en studiecirkel i navigation. Den fortsätter vintern 1933, med bra deltagarantal. 
 

1933 – ESS avstår från att överta hamnen 

Sällskapet tar emot flera gåvor under året. De flesta avsätts för båtvarvet. 

Sällskapet utser sin första hedersledamot, herr A. W. Karlsson. 

Fjolårets succéartade regatta in till staden upprepas. Nu som en avrundning av en fest vid 
Långgrund.  Ett fyrtiotal båtar glider i rad, med bengaliska eldar, fyrverkeripjäser och färgade 
lyktor. Det blir ett vackert minne för deltagarna och för massorna av stadsbor som kantar ån och 
hamnen. 

Styrelsen vill att regattan ska bli ett fast arrangemang varje år. 

I samarbete med kommunen lämnar ESS in en skrivelse till Drätselkammaren om ny- eller 
utbyggnad av båthamnen. Samtidigt behandlas frågan om ESS ska överta hamnen, men föreningen 
tycker inte att det är intressant och frågan avskrivs. 

Styrelsen får i uppdrag att undersöka om föreningen kan få en bensinmack vid hamnen och 
tillstånd att driva den. 

Under hösten isoleras och fylls varvets väggar av frivillig arbetskraft. 



1934 – Ordningsregler för varvet 
Under året antas ordningsregler för varvet , lyftkranen, avgifter med mera. 

I verksamhetsberättelsen beklagar styrelsen att tävlingsintresset är svagt. 

En segelbåt av typ Måsunge, en segeleka med centerbord, donerades till ungdomsverksamheten, 
men den används inte så mycket som man har räknat med. 

Utöver 2 tävlingar, anordnas en fest vid Bredsand och en annan fest på Långgrund med regatta in 
till staden. 

Lotteribåten ger ett netto på drygt 1 100 kronor och revisorerna anser att Sällskapets ekonomi är 
god. 

 

1935 – ESS börjar betala arvoden  

Det är första gången ESS betalar arvoden. 30 varvsandelar löses in och styrelsen får dela på 50 
kronor. 

Kranen renoveras och andra ändringar och förbättringar görs på varvet. 

Årets lotteribåt, en ruffad Archimedes-båt med motor, går till Arboga. Lotteriet ger en god vinst. 

 

1936 - Behovet av ett hamngarage utreds 

Sällskapet firar 20 års jubileum och herrarna Göte Bäse och J. A Petterson blir hedersledamöter. 

Man utreder frågan om att bygga ett uthus på varvsområdet för förvaring av motorer. 
Stadsingenjören hävdar att huset måste byggas som ett garage, alltså isolerat och brandsäkert, 
vilket gör bygget mycket dyrt. 

I oktober rapporterar Gunnar Schüberg att uthusbygget vid varvet är så gott som klart och 
överlåter målningen till Sällskapet. 

Årets tävlingar avslutas med samkväm vid Bredsand och regatta till staden. 
 

1937 – Nidingsdåd i hamnen 

Flera nidingsdåd drabbar hamnen. Båtar blir förstörda och stölder begås. Styrelsen vill anställa en 
nattvakt. Det skulle kosta nio öre per båt och dygn. Nisse Öhman föreslår i stället en försäkring, 
som blir ett billigare alternativ och föreningen antar förslaget. 

ESS får besked om att frågan om vattenledning till båthamnen ligger hos Drätselkammaren. 

Under året blir toalettbyggnaden klar och kontoret snyggas upp. 



Baddräktsmodet förr var att visa så litet 
som möjligt av kroppen. Solbränna 

ansågs skadlig och tillhörde 
arbetarklassen som var tvungna att vara 

ute jämt och arbeta.  

 

Under tiden som ESS söker en tillfredsställande lösning av klubbhusfrågan behandlas två frågor, 
båda avslås. Den ena gäller att arrendera en strandremsa vid Mossnäs, 100 meter lång och 50 
meter bred. Priset är 1 krona per meter, totalt 100 kronor. Förslaget får bara två röster. Den andra 
gäller en stuga på Nybyholm som fiskhandlare Lindgren hyr ut, men som är ett totalt ointressant 
alternativ. 

På årsmötet får Klubbhuskommittén kritik för att inte vara 
tillräckligt aktiv. 

1938 – behovet av en klubbholme på 
tapeten igen 

Frågan om en klubbholme diskuteras igen och man 
kommer fram till att en sådan bör ligga maximalt 1,5 mil 
bort eller maximalt en timmes körtid. 

Man undersöker också möjligheten att få hyra norra delen 
av Väppebyholmarna över sommaren. 

Mälarens Seglarförbund vill att ESS ska vara med och 
representera i en parad för kungen på hans 80-årsdag. 
Ingen vill åta sig uppdraget. 

I stället för att som vanligt hålla en fest på stadens hotell, 
väljer man att förnya sig genom att välja Haga slott. 

 

1939 – ESS köper villan i Kolarudd 
ESS köper Direktör Brunnbergs villa i Kolarudd för 16 500 
kronor. Man löser finansieringen som när varvet byggdes. 
Medlemmarna får köpa andelsbevis för tio kronor per 
styck. 

Årets lotteribåt, en skärgårdsbåt med utombordsmotor, vinns av frisören Olle Larsson, Enköping. 

Under året arrangeras tre tävlingar för segelbåtar och två för motorbåtar. På grund av bensinbrist 
avslutas motorbåtarnas säsong tidigare än vanligt. 

Medlemsantalet är nu 170 och det finns cirka 100 motorbåtar och 15 segelbåtar. 

 

 

 



Villan som Sällskapet köpte för 16 500 kr. Bilden är från 1966. 

 

1940 – Bränslebrist 
gynnar segelsporten 

Bristen på bensin gör att 
segelsporten börjar blomstra. 
Staten beslagtar det bränsle 
som finns. 

Årets utlottningsbåt vinns av 
stadsläkaren Perslov, från 
Enköping. 

1941 – Dansbana vid 
klubbhuset förs på tal 

Slipen i hamnen får nya spår 
och kranen pysslas om. 

Klubbhuskommittén och styrelsen försöker förmå övriga villaägare i Kolarudd att dra in el, men 
misslyckas.  

Man diskuterar att anlägga en dansbana vid klubbhuset, men frågan avgörs inte i år.  

Tre dagliga och en nattlig kappsegling genomförs. Under året har man även en stor fin segelbåt 
som lotteribåt. 

Som en del i Sällskapets 25-årsjubileum, bjuder man ut de gamla på stadens ålderdomshem till 
fest i klubbhuset. 

1942 - El och sommarstugor till Kolarudd 

Året går i krigets tecken och aktiviteterna är inte många. 

Sommarstugor börjar uppföras inom klubbhusområdet och elinstallationen i klubbhuset blir färdig. 
Man beslutar att bygga en 50 meter lång bomläns som ska läggas ut i Klubbholmshamnen. 
 

1943 – Båthamn i Klubbholmen förbereds med bottenundersökningar 

Man gör bottenundersökningar vid Klubbholmen för att anlägga en båthamn och ritningar för 
ombyggnationen av klubbhuset. Bomlänsen vid Klubbholmshamnen läggs ut. En ny 
segelbåtsstandert beställs och ESS blev medlem i stadens Barnens Dag – Förening.   
Vid årets slut har sällskapet 205 medlemmar. 

 



Kungliga Vattenfallsstyrelsen genomför provborrningar för anläggande av bryggor. 

 

1944 – De 
gamlas dag har 
utvecklats till en 
tradition  

De Gamlas Dag firas nu 
traditionsenligt. Ett 80-
tal äldre färdas med 
bussar ut till Kolarudd 
och bjuds på 
traditionellt 
arrangemang. 

Årets lotteribåt, en 
Neptunkryssare, vinns 
av Anders Eriksson,  
Enköping. Några dagar senare köper Carl Åhlén båten, för att den ska bli kvar i sällskapet. Lite 
senare övertar Ivar Johansson köpet.  

Fyra tävlingar genomförs. Vid Västra Mälarens lagsegling ställer ESS upp med 5 båtar och kommer 
på fjärde plats. Årsfesten är välbesökt och hålls på Gästis. Antalet medlemmar ökar med 14. 

1945 – Krigsslut, de första båtskjulen byggs och en kyrkoherde vill lära 
sig segla 

Styrelsen uppmanar motorbåtsägarna som har haft båten på land under kriget, att undersöka sina 
båtar, så att inga tråkiga olyckor inträffar. 

De första individuella båtskjulen på varvsområdet, de så kallade UPA-skjulen, byggs av några 
medlemmar. Styrelsen uppmanar fler att ta efter. 

Muddringen av hamnen vid Kolarudd kommer igång under året och beräknas bli klar nästa år.  

På ett öppet ESS-möte undrar kyrkoherde Lindblad om det finns någon i Sällskapet som kan hålla i 
en kurs om hur man sköter en segelbåt. Tyvärr blir det ingen kurs. 

Årets lotteribåt, en Neptunkryssare, vinns av herr Levin, Enköping, som säljer den vidare till Carl 
Åhlén. 

Antal medlemmar är vid årets slut 203. 

 

 



1946 – Justerade medlemsavgifter och motorbåtarnas återkomst efter 
kriget 

Medlemsavgiften höjs från tre till fem kronor. 

Varvsavgifterna blir 1 krona per kvadratmeter. Avgiften inkluderar tillgång till vagn och kran.  

Sällskapets fastighet i Kolarudd målas invändigt. Hamnen vid Kolarudd muddras och bomlänsar 
börjar byggas. 

ESS firar 30-årsjubileum. Ett hundratal medlemmar deltar i jubileumsfesten i festvåningen på 
Enköpings Stadshotell. 

De Gamlas Dag firas traditionsenligt i juli månad. Enköpings Arbetarkör medverkar och för det får 
man 25 kronor, som ska användas för inköp av nya noter och tillbehör. 

Karl Uno Eriksson från Enköping vinner årets lotteribåt, en Archimedes utombordarbåt med 
motor.  

Einar Wimar leder en kurs i navigation. 

Av sommarens kappseglingar vinner Åke Bergvall A - klassen, med högsta poäng. Han får sin andra 
inteckning i segelintresserades vandringspris. I klass B tar Uno Taxén hem priset för alltid. 

I motorbåtstävlingen vinner Åke Lennkvist med högsta poäng och första inteckning i Krooks 
vandringspris. Sven Sand får sin andra inteckning i Shells vandringspris. 

Kurt Lindell vinner motorbåtsintresserades vandringspris och första inteckningen. 

I slutet av året har ESS 252 medlemmar, varav två är kvinnor. 

1947- Material till dansbana köps in  

På årsfesten får ESS ta emot en skeppsklocka i metall. Klockan, en prydnad och en dyrbar klenod, 
tillverkas på initiativ av kassören Anders Amerling. Enköpings Verkstäder skänker materialet till 
klockan och låter en kvartett från företaget göra jobbet, Kurt Lindell, Uno Taxén, gjutmästaren 
Taxén och smidesförmannen Blom. 

Materialet till en dansbana köps in. Nöjeskommittén och övriga intresserade medlemmar gör 
arbetet. 

Einar Vimer, Enköping, vinner årets lotteribåt, en Ostermansbåt med Trim utombordsmotor. 

 

 

 



1948 – Stölder tvingar fram nattvakt 

Efter några stölder väljer ESS för första gången någonsin att snabbt ordna någon form av 
vakthållning i motorbåtshamnen. 

Som slutpunkt för sommaren firar ESS en egen dag med olika tävlingar. På kvällen ordnas en 
regatta in till staden. Flera tusen personer har tagit sig till hamnen och de får se ett fint fyrverkeri 
och lyssna till musik av ABF-orkestern. 

I november håller den kände Atlantseglaren Felix Brandsten ett bejublat föredrag i Folkets hus. 

Sigvard Lövgren från Enköping, vinner årets lotteribåt, en Forslundsbåt med utombordsmotor. 

Medlemsantalet ökar till 315 och ESS är nu en av de större klubbarna i Mälaren. 

 

1949 - Rekordpublik möter regattan i ån 

ESS får ta emot ett arvode på 50 kronor från Länsstyrelsen, sedan ett par medlemmar har hjälpt till 
att släcka en skogsbrand på Kolaruddsåsen efter ett åsknedslag. 

Pålning genomförs på Klubbholmen så att området inte ska fara ut i Mälaren. 

Inteckningslånet på 9 000 kronor överförs från Direktör Brunnbergs sterbhus till Sparbanken i 
Enköping. 

Sällskapet köper en båtplats för 600 kronor. 

Ett 60-tal deltar i en vårfest med supé och underhållning med dans på Klubbholmen. 

Årsfesten i oktober samlar ett hundratal gäster. Man håller prisutdelning för sommarens tävlingar 
och ett Cabaretprogram som får stormande stormade applåder. 

På kvällen efter ESS Dag på Klubbholmen blir det regatta upp till staden. Båtarna möttes av 
rekordpublik som var entusiastisk. Det var fyrverkeri från båtarna uppför ån och musik vid kajen. 

Luciafest hålls i Odd Fellow lokalen. Irma Hansson var Lucia. 

32 deltar i en navigationskurs som hålls i nya Folkskolan. Kommendörkapten A. Ellsén från 
Stockholm är kursledare. 

Herrarna Geite och Ekblom från Enköping, vinner årets lotteribåt, en Penta-båt med 
utombordsmotor.  

Vid årets slut är antalet medlemmar 339. 

 

 



1950 – El till Kolarvik 

Frågan om el till Kolarvik, som stötts och blötts sedan 1939, får sin lösning eftersom Uppsala läns 
skogsvårdsstyrelses bevattningsbehov i ett markområde vid Kolarvik, kräver elkraft. Boglösa 
elektriska distributionsförening svarar för anläggningen och ESS andel av kostnaden är 1 200 
kronor eller 12 andelar à 100 kronor. 

Den efterlängtade elen till Klubbholmen innebär även följdkostnader på 5 000 kronor då huset ska 
anpassas med investeringar som elspis, kylskåp, varmvattenberedare, hydroforanläggning och 
vattenkastare utomhus. Dyrt, men väl använda pengar att förverkliga en 10-årig dröm, anser 
styrelsen, som även beviljar inköp av nytt porslin för 400 kronor. 

Staden har dragit ner vattenledning till båthamnen. Kostnaden för förbrukat vatten betalas av ESS. 
Ytterligare ett båtskjul köps in för ESS räkning till en kostnad på 600 kronor.  

De Gamlas Dag hålls som vanligt och de gamla gör en insamling till ESS som ett bevis på 
uppskattning. 

ESS står värd för Mälarens Seglarförbund seglardag och platsen för den är Enköpings Stadshotell. 

Säsongen avslutas som vanligt med en upplyst regatta upp till Enköpings hamn. Cirka 4 000 
personer kantar kajerna och ABF: s musikkår spelar när båtarna effektfullt glider in i hamnen. 

Föreningen har 350 medlemmar, 140 motorbåtar och 20 segelbåtar. 

1951 – ESS blir medlem i riksföreningarna och slopar medlemsavgiften 
för äldre trotjänare 

Medlemsavgifterna höjs igen, nu till åtta kronor och båtplatserna vid klubbholmen till 15 kronor. 

Kranen vid varvet elektrifieras för 2 200 kronor. 

Föreningen beslutar att medlemmar som fyllt 65 år och tillhört segelsällskapet i 20 år ska befrias 
från medlemsavgifter. I samband med firandet av De Gamlas Dag överlämnades en minnesgåva till 
kyrkoherde Olsson, då han nu flyttar från Enköping.  

Sällskapet får inträde i Sveriges Motorbåts Union och i Svenska Seglarförbundet 

Årets lotteribåt, en Archimedes med utombordsmotor, innebär slutet på en epok i ESS historia. 
Detta sista år ger lotteriet ett överskott på 1 800 kronor.  

ESS fortsätter att öka sitt medlemsantal. I år 369 medlemmar, 150 motorbåtar och 20 segelbåtar. 

 



1952 – ESS Damklubb bildas 

ESS Damklubb bildas och de kommer att göra 
många insatser för sällskapet. 

ESS och Lions Club i Enköping arrangerar en 
sommarfest vid Kolarudd med dans, tombola 
och servering. 

Vid sommarfesten hålls ”snurretävlingar” på 
Svinnegarnsviken, en nyhet för Enköping. 
Arrangemanget ger varje förening en 
behållning på 2 551 kronor och 80 öre. 

I samband med De Gamlas Dag står ESS 
medlemmar för serveringen. Speciellt för året 
är det också att några av de äldre får en sjötur 
med pråmskepparen Hanzéns träpråm ”Folke”, 
mellan staden och Klubbholmen. 

 

ESS-dagen hålls som vanligt på Klubbholmen, i år i september. Ett särskilt trevligt inslag i det 
omväxlande programmet är illusionisten Otto Brink. På kvällen anordnas regatta till båthamnen 
inne i Enköping för femte året i rad och en stor publik och ABF: s musikkår möter i hamnen. 

Medlemsantalet minskar med två medlemmar till 367. Det finns 155 motorbåtar och 20 
segelbåtar. 

1953 – Första motorbåtstävlingen i egen regi 

ESS söker bidrag för uppmuddring och utbyggnad av hamnen vid Klubbholmen. 

Enköpings Arbetarkör skänker ett silverskrin som pris vid ESS öppna kappseglingar. Seglingarna 
hålls i önskeväder den 23 augusti. Starten är i Klubbholmen och banan ligger som vanligt på 
Oknöfjärden. 37 båtar ställer upp.  

Första egna tävlingen för motorbåtar hålls den 22 augusti och gäller motorintresserades 
vandringspris. Åke Lennkvist vinner och tar sin andra inteckning i vandringspriset. 

Den andra tävlingen går den 5 september om vandringspriset ”Nattlig orientering till sjöss”. Den 
tävlingen vinns av Ernst Nordenberg som tar sin tredje raka inteckning och därmed får 
vandringspriset för alltid. 

Antalet medlemmar ökar med fem till 372, 175 motorbåtar och 20 segelbåtar.  

 

Damklubben startar en auktion där allt var skänkt.  
Sedan köps material in och färdigställs innan det säljs på 

auktion. Linnea Walli och Eivor Nilsson. 

 



Damklubben överlämnar en fana med ESS-emblem som de broderat. 

 

1954- Snurretävlingar hålls i samarbete med Lions 

Årets första tävling blir kappseglingen på Norra Björkfjärden ”Sparin runt”. Arrangemanget är 
perfekt, men vinden sviker och ingen seglar upp till den valda minimifarten på två knop. 

ESS och Lions Club anordnar ”snurretävlingar” på Svinnegarnsviken och en fest för allmänheten 
ute vid Klubbholmen, två kvällar med dans, mannekänguppvisning och en barnfest. Festen ger 
sällskapet en behållning på 1 036 kronor och 4 öre. 

Sällskapet har 373 medlemmar, 184 motorbåtar och21 segelbåtar.  

 

1955 – Bryggras i hamnen blir slutet för belysta regattor 

Det nyinförda vandringspriset från Enköpings Arbetarkör får sin första inskription. Det är Åke 
Bergwall som får den. 

För åttonde året i rad anordnar ESS regattan till motorbåtshamnen i staden. Intresset är stort och 
omkring 4 000 intresserade personer beräknas kanta kajerna. Men det ska visa sig vara den sista i 
något som utvecklats till en tradition. ESS avstod från att arrangera regattor igen sedan tumult 
utbryter när några meter av en träbrygga utefter båthamnens ena sida brast och sju personer, 
bland annat ESS ordförande Sune Klingwall hamnar i vattnet." 

Vid årets slut har ESS 357 medlemmar, 167 motorbåtar och 24 segelbåtar. 

1956 - Damklubben sätter sin prägel på ESS 40-års fest 

Sällskapet fyller 40 år. Vid jubileumsfesten överlämnar damklubben en fana med broderat ESS 
emblem och skänker 500 kronor 
för inköp av nya standar. 

Vid ett par tillfällen kallas ESS 
styrelse till sammanträde med 
representanter för Enköpings 
stad, för att diskutera vissa 
frågor som rör utbyggnaden av 
småbåtshamnen. 

Föreningen har 384 
medlemmar, 193 motorbåtar 
och 23 segelbåtar. 

 

 



1958 Klockbojen, som kommer att bli ESS äldsta 
vandringspris, kom från början från USS, men erövrades av 

Åke Sjöman.  Detta år överlät Åke Sjöman Klockbojen till ESS, 
sedan priset hade blivit hans efter tre raka inteckningar, 

åren 1954-1956. Åkes vilja var att den ska bli ett 
vandringspris till  seglingstävlingen 12-timmars. 

 
 

1957- Lilla pottan utökas 

Under våren blir Enköpings stad klar med den nya motorbåtshamnen i ån. Utökningen av lilla 
pottan kallas för Borgströms hav efter stadsfullmäktiges ordförande. 

Sällskapet tar ställning till att skaffa vagnar och spel till slipen. 

Den första delen av staketet runt Klubbholmen sätts upp. 

Både segel- som motorbåtstävlingar arrangeras. Ernst Nordenberg tar motorintresserades pris för 
alltid. 

Nöjeskommittén ordnar en bussresa till Stockholm och Oscarsteatern under våren. Åkes Färg 
bekostade resan. 

Medlemsantalet sjunker till 378. 169 motorbåtar och 22 segelbåtar är registrerade. 

 

1958 – Stort uppsving för 
Starbåten  

Åke Sjöman skänker sitt för alltid erövrade 
vandringspris ”Klockbojen” till klubben. 
Han vill att priset ska vara vandrande och 
gälla som poängpris till bästa junior under 
säsongen. 

Kappseglingarna börjar ta fart, både på 
hemmaplan och ute hos andra klubbar. Vid 
årets början finns två Starbåtar. 
Framgångarna på seglingsbanorna gör att 
fem nya Starbåtar kom till sällskapet. 

Motorbåtstävlingarna kommer igång under 
hösten med nattliga navigationstävlingar. 

Ett TV-lotteri anordnas och ger en  
behållning på 1 452 kronor. 

Karl Arosenius, S.A. Bengtsson, Helmer Carlsson, Carl Rönnholm, Sven Wallin, Einar Wadström, 
Evald Sjöman, Anders Hansson, Ivan Wilkesson, Erhard Thyr, Bror Borén, Emil Johansson, Herbert 
Jensén och Sune Stenberg utses till ständiga medlemmar i ESS.  



1958, Hans Björkvall och Lasse Andersson vinner första inteckningen i Klockbojen, sedan den donerats till  
klubben som vandringspris.  

 1959 – Småbåtshamnen får belysning 

Det hålls inga motorbåtstävlingar på grund av för få anmälningar. Desto aktivare är seglarna med 
fina resultat och intresset för segeltävlingar ökar. En informationskväll för segling hålls i samband 
med Aros Flottiljen för Starbåtar.  

Damklubben överlämnar 500 kronor till varvets förnyelsefond. Damklubben är mycket aktiv och 
noterar försäljningsrekord på 1 300 kronor. 

Enköpings Stad gör klart med belysning utmed bryggorna i småbåtshamnen. 

Under oktobermötet klubbas höjda avgifter. Varvshyran blir 1,50 kr/m2, kranavgiften blir 2 kronor, 
vagnsavgiften blir 2 kronor och hamnavgiften på Klubbholmen blir 25 kronor. 

Föreningen har 368 medlemmar, 181 motor- och 17 segelbåtar. 

1960 – Fartbegränsning, 7 knop, införs i ån  

Den flerfaldige SM-mästaren i starbåt, Lasse Lövgren, deltar i en informationskväll om segling. 

Föreningen anordnar en resa till båtutställningen och en resa till Oscarsteatern och My Fair Lady.  

Under sommaren anordnar BP försäljning av oljor och bensin i Hamnen. 

De båtar som läggs upp på Klubbholmen ska betala samma avgift som de som använder varvet. 

Hamnstyrelsen inför fartbegränsning, 7 knop i ån. 
 



1961. Hans Bernström bygger sin första Starbåt. Här 
omgiven av Janne Johansson i bakgrunden och Karl 

Green. Både spant och skrov byggs i det lätta träslaget 
Western Red Cedar. 

 

Intresserade deltagare i navigationskursen 

 

1961 – Inköp av jollar och buss 
till båtmässa 

Hans Dahlén är pådrivande när fem OK-jollar 
köps in av medlemmar. Nu har ESS några 
småbåtar och 2 till börjar byggas. 

ESS står som arrangör för Seglardagen och 
125 deltar. 

ESS arrangerar en bussresa till 
båtutställningen på våren och färghandlaren 
Åke Eriksson skänker entrébiljetterna. 

1962 – Nya stadgar - 
damklubben renoverar i 
Klubbhuset 

Detta är året då Kalle Green och Hans Bernström bygger var sin Starbåt, i materialet Western Red 
Ceder. 

En kommitté utarbetar nya stadgar. 

Damklubben bekostar 
renoveringen av 2 rum 
på övervåningen i 
Klubbhuset. Hans 
Lundin, är intendent 
och håller i jobbet 

ESS och ABF anordnar 
en gemensam 
navigationskurs. 
Kursen samlar 16 
deltagare och Nils 
Nyman från Västerås är 
kursledare. 

 

 

 



Interiör från en av de två kustkryssare som byggdes detta år. Björn 
Lundin på bilden 

 

 

1963 – Kustkryssarbyggen inleds på varvet 

Arbetet för en kran vid Klubbholmen inleds. Fundamentet gjuts och tillverkning av själva kranen 
påbörjas. 

Björn Lundin och Gösta 
Nyberg startar byggandet av 
två kustkryssare i plywood. 
Man håller till på varvet 

Ungdomssektionen 
finansierar sitt inköp av Pigg-
jollar med ett lotteri. 

Medlemsantalet har sjunkit 
till 349. 146 motorbåtar och 
22 segelbåtar är registrerade. 

 

 

 

1964 – Bastusugna 
medlemmar bygger bastu på 
Klubbholmen  

Årsfest på Klubbholmen i samband med 
ESS-dagen får ställas in på grund av för 
få anmälningar. 

Den gamla gula kiosken, som har stått 
vid dansbanan flyttas över till västsidan 
och blir en bastu som används flitigt. 

Detta är ett av åren under en period, då 
vi hade Klubbaftnar med dans och 
kortspel. Man håller till i Odd Fellow 
lokalen på Kungsgatan. På onsdagar, en 
gång per månad. 

 

 



Här kommer bränslepontonen från Koppartrans till Klubbholmen 

 

1965 – Fler båtskjul och premiär för sjömack och seglarläger  

Årets seglarläger vid Klubbholmen inleds med strålande väder i mitten av juni, Tiotalet grabbar i 10 
– 14 års ålder får instruktioner i segling och sjömanskap under en vecka. 

Christina Carlsson, Lars Erik Thor, 
Ove Luks, Gösta Eriksson, Hans 
Bernström och Bernt Jernberg är 
instruktörer. Man använder fem 
Piggjollar för nybörjarsegling, som 
medlemmar har byggt. 

Den 15 juni levereras en 
betongponton till Klubbholmen. Den 
ersätter den sjunkande trälänsen. 
Pontonen är 30 meter lång och 
kostar 30 000 kronor. 

Koppartrans bidrar med en 
pontonför drivmedels-försäljning. 

 

De två pontonerna tillåter en utvidgning av hamnen i Klubbholmen med nästan dubbla antalet 
båtplatser. Det kräver i sin tur fler parkeringsplatser för bilar. 

Under hösten påbörjas en upprustning av Klubbhuset. 

Enköpings stad planerar ett nytt område för uppläggning av båtar, där skjul också får uppföras. 
Intresset är stort och så mycket som åtta skjul hinner byggas innan hösten. Platserna kostar mellan 
1 500 och 2 000 kronor. 

De tre första Pigg – Jollarna i sjön med ungdomar vid rodret. 

 



Samtidigt uppför Enköpings stad kajskoning vid den länge planerade slipen och ett fundament för 
en 1 – tons kran bredvid slipen. 

 

 

1966 – ESS 50 år, stor jubileumssegling, medlemmar utesluts och 
Nordenberg/Bernström deltar i VM i Kiel 

Året är händelserikt!!! 

ESS fyller 50 år. 

21 medlemmar utesluts på grund av betalningsanmärkningar. 

Den påbörjade upprustningen av klubbhuset blir färdig. Toaletten och förrådet vid tomtgränsen 
mot Fageruddsåsen byggs och förses med rinnande kallt vatten. 

 

 

 

 

 

De första båtskjulen byggs. 

 



Kenneth Nordenberg och Hans Bernström deltar i VM för 
Starbåtar.  

 

”Sanitetshuset” d.v.s. Toaletter för Men och Qvinn.or 

Årets största händelse är 
jubileumsseglingarna under 
midsommarhelgen. Det seglas, äts 
och dricks i två dagar. Sjuttiofem 
båtar deltar i tävlingarna. 
Sammanlagt trängs cirka 150 båtar i 
hamnen i Klubbholmen. 

Seglarlägret för ungdomar samlar 24 
deltagare, varav tre flickor. Ledare är 
Gösta Eriksson, Ove Luks och Thomas 
Lindholm. En representant från 
marinen berättar och visar filmer. 

Kenneth Nordenberg och Hans 
Bernström deltar i VM för starbåtar i nordtyska Kiel med Kenneths båt Claudia. Vindstyrkor på 15 – 
20 m/s präglar seglingarna. 79 båtar från 15 länder deltar. Kenneth och Hans kommer på 64:e 
plats och den legendariske dansken Paul Elvström vinner. 

 1967 – Livliga diskussioner 
runt tankar på fler platser i 
hamnen och muddring i 
Klubbholmen  

ESS för livliga diskussioner om tankar 
på utbyggnader av hamnplatser i 
pottan eller en muddring av hamnen 
i Klubbholmen. 

Inträdesavgiften höjs från 15 till 25 
kronor och avgifterna vid Klubb-
holmen höjs från 50 till 75 kronor. 

Klubben begär in anbud på en båtvagn 
för 5 ton. Kostnaden beräknas bli mellan   
4 000 och 5 000 kronor. 

Grinden till Klubbholmen får klubbens emblem. Kostnad: 200 kronor. 

 
1968 – Eldsvåda i varvsbyggnaden 

Dålig isolering under en vedkamin orsakar eldsvåda inne i varvsbyggnaden och byggnaden 
förvandlas till ett förkolnat skal. Folksam erbjuder sällskapet 9 000 kronor i ersättning. Styrelsen 
accepterar inte budet. 



1970. Start i skridskoseglar-SM på Hjälmaren. Fyra år senare bildar 
ESS en skridskoseglingssektion. 

 

Hans Lundin leder en omfattande renovering av Klubbhuset på Klubbholmen. Den gamla 
kakelugnen rivs och i stället murar Bernt Jernberg en öppen spis. 

Dansbanan har sett sina bästa dagar. Den rivs och transporteras bort. 

Den 6 december hålls ett extra möte eftersom hamnkommittén diskuterar med staden om 
möjligheterna att bygga en ny s.k. ”potta” för ca 150 båtar. Den beräknas kosta cirka 500 000 
kronor. 

1969 – Oenighet om ny varvsbyggnad 

Bensinpontonen ska transporteras bort från Klubbholmen snarast möjligt. 

Ritningarna på en ny varvsbyggnad ger upphov till en livlig diskussion. Ska ett varv byggas eller 
inte? 

I ett nytt förslag föreslås att ESS ska bygga två stycken 12 meters skjul i den nya planerade 12 
meterslängan. 

Frågor ställs om kranen – den borde vara låst eftersom många obehöriga sköter den. Det kommer 
ett förslag om bestämda tider för 
sjösättning och upptagning. 

1970 - Tydligare 
ekonomistyrning i 
föreningen 

En budget för kommande 
verksamhetsår ska kunna 
redovisas för årsmötet. 
Föreningen vänder sig till 
Sparbanken för att få hjälp 
med upprättandet av en 
budget, men avstår från att ta 
hjälp då man får veta att det 
kommer att kosta 1 000 kronor. 

Årsmötet beslutar om oförändrade avgifter. Kranskötarnas arvode är 5 kronor per lyft, även när 
det gäller de som inte är medlemmar. Resterande 45 eller 95 kronor går till Sällskapet. 

Under hösten rivs de förkolnade resterna av varvsskjulet efter eldsvådan 2 år innan. Arbetet 
genomförs som arbetsplikt för medlemmar. 

 

 



1973 Startpaviljongen rustas upp. 

 

1971 – Kommunen stoppar planer på att inhägna varvet 

Kommunstyrelsen avslår ESS ansökan om att få ett staket runt varvsområdet. 

Hamnavgiften på Klubbholmen höjs till 150 kronor. 

Föreningen antar Björn Lundins anbud på 3 000 kronor för förstärkning av kranens 
betongfundament. 

Varvsområdets flaggstång flyttas till startpaviljongen vid Klubbholmen. 

Magnus Afzelius överlämnar ”Galärspantet” till tävlingsledaren, som vandringspris till den som 
representerar ESS i större tävlingar och gör bra ifrån sig. 

Tomas Hörz håller i navigationskursen denna vinter och det kommer han att göra några år till. Vid 
det första kurstillfället passar Tomas på att ta både förarbevis och kustskeppare, samtidigt som 
han är kursledare.  

För att föreningen skulle bli kvitt vraket av motoryachten ”SONJA” tillämpade man en exekutiv 
auktion, med Kronofogden som handläggare. 

1972 – Nytt arrendekontrakt 
diskuteras  

Hela detta år diskuteras formerna för ett 
nytt arrendekontrakt med kommunen. 

Ny båt köps in till Klubbholmen – En 
FINNARK med motor för 3 125 kronor. Den 
skulle tjänstgöra som startbåt i 
kappseglingarna. 

Årsmötet beslutar om inköp av ponton till 
Klubbholmen för omkring 40 000 kronor. 

1973 – Klubbholmens 
startpaviljong rustas 
I årsredovisningen klassas året som relativt händelsefattigt. Men inte helt! Startpaviljongen på 
Klubbholmen rustas upp. Innan Klubbholmen, stod den i Blåbandsparken vid åsen i stan. 

1974 –Skridskoseglingssektion bildas 

Fem optimistjollar köps in till ungdomssektionen hos Robergs i Enköping för 7 600 kronor. 

De medlemmar som har sina båtar i ”pottorna” anser att hamnavgifterna är för höga. 



1978 Under denna period låg en hel rad med Mälar30 
båtar längs strandbryggan i Klubbholmen 

Under året bildas en skridskoseglingssektion av ett tiotal entusiaster som också är mycket aktiva 
kappseglare på sommaren. Bland andra Kenneth Nordenberg och Hans Björkvall, Erik Persson och 
Åke Wallin. Hans Björkvall kommer att bli mest aktiv och så småningom vinna veteran-SM 2 
gånger i slutet på 1990-talet. Sektionen kommer att vara aktiv i närmare 30 år innan den läggs ned 
i början av 2000-talet. 

1975 – Nytt arrendeavtal och tal om medlemsbegränsning 

Det nya arrendekontraktet för varvet godkänns. Per Wigert åtar sig att ordna skjulkontrakt.  

Medlemsantalet inom ESS ökar kraftigt. Man lockas bland annat av låga avgifter och tillgång till 
båtförsäkring. En diskussion om begränsning i medlemsantal förs. 

På årsmötet beslutar styrelsen och 16 medlemmar om oförändrade avgifter för kommande år. 

1976 – ESS nya strategidokument-kommunens tankar om ny båthamn 
på annan plats - Ulf Dolfei-story startar 

Per Wigert, Lars-Åke Hjälm och Bo Ferm får i uppdrag att upprätta en plan som ska gälla ESS 
framtida verksamhet ”ekonomiskt och ideologiskt”. Planen ska vara klar den 1 juni. 

Detta är året då Uffe Dolfei inleder det som ska visa sig bli en 36 år lång kappseglingskarriär, minst. 
Han lär sig segla Optimist-jolle på seglarlägret och kommer att segla jolletypen till 1979, då han 
deltar i SM, innan han tar steget helt över till Laser och sedan Starbåt under hela 1980-talet. 
Senare kommer han att vinna SM för båttypen Carrera Helmsman 1992 och totalseger i Gotland 
Runt året 2012, på en mycket snabb enskrovsbåt, en Cockson 58, 58-fot lång och med svängköl. 

Under hösten lyfter kommunen frågan om en eventuell ny båthamn vid Hagahålet-Svartkärret- 
och Koffsan vid Bryggholmen. 

1977 – Beslut om särredovisning av varvet  

Styrelsen ställer sig positiv till en ny hamn med mellan 200 och 300 båtplatser vid Koffsan. 
Årsmötet beslutar bland annat att varvet ska redovisas separat i klubbens bokföring. Ett 
inteckningslån på 49 000 kronor ska tas 
med som säkerhet i klubbens fastighet. 

1978 – 4 ESS-båtar i första SM 
för M 30 – telefonkiosk och 
fortsatt utbyggnad av 
Klubbholmen. 

Detta år hålls första SM-arrangemanget för 
Mälar 30. Fyra båtar från ESS deltar. Till i 
fjol var det Riksmästerskap. För att etablera 



sig som SM-klass måste fler än 20 båtar delta två år i rad i början. Dubbelt så många deltar och 
etablera SM. 

Det ligger cirka 10 Mälar 30-båtar i rad i Klubbholmen och flera kappseglas med framgång, bland 
annat av Tomas Lindholm, Hans Björkvall och Rolf Lindholm. Roffe Lindholm utmärker sig för att 
han kommer att bli den som behåller sin båt och tävla i SM långt in på 2000-talet. 

Det är under 1976 till 1981 som ”Roffe” med Bengt Lindholm som gast kommer att skörda sina 
främsta framgångar, med tredjeplatser i Riksmästerskapen 1976 och 1977 som främsta meriter. 
Långt in i framtiden, 2015 kommer hans karriär på SM banorna att ha varat 37 år och då finns det 
ännu inga planer på att lägga av. 

Utbyggnaden av hamnen i Klubbholmen fortsätter. 

ESS beslutar också att man ska installera en telefonkiosk på Klubbholmen. 

Stora investeringar får ESS att besluta att föra över medel från varvets förnyelsefond till 
huvudkassan och inteckningslånet på Klubbholmen höjs till 85 000 kronor. 

1979 – Medlemstidningen ESSET ser dagens ljus 

Alvar Ehlin, Elis Hellberg, Ingemar Lundqvist och Torsten Roberg motionerar i Enköpings 
kommunfullmäktige om att anlägga av en ny småbåtshamn. Den 13 december 1965 träffas 
representanter för ESS och Enköpings kommun. Svartkärret förordas. 

Den 19 februari hålls ett allmänt möte i Korsängsskolans aula om ny småbåtshamn i Enköping och 
den 31 maj beslutar kommunfullmäktige att frågan om utbyggnad av småbåtshamn vid Koffsan får 
behandlas i samband med KELP 1980 – 84. Man beslutar också att inte välja Svartkärret som ny 
båthamn. 

Första numret av medlemstidningen ”ESSET” ges ut. Tobbe Olssén och Lennart Sand är 
initiativtagare. 

Vakthållningen i hamnen och på Klubbholmen påbörjas mitt under säsongen på grund av många 
stölder ur båtarna. 

Sällskapet beslutar att köpa in en traktor till varvet. 

1980 – Skjulen får elmätare 

Sällskapet får problem med pontonerna vid Klubbholmen. Pontonerna fylls med cellplast och 
kättingarna byts ut. 

Elmätare monteras på varje skjul. Varje skjulägare ska betala för sin elförbrukning. 

Klubbtidningen ESSET ges ut fem gånger per år och Lars – Göran Sjöstrand är redaktör. 

 



Seglarläger 1983. 

 

 

 

1981 – Heta diskussioner om arrendekontrakt och avgifter 

Diskussioner om arrendekontrakt och arrendeavgift på varvet är intensiva. 

Uppsättningen av elmätare vid skjulen avslutas och på varvet läggs asfalt vid kranen. 
Uppställningsplatser och spolplatta görs i ordning under hösten.  

Kommunen antar en skötselplan för naturreservatet ”Fageruddsåsen”. Det innebär att ESS kan 
fortsätta att använda Bahco roddklubbs område. 

ESS arrangerar regionskval för Optimister och E-jollar på Härjarö.  Kenneth Nordenberg och Rolf 
Lindholm ligger bakom väl genomförda 
tävlingar. 

1982 – Mer mark i hamnen - 
Anna-Carin Mangsjö inleder 
karriär i Laser 

Diskussionerna om att överta 
hamnplatserna från kommunen 
fortsätter. Större uppläggningsplatser 
behövs för att kunna ställa upp båtar 
under vintertid. 

Den mark som kommunen utarrenderar  
utökas och kvarter med uppläggningsplatser 
samt brandgator byggs.  

Kolartorpet vid Klubbholmen är till salu. ESS överväger köp eller att be kommunen utnyttja sin 
förköpsrätt och sedan arrendera av kommunen. 

Den yttre pontonen vid Klubbholmen är på väg att sjunka och behöver repareras. 

Laserseglaren Anna-Carin Mangsjö är i början av en karriär som leder henne till VM – banorna i 
Skottland. Sina största framgångar kommer dock i andra tävlingar, med fjärdeplatsen i EM 1984 
och guld i NM 1987 som största framgångar.    

1983 – Varvsområdet byggs ut och 
spolplatta anläggs 

Varvsområdet byggs ut på tillskottsytan och 
organiseras i kvarter med brandgator, allt enligt 
direktiv från brandmyndigheten.  En spolplatta 
anläggs så att båtarna kan spolas av direkt efter 
upptagning. 

1982. Mälar-30 seglaren Rolf Lindholm i behaglig 
transportsegling 



Invigning av ESS Kansli, som sedan byter namn till Hamnstugan 

 

 

Här har starten just gått i den numera återkommande distanskappseglingen 12-timmars. 

 

1984 Anna-Carin Mangsjö i svenska elitskiktet 

 

 

 

1984 - ESS blir Mälarens största båtklubb och anställer egen kanslist 

Anna-Carin Mangsjös har på kort tid 
seglat in i eliten i Laser. Detta år ger det 
en fjärdeplats i EM och silver i SM.  

Medlemsantalet ökar till 883, vilket gör 
ESS till Mälarens största klubb. Klubben 
övertar bryggverksamheten i hamnen 
från kommunen och den första 
kanslisten anställs. 

 

 

 

 

 

 

1985 – Lektionssal från Fjärdhundra blir till kansli i hamnen 

Uffe Dolfei kommer tvåa 2 gånger i 
Europacupen i Laser. 

Klubben letar efter ett lämpligt hus att ha 
som kansli och möteslokal. Det ska vara 
utrustat med toaletter och duschar. ESS 
får bygglov och ett teleskåphus, som 
tidigare varit provisorisk lektionssal i 
Fjärdhundra. Huset är snart på plats och 
blir främst kanslistens arbetsplats, men 
styrelsen och kommittéerna har också 
sina möten där. 

 



1986. ESS ordnar JSM för jollar vid Härjarö där över  200 båtar 
deltar. Juniorsektionen donerar överskott från tävlingen,  

till byggnationen av Klubbholmens sjöstuga 

Inspektion av den nya åbryggan. 

 

1986 – Året då 
dubblerade avgifter ska 
vända ekonomin och 
JSM ger 
rekordöverskott   

Årtionden med dålig ekonomi 
botas med en hästkur genom en 
tillfällig dubblering av alla 
avgifter. Dessutom får 
Sällskapet ett investeringsbidrag 
på 40 000 årligen under fem 
årsperiod i present av kommunen. 

ESS fyller 70 år och det firas med festligheter i april, maj och november. 

Klubbtidningen ESSET har ett stort jubileumsnummer. 

ESS ordnar JSM för jollar vid Härjarö. Över 200 båtar deltar. Tävlingen gav ett överskott på 140 000 
kronor. Det är det största som ESS ungdomssektion har genererat och det finansierade 
byggnationen av sjöstugan i 
Klubbholmen.  

Anna-Carin Mangsjö tar silver i Laser och 
kvalificerar sig därmed till VM och EM. 
Ulf Dolfei 
etablerar sig i Europas Laserelit vid 
tävlingar i Split och Anzio. Han 
kvalificerar sig även till EM i Portugal och 
blir 3:a  på riksrankningen. Mikael 
Lindholm kommer 7:a på samma 
rankning. 2 år senare kommer duon att 
bli rankad Sverige-etta i Starbåt, men 
Uffe klassar ändå detta år som 
höjdpunkten på kappseglingsbanorna. 

I slutet av november skapar stormbyar oreda i hamnen då hårda vindbyar välte upplagda båtar på 
land. 

Klubbholmen får ny brygga för M 30 – båtarna.  

Nya båtplatser i ån planeras.  Man bestämmer sig för att gräva ut en del av åbanken söder om 
”stora pottan”.  

 



1988. Fyra ESS-are som tävlade internationellt på 1980-talet. Ulf Dolfei,  
Anna-Carin Mangsjö, Micke Lindholm och Emma Skoog 

 

1987 – Ett toppår för ESS ekonomi och kvinnor som seglar  

Den ekonomiska hästkuren som ESS gått igenom året innan ger bra ekonomi och en kassa på 
600 000 kronor.  

På prov arrenderas 
klubbstugan i 
hamnen ut som kiosk 
under sommaren, 
men det slår inte väl 
ut och det blir ingen 
fortsättning. 

Fler och fler ESS-
damer går kurser i 
navigation. 
Seglarkurser för 
kvinnor blir populära. 

   

Regn, regn, regn 
och is. Elitlägret 
vid Härjarö 
ställds in på 
grund av is, men 
40 deltagare på 
Klubbholms-
lägret trotsar 
regn och kyla.  

Dagläger hålls i 
augusti med 15 
deltagare. 

 

 

 

I oktober tar ett gäng på nio seglare steget mot Americas Cup och provseglar 12: or vid 
Stenungsund. Anna Karin Mangsjö tar guld i Laser-NM och Emma Skoog tar silver i Optimist-NM. 

Ulf Dolfei och Mikael Lindholm överger Laserklassen och köper en Starbåt tillsammans. 



1989 Mikael Lindholm och Ulf Dolfei har precis kvalificerat sig för VM i Starbåt 

 

1988 – ESS har både dam och herrar i VM-seglingar 

Emma Skoog tävlade aktivt i Optimistklassen runt om i Sverige och kvalificerade sig till VM, Ulf 
Dolfei och Mikael Lindholm seglade Starbåts-VM i Genua och vinner riksrankningen i Sverige. 

Klubbholmen får 10 nya platser nedanför den nybyggda Sjöstugan och hamndjupet ökas genom 
muddring av vissa delar. 

En konsult värderar de gamla kommunägda pontonerna i hamnen till 220 000 kronor, men 
klubben lyckas köpa loss dem för 55 000.  

Sjöstugan på Klubbholmen börjar byggas. Det är på tiden, tycker många!  

Det anordnas en eskadersegling till Sånga Säby. 

Klubben växer och har 854 medlemmar vid årets slut. 109 är yngre än 25 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 – Har ägt Klubbholmen i 50 år när Sjöstugan invigs  

ESS vinner 15 000 kronor i Tv-programmet ”Zick-Zack” och köper en 470-jolle till 
ungdomssektionen från OS-medaljören Marit Söderström. 

Seglarlägret vid Klubbholmen samlar 54 deltagare och daglägret i augusti 20 deltagare. 

Ulf Dolfei och Mikael Lindholm vann Riksrankningen och seglade Starbåts-VM på Sardinien. 
Seglaråret avslutas med ett ”Frostrace” för Laserjollar i november. 

Sjöstugan invigs i samband med Klubbholmsjubiléet. Sällskapet har nu ägt Klubbholmen i 50 år. 

      
    

      
      

     
     

      
    

      
      

     
     

      
    

      
      

     
     



1990 Rolf Lindholm var tävlingsledare när ESS arrangerade Flipper-NM  

 

 

 

Här trycks pålar ned som kantskoning 

 

ESS planerar ett större 
upprustningsprogram för hamnen, bland 
annat muddring och nya bryggor i ”stora 
pottan”, nya parkeringsplatser i hamnen 
och plats för nya skjul. 

Klubben har 894 medlemmar, 120 är 
yngre än 25 år. 

 

1990 – ESS har fler framgångar 
på kappseglingsbanorna och 
arrangerar Flipper- NM 

Martin Axelhed tar guld i Optimist-DM och i Upplands Cupen. Erik Isaksson tar brons både i DM 
och i Upplands Cupen. Ulf Dolfei och Mikael Lindholm seglar Kieler Woche och blir 5:a på SM. 

En familjeeskader anordnas till Ängsö, med besök på slottet och grillparty i den fina naturhamnen 
på västsidan av Ängsö. 

Ess  arrangerar Nordiska Mästerskapen för Flipper. ESS får inga framskjutna placeringar. Klubben 
äger 2 Flipperbåtar och de används bland annat i seglarlägret, men den berömde dansken Paul 
Elfströms konstruktion är en avancerad och krävande trapetsjolle för två och den de passar inte 
för nybörjarsegling. I stället kommer den att ersättas av den stabilare 2-kronan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMBF: s ordförande Evert Berg överlämnar den traditionella fyren som gåva till ESS.  

 

1989. Torsdagen varje läger seglar deltagarna ut en heldag till Gröneborg, för kamp och 
lek. Man utsåg en kung och en drottning. Ledarna skulle alltid busa med varandra. Denna 

gång är det Bengt Lindholm som rakar magen på Hans ”Hansa” Gustavsson. 

 

1991 – 75 års jubileum, hembud på kolonistugorna och 112 på 
seglarlägret utan gränser 

Kommunen ger sällskapet tillstånd att ha drivmedelsförsäljning vid Klubbholmen. Men bara om 
man klarar bestämmelserna för hantering av miljöfarligt gods. 

Styrelsen beslutar att kolonistugorna på Klubbholmen ska säljas i ett så kallat hembudsförfarande. 
Tanken är att sällskapet till slut ska äga samtliga stugor och kunna hyra ut dem till medlemmar 
under sommarmånaderna. 

Fram till i år har ledningen för seglingslägret satt ett tak på antalet deltagare till cirka 75, men i år 
släpper man fritt för att se hur 
stort intresset egentligen är och 
112 barn och ungdomar deltar 
och hela Klubbholmen knakar i 
fogarna. Det är rekord och det 
kommer antagligen aldrig att slås. 

ESS firar sitt 75 års jubileum med 
en heldag på Klubbholmen den 15 
juni. En jubileumsbilaga av 
Klubbtidningen ESSET produceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets minieskader bestående av två båtar, Hans Einarsson och Gunnar Widén, går genom den  
ännu inte utprickade Rökaströmsleden till Strängnäs Segelsällskaps klubbholme Askholmen. 

 

1992 - Medlemsrekord - utprickning av Rökaströmsleden utreds 

En av pontonerna vid Klubbholmen sjunker och försäkringsbolaget försöker bärga den för 
reparation. När kostnaden för bärgning blir större än inköpet för en ny ponton, sätter 
Klubbholmskommittén stopp för bärgningsförsöket. 

En förundersökning för möjligheten att pricka ut Rökaströmsleden görs under året. 

 
Alla planerade 
tävlingar kan 
genomföras, 
utom 
”matchracet” 
med Laserjollar, 
eftersom 
deltagare 
uteblir.  

 

 

 

 

Under en framgångsrik säsong gör ESS-are 296 starter 
varav 26 utanför klubben. 52 båtar och 200 medlemmar 
deltar. 

Resultat utanför klubben: 4 guld (1 SM), 2 silver och 2 
brons. Uffe Dolfei, Göran Dolfei, Anders Sundkvist och 
Fredrik Isaksson vinner SM i Carrera Helmsman på Utö. 

Vid årets slut har ESS 982 medlemmar, varav 195 var yngre 
än 25 år. 

 

 

 

 1992 Göran Dolfei, Ulf Dolfei, Joakim Nordenberg och 
Anders Sundqvist vinner SM för Carrera Helmsman 



1993 – Macken i kommanditbolag – blir AB och ESS får styrelseplats i 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund 

Macken på Klubbholmen drivs som ett kommanditbolag med sällskapet och Gunnar Elf som ägare. 
Mot slutet av året ombildas sällskapets kommanditbolag till aktiebolag. 

Tillsammans med Strängnäs Segelsällskap stakas en led, via Rökaström och Bispgrund, ut till 
Strängnäs klubbholme Askholmen. Eftersom hela leden från Lindön ner till Askholmen ligger inom 
Strängnäs kommun, åtar sig Strängnäs Segelsällskap hela arbetet. ESS bidrag är extra pengar för 
drivmedel och utprickning. Leden godkänns av Sjöfartsverket och förs in på sjökortet. 

ESS får en in representant i styrelsen för Saltsjön – Mälarens Båtförbund. 

Årets ”minieskader” går till Mälsåkers slott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – ESS byter båtförbund och orsakar storgräl 

ESS orsakar ett stort gräl under SBU:s Båtriksdag, då man byter Båtförbund från Västra Mälarens 
Båtförbund till Saltsjön - Mälarens Båtförbund. 

Västra Mälarens Båtförbund vill dra en gräns från Bålsta och söder ut till Södertälje och menar att 
alla klubbar och sällskap väster om gränsen bör tillhöra Västra Mälarens Båtförbund. Saltsjön - 
Mälarens Båtförbund menar att varje klubb är självständig och kan välja vilket Båtförbund som 
helst inom SBU. Båtriksdagen går på SMBF: s linje och Västra Mälarens Båtförbund är besvikna. 

ESS planerar att digitalisera medlemsregister och båtplatser. 

Deltagarna i eskadern äter gemensam middag på bryggan vid Mälsåkers slott. 

 



Klubbholmen utsätts för två inbrott. Tjuvarna stjäl mikrovågsugn, tvättmaskin och diskmaskin. Det 
blir även skador på fönster och dörrar. 

Styrelsen beslutar att söka permanent utskänkningstillstånd för att kunna servera alkohol vid 
slutna möten och sällskap med medlemmar. 

När Vägverket stänger Hjulstabron denna sommar, är det lätt att inse varför man är villig att 
bekosta stora delar av utprickningen i Rökaströmsleden. Bron kommer att vara avstängd också 
nästa år. 

1995 – Full storm, både ute och inne, i ESS 

 

En båt sliter sig ute i Klubbholmen och orsakar skador när den driver in mot andra båtar. När det 
visar sig att alla inblandade har samma försäkringsbolag, uppstår en tvist om vem som ska betala. 
Försäkringsbolaget vill att var och en ska stå för sina kostnader. När medlemmarna inte accepterar 
budet, bjuder styrelsen in en representant från försäkringsbolaget till ett föreningsmöte, för att 
reda ut och förklara processen. 

Det förekommer oegentligheter vid Klubbholmen. Intendenten entledigas från sin post med 
omedelbar verkan och en utredning tillsätts för att försöka komma till rätta med vad som hänt. 

Redaktören ställer sin plats till förfogande med omedelbar verkan på grund av en del 
styrelsemedlemmar. 

Medlemsregistret datoriseras. Fakturering blir försenat. 

Man gör arbete på bryggor och kansli i hamnen. På Klubbholmen görs en muddring av grynna och 
förankring av pontonerna. 

Stormväder i november välte båtar. 

 



ESS firar 80 år. 

 

ESS genomför navigationskurser och föredrag i meteorologi, navigations- och segeltävlingar. 

På våren genomförs prylbytardagar, med stekt strömming som ett populärt inslag. 

Ungdomarna investerar i nya jollar, arrangerar seglarlägret och DM för E-jolle, Optimist- och 
Laserjollar.   

1996 – Kommunen skissar för Hamnstad 

Det är året då hamnens och varvets vara eller inte vara är på tapeten. Kommunen skissar projektet 
Enköpings Hamnstad och tänker ansöka om Bomässan 2000 och då visa upp Enköpings Hamnstad.  

Omfattande markprover på varvsområdet, vilka visar att området består av skiktad lera, samma 
typ av lera som fick hus att kana iväg ut i ån vid Surte och i Vagnhärad på 50-talet. Projektet blir 
som tur är inte av.  

Medlemsavgiften höjs till 600 kronor, med möjlighet att genom arbetsplikt arbeta av 300 kronor. 

Rutinerna för nattvaktpassen ändras. Om en familj går vakt en natt, räknas det som om båtägaren 
har gått sina två vakter. Vaktlistan släpps på höstmötet och då kan man teckna sig för det datum 
man önskar gå vakt. 

Styrelsen för diskussioner om att köpa loss bensinpumparna från Robergs, men tycker att priset är 
för högt.  

Klubben erbjuds anslutning till den avloppsledning som ligger på botten utanför Klubbholmen, 
men anslutningsavgiften på dryga 72 000 kronor anses vara i högsta laget. 

80 års jubiléets fest blir ett välbesökt arrangemang och det är tur att klubben har hyrt ett extra 
stort tält att hålla till i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traditionsenlig varpatävling 

 

1997 – Första motorbåtseskadern 

Frågorna haglar, - hur blir det med Sjöstaden? - kan ESS ha kvar sin ursprungliga plats? 
Frågetecknen är många runt varvet och båtplatserna i ”pottorna”. 

Reparationsbehoven är stora, både i hamnen och på Klubbholmen. På varvet ska kättingen till 
kranen bytas, kanten vid Stora pottan göras i ordning och nytt traktorgarage inredas. På 
Klubbholmen behövs ett nytt bryggdäck på träbryggan och bryggan som går till pontonerna 
behöver riktas upp. 

Aktiekapitalet i ESS AB höjs till 100 000 kronor. 

Höstmötet beslutar att fortsätta med drivmedelsförsäljning, men helst i egen regi. 

Pontonerna besiktigas av en Ulf 
Andersson, som lämnar en offert på 
867 000 kronor för nya pontoner.  

Motorbåtseskadern gör debut i ESS 
och går till Mariefred. Deltagarna vill 
att aktiviteten ska bli permanent. 

Seglarna genomför sitt program med 
onsdagsseglingar, Joar Blå Cup, KM 
och ESS dagar. Det som för 30 år   
sedan var ESS   dag har  nu blivit två 

dagar och  varpatävlingen lever vidare. 

 

1998 – Egna bränslepumpar ger friare bränsleinköp 

Klubben köper loss bränslepumparna och kan nu köpa drivmedel på ”spotmarknaden” av den som 
ger mest rabatt. 

Kolonistugan, som ESS köpte in med hembudsrättens hjälp och som kallas för Gäststugan, den 
renoveras. 

De som har sin hamnplats Klubbholmen vill att klubben skaffar dragkärror och så blir det. 

Klubbens etablerade seglingstävlingar får sällskap av ett nytt inslag. Det är ett ”gubbkör” från 
Granskär till Rastaholm, där middag med dryck intas som avslut på segelsäsongen.  

På höstmötet berättar Kaj Gardberg om sina seglingar i Medelhavet och hur det var att korsa 
Biscayabukten. Han anser att om man har kunskapen, bra besättning, en förstående familj och ett 
visst mått av tur och en hyfsad ekonomi, kan man segla hur långt som helst.  

 



2000 ESS investerar i ny mastkran, men 
behåller den gamla som ett komplement. 

 

1999 Anpassningen för större båtar har påbörjats.  

 

1999 – ESS anpassar sig till större 
båtar  

Klubbens helägda bolag, ESS Oil AB, säljer bra 
och får tomt i tankarna vid två tillfällen under 
säsongen. Bolaget tänker köpa in en större 
tank så att man slipper vara utan bränsle. 

Gymnasieskolan påbörjar gjutningen av små 
betongpontoner, som ska ersätta större som 
är dåliga. Ritningarna görs av Jan Brevemark 
och Lars Göran Sjöstrand är kontaktperson 
med skolan. 

Varvet beställer kranbil till de stora båtarna vid ett tillfälle på våren och ett tillfälle på hösten. 
Sjösättningskranen från Kockums varv, från 1984 och kostade 900 kronor, börjar bli utsliten. 

Mastkranen börjar bli i vekaste laget för medlemmarnas nya större båtar. Varvskommittén tittar 
på hur andra klubbar har löst detta.  

Medlemmar som har bytt till en större båt men ligger kvar på sin gamla plats får trånga platser. 
Klubben beslutar att den som byter till en bredare båt får finna sig i att byta plats som är minst 40 
centimeter bredare än båten.  

2000 – Ny mastkran och kaféet flyttas  
till macken  

Fler och fler deltar i klubbens arrangemang. ESS är i en 
positiv trend. 

Calle Thorsells idé om att flytta ner serveringen till macken 
blir en succé. Medan båten tankas kan familjen köpa glass 
och kaffe utan att behöva ta sig till klubbhuset.  

Den gamla stora traktorn kallad ”Hulken” har sett sina bästa 
dagar. Man köper en ersättningstraktor och beslutar den 
inte får lånas ut för att köra upptagna båtar till andra 
områden än de som klubben använder. 

Styrelsen beslutar att tillfälliga båtplatsinnehavare ska 
deponera 1 000 kronor, som de får tillbaka när de har gjort 
sina vaktpass. Ny mastkran byggs. Den blir 18 meter hög och 
dimensioneras för att lyfta master upp till två ton.  Den elektriska lyftanordningen bryter vid ett 
ton för säkerhets skull. 

 



2003 Grillkåtan byggs 

 

2001 – Lyft för kursverksamheten då en examinator blir medlem 

Klubben får en medlem som kan examinera både skärgårdsskeppare och kustskeppare. Det är en 
fördel för ESS egna kurser. 

Föreningen har disciplinära problem. Varvskommittén svarar för flyttning av en husvagn och en bil, 
som ställts längst bort på varvsområdet av någon som använt platsen som skrottipp.  

Stadgarna behöver förnyas och innehålla de rutiner och policys som sällskapet tillämpar.  

Arbetet med spontning av udden vid macken påbörjas. 

Årets seglarläger går bra. 60 deltagare fick segla optimist, laser och tvåkrona. 

2002 – ESS växer igen och antar nya stadgar 

Det är populärt att vara med i ESS. Under året väljs 34 nya medlemmar in i sällskapet. 

Många, mellan 20 och 25 medlemmar, vill ha båtplatser vid Klubbholmen. 

Klubben bidrar med 50 000 kronor för vägar och elkostnader till området där de nya skjulen byggs, 
på andra sidan Nyängsvägen. 

Klubben antar nya stadgar. ESS utgår från ett förslag till normalstadga från SBU. Medlemmarna får 
stadgeförslaget på årsmötet, där det diskuteras, justeras och ett första beslut tas på vårmötet. Vid 
höstmötet beslutas stadgarna för andra gången och gäller från och med 2003. 

Ungdomssektionen håller i seglarlägret, som har 77 deltagare. Det är så många deltagare som kan 
delta med de resurser som finns nu. 

Ungdomssektionen kasserar tre optimister och köper tre nya. På hösten äskar de pengar för att 
kunna köpa en följebåt för omkring 50 000 kronor. ESS beslutar att stå för halva kostnaden, dock 
högst 25 000. 

2003 – Bra drag i ESS aktiviteter! 
Grillkåta i Klubbis och 12 stora 
båtskjul 

Vintern 2002/2003 bygger Bengt Lindholm, 
Rolf Sjölander och Tomas Olofsson tre isjakter 
av typ Isabella och vissa dagar seglas det 
intensivt på Svinnegarnsvikens is. 

Tolv nya båthus byggs på andra sidan 
Nyängsvägen, mot lasarettet. Det är stora skjul. 

Avgrusningen i hamnen avslutas och man provar att ha parkeringsplats söder om stora pottan. 
Testet slår väl ut. 



2003 En grupp medlemmar samordnar 
byggnationen av STORA skjul. 

 

Kommunens miljöförvaltning gör 
påpekanden på miljöstationen, som 
åtgärdas. 

Intresset för att hyra gäststugan i 
Klubbholmen är mindre än önskat. Kalle 
gör det attraktivare genom att bygga en 
uteplats med utsikt över hamnen. 
Styrelsen tar ändå beslutet att sälja 
stugan, och det meddelades på 
Höstmötet och i annons i ESSET.  

Åtta intressenter anmäler sig.  

Försäljning av bränsle går bra och utrustningen fungerar bra. 

Höstmötet utser en ”pontongrupp”. Priset på pontoner har blivit lägre och Westerlundskas priser 
är inte längre konkurrenskraftiga. Den sista pontonen från Westerlundska levereras i december. 

Trivseln på Klubbholmen förstärks med en grillkåta, för egna eller gemensamma grillfester. 

Valborg firas på Klubbholmen med sillbuffé och brasa. Strömmingsfrossan hålls i hamnen i 
samband med prylbytardagarna. 

ESS dagar firas med vackert väder, middag och dans till Micke Ahlgrens orkester, 150 personer 
deltar. 

Kappseglingskommittén inrättar ett flitpris. Ett presentkort på Hjertmans lottas ut bland alla som 
deltar i någon kappsegling och där det premieras att vara med i många seglingar. 

Festkommitténs årliga julgransplundring genomförs med många barn och vuxna. 

2004 – Ny kran till hamnen och 
skadade pontoner bort från Klubbis 

Klubben inhandlar en ny kran med en kapacitet på 
10 ton för sjösättning av båtar. Det innebär att 
ingen mobilkran behöver hyras in för upptagning 
och sjösättning av de större båtarna. Slipen 
maximerades till 12 ton. Båtar som är tyngre än 12 
ton får vända sig till annan inrättning för att få dem 
upp ur sjön. 

På årsmötet berättar Hydrographica hur de har 
tagit fram sina specialsjökort över delar av 
Stockholms skärgård. Mycket intressant att få veta 
vad som kan ses på sjökortet och vad som inte finns med. 

Kommundirektören Kristina Byman och ESS 
ordförande Tomas Frisk inviger ESS nya kran.  

 



Av de åtta som anmält intresse för ESS gäststuga på Klubbholmen, deltar två vid auktionstillfället. 
Slutpriset på stugan blir 62 000 kronor. 

Man upptäcker att två av Klubbholmens pontoner saknar betong på sydsidan. Det är bara 
armeringsjärnen och frigoliten som håller pontonerna flytande. Ett företag från Nacka får 
pontonerna om de transporteras bort före isläggning. När den gamla minsveparen lämnar 
Klubbholmen med en ponton på var sida drar styrelsen en suck av lättnad. Nu ägs inte pontonerna 
längre av ESS. 

Båtlivskommittén arrangerar fyra studiecirklar. VHF-kursen hålls under en helg som avlutas med 
examination. Det blir en succékurs. 

Efter prylbytardagarna förvandlades överskottet till flytvästar, som skänktes till 
ungdomssektionen. 

2005 - Ny vågbrytande ponton för Klubbis 

En handikappanpassad brygga med två platser anläggs i ”stora pottan” i hamnen. 
En ny vägsladd köps in för varvet och Klubbholmen. 

Under våren beställs en 180 meter vågbrytande ponton för Klubbholmen. I början av juni är den 
på plats. 

De gamla pontonerna, som är i någorlunda skick, används i en utbyggnad av hamnen. Det är en 
bra lösning eftersom det är svårt att få tag i pontoner efter stormen Gudrun. 

Grusgropen avdelas med stolpar så att det blir bättre uppställningen av fordon. Gatukontoret 
ordnar med fyllning, skrapning och saltning av grusvägen. 

Festkommittén arrangerar de sedvanliga festerna och fortsätter med förra årets populära pub-
aftnar på bryggan. 

Tävlingssektionen arrangerar de traditionella kappseglingarna och ”gubbköret” till Rastaholm. 

Motorbåtarna genomför sin säsongsavslutning med en eskader, tävlingar och middag. Eskadern 
åker till olika platser i Mälardalen varje år. 

Efter prylbytardagarna omvandlas överskottet till flytvästar som skänks till ungdomssektionen. 

2006 - 90-års festligheter i regn och rusk på Klubbolmen  

127 personer deltar i den lyckade 90-årsfesten. 

90-årsboken trycks och binds i ett fåtal exemplar. Gunnar Widén får uppskattning för ett gediget 
arbete med jubiléet. 

Monica och Roger Söderlind är klubbvärdar i år. Vågbrytaren vid 700-bryggan är klar



2007 - Stort intresse för förarbeviskurs 
Klubbhuset behöver rustas och isolering av verandan föreslås. Varvschefen har sett ut en ny 
traktor för 300 000. Passar den kommer det att bli affär. 

Nya brunnen vid spolplattan installeras.  

Janette Adam är ny klubbvärd.  

ESS-dagar planeras för 25-26 augusti och motorbåtseskadern den 8 september. 

Seglarlägret drar 65 ungdomar. ESS-ungdomarna rustar ”sitt” skjul, lägger på nytt tak och 
målar om. 

Redaktionskommittén köper plats för en hemsida på Webbhotellet one.com 

Förarbeviskursen lockar 30 deltagare. 

 

2008 – ESS frågar kommunen om man kan köpa hamnområdet 

Kansliet håller öppet 1:a tisdagen varje månad  under vinterperioden. 

Vinterliggare faktureras för bryggplatsen. 

En ny traktor samt en åkgräsklippare köps in. Nya pontonen till vågbrytaren ligger på plats. 
Nya bommar monteras. 

Det läggs en motion om förbättring av rampen på Klubbholmen. 

Nya vägbommar sätts upp och fjärrkontroller finns att köpa för 300 kr. 

I maj görs en försäljning av ”herrelösa” båtar och vagnar. 

En 18-timmars vårregatta seglas den 16 maj.  

Styrelsen ställer fråga till Enköpings kommun om att köpa hamnområdet. Kommunen svarar 
inte eftersom det  pågår en utredning av översiktplanen för hela området.  

Ungdomsledare utbildas i förarbevis. Nya optimister 5 st köps in och klubben bidrar med 
40 000 kronor. 

 

 

 



2009 – Rekordmånga båtar kvar på land 

105 båtar blev kvar på land i år. 

Tömmningsplats för båttoaletter ska finnas vid kranbryggan runt klubbhuseudden.  

En eventuell  tömningsstation på Klubbholmen är en politiskt  fråga och det finns inga beslut 
ännu. 

En arbetsgrupp för kontakter med kommunen väljs och består av Peter Vägermark, Hans 
Selg och Gunnar Widén. 

Vakthållningen ändras - enbart skjul och stuga ger ett vaktpass. Båtplats + varvsplats + skjul 
eller stuga ger två vaktpass, ytterligare varvsplats eller stuga ger ett vaktpass. 

Det är för få gästplatser i Klubbholmen, framförallt för medlemmar från stan. Bojar på 
utsidan av pontonbryggan är ett förslag på lösning.  

12 kilo strömming steks när många kommer till ESS arrangemang Hamnens Dag i maj. 

Vid nästa stadgeändring ska betäckningen ”mätningsmän” tas bort, eftersom det inte finns 
några i klubben.  

Föreningen har 964 medlemmar. 

2010 - Debut för vaktbokning på nätet och dieselstöld från klubbens 
skjul 

Vaktbokningen startar från april.  

När cirka 300 liter diesel försvinner från klubbens skjul under vintern, köps en låsbar tank för 
12.000 kronor. 

Ny restaurangdiskmaskin till klubbhuset diskuteras, priset ligger på dryga 30 000 kronor. 
Kommunens servicepol rustar boden uppe vid vedskjulet.  

På vårmötet berättar Kent Gullberg, chef vid Teknikförvaltningen i Enköpings kommun, om 
kommunes fördjupande översiktsplan. Hamnen ingår i ett utredningsområde där även 
värmeverket och reningsverket ingår. Det finns inga planer eller beslut, men en ambition att 
göra något åt hamnen. ESS arendeavtal gäller till mars 2014, det finns tankar om att flytta 
varvet till Haga, men kommunen har ingen mark och måste i så fall köpa in. I översiktplanen 
finns även tankar på en bro över Enköpingån vid Haga. 

Försäljningen av 32 kubikmeter bensin och 20 kubikmeter diesel i macken på Klubbholmen 
ger ett överkott på 24 000 kronor. 



2011 Esset får ett modernare snitt när  
Veronica Einarsson blir redaktör. 

 

ESS kontaktar Enköpings kommun om träd och ogräs som ställer till problem med 
framkomligheten i ån. 

På höstmötet berättar Tomas Hammarström om sin Atlantensegling.  

ESS har 954 medlemmar. 

2011 – Ett modernare ESSET, regler 
för hur man laddar el och mer 
aktiviteter i Klubbholmskiosken 

Årsmötet beslutar att alla får ladda 24 timmar 
gratis. De som vill använda mycket el ska betala 1 
200 kr och får en dekal att sätta på båten som visar 
att elen är betald. 

Medlemmar vill förstärka festkommitten och att en 
midsommarfest ska anordnas. 

Veronica Einarsson väljs till redaktör och 
producerar en modernare variant av 
klubbtidningen ESSET. 

Låssystemet byts ut och hjärtstartare köps in. 

Kansliet byggs ut för att frigöra mer  
kontorsutrymme och en ny brygga byggs bakom 
kansliet. Slipbryggan byggs om och breddas för att 
passa större båtar.  

Bastun i Klubbholmen rustas upp och omklädningsdelen renoveras. En ny brygga läggs ut vid 
bastun. Sjöstugan är nymålad och en ny brygga med soffa byggs bakom kiosken. 

Janne och Veronika Anderson tar över ansvaret för macken och kiosken. Det är inledningen 
på några starka år med många bra arrangemang. Kiosken blir ett nav där medlemmarna 
möts och umgås under sommaren. 

Motorbåtseskadern får ekonomiskt stöd med 10 000 kronor. 

En ny ponton beställs för platserna på 500-600 på Klubbholmen. Bryggorna läggs ut i 
oktober. 

ESS har 923 medlemmar. 
 



2012 Detta år vinner Pontus Dolfei junior-SM i Laser och hans mål är att göra en  

rejäl satsning med målet att kvalificera sig till OS i Rio 2016. 

 

2012 – Pontus Dolfei vinner J-SM i Laser och pappa Ulf blir 
totalvinnare i Gotland Runt efter 20 försök.  

ESS utvecklar ett datastöd 
som omfattar ESS 
webbsida och 
bokningssystem. 

En luftvärmepump 
installeras i hamnstugan. 

Vaktinstruktionen 
uppdateras  och ett inköp 
av en streckkodsläsare som 
skall användas vid 
tjänstgöring, förbereds. 

Y-bommar för 330 000 
kronor köps till 
Klubbholmen och 100-, 
200- och 300-a bryggorna 
renoveras. 
 
Styrelsen föreslår att macken på Klubbholmen ska läggas ned. Bland annatpå grund av dåligt 
intäktsunderlag. Förslaget röstas ned av höstmötet. 

Av de cirka 120 som köar för en båtplats i Klubbholmen är bara en tredjedel medlemmar. 

Klubbholmen redovisar 150 gästnätter.  

ESS arrangerar ett seglaräventyr för damer (Qvinnor på sjön). 

Pontus Dolfei vinner J-SM i Laser i Helsingborg. Något som pappa Uffe aldrig lyckades med. 
Uffe kom 2-a 2 gånger i början av 1980-talet. 

I gengäld blir Uffe totalvinnare i Gotland Runt detta år, som en av två rorsmän på en 58-
fotsbåt med svängköl, en Cockson 58. Det var 20 gången han tävlade i Gotland Runt, första 
gången som 15-åring och med flera klassvinster, nu totalvinnare för första gången. 

Årets motorbåtseskader går till Granskär och tillbaka till Bryggholmen. 

Förtjänstmärkenskommitten  ger guldplackett till Sven-Åke Andersson, och silver till Thörge 
Gustavsson, Törje Sandberg, Kennet Johansson, Hans Selg och Rolf Lindholm. 

Sällskapet har 918 medlemmar. 



2013 RDIF installeras för att skapa en struktur och 
disciplin i nattvaktsrutinerna 

 
 

2013 - Brunnen sinar och macken på Klubbholmen tas bort 

Regeln att tillfälliga ”skjul” skall tas ner efter den sista sjösättningtiden börjar tillämpas igen 
mera aktivt. 

Städningen i vaktlokalerna, både i hamnen och Klubbholmen är under all kritik. 

Ny diskmaskin installeras i klubbhuset och reparation av 100-bryggan är klar och den blir 
mycket snygg. 

Carolina Berglund tar över ansvaret för kiosken 
i Klubbholmen och håller samma höga aktivitet 
under två år, som Janne och Veronica höll  
under två säsonger innan. Båtlivskommitten 
och kioskinnehavaren anordnar 
midsommarfest. 

Den torra sommaren bidrar till problem med 
vattenförsörjningen i Klubbholmen. En 
brunnsborrare konsulteras och kommitén 
beslutar att borra en kompletterande spets. 

Konstruktören Båtbryggan tar inte på sig något 
ansvar för sprickbildningar på betongbryggorna 
700 och 500-600. Bland annat på grund av 
bryggornas placering.  

Föreningen överväger att installera toatömninganläggning på Klubbholmen och gör 
installationen två år senare, 2015. 

Styrelsen återkommer med fjolårets förslag att macken på Klubbholmen föreslås läggas ned. 
Denna gång beslutar ESS att drivmedelsförsäljningen ska upphöra. 

En båtplatskö i Klubbholmen upprättas på hemsidan. 

Vaktinstruktionen omfattar även RFID system, en form av registrering av vaktomfattningen. 

Seglarlägret har 47 deltagare. 

Årets motorbåtseskader, med  21 båtar och 70 deltagare, går till Sundbyholm.  

 
 

 



2014 I slutet av 70-talet låg ett tiotal  
M- 30 båtar i  Klubbholmen. Nu ligger en kvar.  

Rolf Lindholm är en av Sveriges uthålligaste  
Mälar-30 seglare. Han är inne på sin 36-e säsong på 

tävlingsbanorna och deltar fortfarande i SM för M 30. Han 
har inga planer på att sluta eftersom sonen Micke tycker om 

att vara med som gast. 

 

2014 – ESS sjösätter bokningssystem på hemsidan och ESSET förliser 

ESS är inne i en brytningstid då det gäller kommunikation med medlemmarna. Samtidigt som 
styrelsen strävar mot att så mycket som möjligt av medlemskontakten ska ske på en 
ombyggd hemsida, letar man en medlem som vill axla ansvaret att vara redaktör, där 
ansvaret för produktionen av ESSET är en viktig del. 

Att ESSET inte längre ges ut, gör att alla medlemmar inte nås av medlemsinformation i 
samma utsträckning. Det bidrar till ett missnöje med föreningen. 

Styrelsen förlänger gällande arendeavtal i hamnen till våren 2016 och intensifierar 
förhandlingarna med kommunen om ett nytt, strategiskt avtal för hamnen. 

Det nya bokningssystemet på ESS hemsida tas i drift fullt ut. 

Klubbholmskommitén har mobiliserat de senaste åren och fortsätter upprustningen i 
Klubbholmen. En ny grillplats mellan startpaviljonen och grillkåtan. 

120 båtar gästar Klubbholmen. 

Pontus Dolfei får tävlingsförbud till 2017 
för att ha använt en partydrog. Han 
utesluter inte att han dyker upp på 
kappseglingsbanorna igen efter avtjänat 
straff. 

I år tangerar Rolf Lindholm ESS 
inofficiella rekord i antal år på 
tävlingsbanorna utanför klubbens. Det är 
nämligen 36 år sedan hans karriär på SM 
banorna för Mälar-30 klassen inleddes 
och han har inga planer på att lägga av. 
Han har det väl förspänt eftersom en av ESS 
framgångsrikaste seglare på 1980-talet, sonen 
Mikael, gärna seglar med pappa Rolf.   

Förtjänstmärkeskommitten delar ut medaljer;  

- guld till Per Andersson och Lars-Göran 
Sjöstrand. 

- silver till Gunnar Lagerlöf, Peter Wikman och Björn Pettersson. 

 



2014 Sprickorna kom snabbt på de nya 
betongpontonerna. Ansvaret är svårt att bevisa. Tvisten 

slutat i förlikning mellan ESS och leverantören. 

 

De senaste åren har platsbrist i befintliga mastställ lett till 
att de största masterna lagts på bockar, under bar 

himmel. 2015 byggs ett nytt mastställ, anpassat för de 
största masterna. 

 

2015 – Reaktioner på arbetsplikt och sviktande intresse för 
traditionella arrangemang 

Våren är sen, maj kall och ostadigt väder råder till augusti, som bjuder på högtrycksväder. 
Alltså en trist säsong för Klubbholmens kiosk. 

Styrelsen väljer att införa arbetsplikt med syftet att mobilisera medlemmarna att delta i 
arbetet som krävs för att hålla anläggningarna och verksamheten i hävd. Utformning och 
tillämpning skapar blandade reaktioner. 

Samtidigt sprider upprustningarna i 
Klubbholmen och i Hamnen positiv energi 
och den kan sprida ringar på vattnet och 
stimulera fler medlemmar att engagera sig. 

Tre städdagar genomförs i Hamnen som en 
rejäl ansiktslyftning efter ett par år utan 
städaktiviteter. I Hamnen renoveras 
bryggan vid mastkranen och en ny slip för 
trailerbara båtar byggs längst in i lilla 
pottan.  

Underhållet på Klubbholmen fortsätter,  
bland annat med upprustad boulebana och en 
anläggning för däckstömning av septitankar 
ute på 700 bryggan. Det underlättar för både 

medlemmar och gästbåtar att uppfylla nya 
lagkrav. 

 Installationen kommer i grevens tid 
eftersom myndigheterna aviserar kännbara 
påföljer vid brister i funktion och 
användande. 

Tvisten om ansvaret då det gäller 
sprickbildningarna på betongbryggorna 700 
och 500-600 i Klubbholmen slutar med en 
förlikning. 

Det finns medlemmar som saknar den 
nedlagda sjömacken. Det jobbas med frågan. 

 



ESS känner av samma trend som andra båtföreningar. Färre båtar deltar i kappseglingarna 
detta år.  

Framförallt i klassikerna 6-timmars och 12-timmars.  

Det är inte bara seglingen som tappar.  
Motorbåtseskadern ställer in på grund av för få anmälningar. 

”Gubbköret”, säsongens sista kappsegling, är den enda tävling som inte drabbas av ett tapp. 
Upplägget med segling som avrundas med fest är den troliga förklaringen.  

De senaste säsongerna har större båtmaster gjort att befintliga mastställningar i hamnen 
inte har räckt till. Därför byggs en ny, kompletterande mastställning i oktober. 

Höstmötet avslår styrelsens förslag gällande ändringar i stadgarna. 
 

Medlemmar som 2015 har varit med längst 
En värdig avrundning av en skrift som berättar om ESS 100-åriga historia är att låta historien 
tala mer direkt genom minnen och tankar från de av dagens medlemmar, som har varit 
medlemmar längst. Deras berättelser är starka avtryck och intryck om hur ESS har byggts 
upp av engagerade och hängivna medlemmar. Det bästa sättet att hedra alla eldsjälar, som 
har skapat ESS historia till idag, det är att vi tar stafettpinnen vidare i en kamratlig anda. 
/Anders Fällman 
 

Gunnar Green, 81 år, medlem sedan 1946.  

Familjen bodde Kryddgårdsgatan. Gunnar blev medlem när han 
var 12 år. Han och några kompisar hängde på Klubbholmen och 
ibland fick man låna en ”Måsunge”. 

- Vi fick ringa till Åke Bergvall och be om lov. Gav han sitt 
OK hämtade vi seglen i klubbhuset. 

- Vi grabbar fick sköta båten. Den var gammal och rasslig 
men vi höll på och skötte den några år. 

Gunnar gastade sedan på Bertil Boréns båtar, först en Starbåt 
och sedan en M 30. Det blev många kappseglingar i slutet av 
1960-talet och på 1970-talet. 

- M 30 var den tidens lyxbåter. 
- Själv skaffade jag först en Optimist, därefter en Triss-jolle och en Uttern-roddbåt 

utrustad för centerbord och segel och sedan en Albin 78, som jag och brorsan hade 
tillsammans i 10 år. 



- Mina roligaste minnen är när vi höll på i gamla varvet. Vi rustade upp Boréns M 30 
under en hel vinter, jag tror det var 1960. 

Gunnar var med till Jakobsberg och hämtade cederträ åt de yngre killarna i klubben när de 
skulle bygga lätta Starbåtar. Materialet hämtades hos Sune Karlsson, en av Sveriges bästa 
Starbåtseglare. 

Gunnar Green gick i pension 1994, i 60 års åldern, på grund av att det var svårt att få nya 
jobb. 

- Då gick jag till Dagge Zetterström, som var hamnchef på den tiden och frågade 
honom om han behövde jobb utförda och det hade han. Jag gjorde olika jobb i 
Hamnen under flera års tid. Det var också en rolig tid. 

Gunnar är fortfarande medlem, men på senare år har han inte varit aktiv i föreningen. 

___________________________________________________________________________ 

Kenneth Nordenberg, 74 år, medlem sedan 1952. . 

Blev medlem när han var 11 år. 

- Pappa (Ernst Nordenberg), som blev medlen på 1930-talet 
och som gjorde stora insatser för ESS. 

- Han byggde ”Luri”, en Pettersson båt. Han var duktig på 
nattlig motorbåtsorientering och jag var ofta med. 

Bertil Borén byggde Kenneths första Starbåt Nr. 2868. 

Du köpte den båten av runt 1958. Senare, 1962, byggde Kenneth en 
egen Nr 4765, i det gamla varvet inne i hamnen. Han tillhörde ett gäng som byggde sina egna 
båtar. Kalle Green och Hasse Bernströn. Man byggde trailerbara båtar, som inte var 
impregnerade för att vara lite lättare. 

- Ett av mina starkaste minnen är från 1968, när dansken Paul Elvström kom och deltog 
i ett en stor Starbåtsregatta som vi arrangerade. Han var gud för oss. 

- Men han vann inte den gången, det gjorde en annan stjärna, Pelle Pettersson. 
- Vi seglade en olympisk bana på Oknöfjärden. 

Kenneth seglade med Hasse Bernström i ett VM i Kiel och höll på med ”Stararna” i 20 år. 

- Mitt roligaste minne är sjätteplatsen 1965 i Kiel, med Starbåten Nr 4664, 
- Med fina Elvströmsegel.   

Sedan byggde Kenneth en Allegro i slutet på 1960-talet, som han seglade ett tiotal år, men 
inte så intensivt eftersom allt arbete på Nordenbergs Marin & Mekaniska, startade 1965 
nere nere i Hamnen och senare i andra lokaler på Ågatan. tog allt mer tid. 



Kenneth var med och arrangerade 12-timmars första gången. På 1980-talet blev sonen 
Joakim duktig i Optimistjolle och Laser och tävlade samtidigt med Uffe Dolfie. 

- Jag var fortfarande aktiv i ESS under den perioden, både i båten och med 
skridskoseglingen, och så stöttade jag Joakim förståss. 

- Jag var med och startade skridskoseglingssektionen. Vi var ute så fort det var skapliga 
isar. 

- Det var ett gäng på runt tio som träffades. 

Numera har Kenneth en liten motorbåt som ligger i Klubbholmen och som han åker ut när 
det passar. 

___________________________________________________________________________ 

 
Bernt Jernberg, 78 år, medlem sedan 1955. .. 

1955 kom 18-åringen Bernt Jernberg hem efter ett par år 
på sjön. Men han hade inte fått nog av båtliv och letade 
sig till gemenskapen i ESS.  

- Jag, Ove Luks, Lasse Thor och Hasse Bernström 
byggde Piggjollarna som sedan användes i 
seglarlägren. 

- Och jag var med och startade det första 
seglarlägret, 1965, tillsammans med Lasse Thor 
och Hasse Bernström. 

Bernt tillhörde en grupp medlemmar som hade en egen 
Starbåt. Senare köpte han en Folkbåt och sedan en Allegro 
och han tävlade med alla båtarna, innan tiden kom då Bernt slets mellan ESS och 
engagemanget i brottarklubben. 

- Dessutom hade mina föräldrar stuga i Kolarvik och där kunde vi vinterförvara båten. 
- Den ägde jag från 1980 och jag bodde där i 30 år. 
- Jag var passiv medlem under ett antal år eftersom jag hade båten på tomten i i 

Kolarvik närmare 30 år. Då var det motorbåt. 

Bernt Jernberg är fortfarande medlem, men inte aktiv. Han har en båt som han använder för 
att ta sig över till Bryggholmen med. Båten ligger i Koffsan på sommaren. 

___________________________________________________________________________ 



Hans Bernström, 77 år, medlem sedan 1957, då 19 år.  

Har inte vuxit upp i en båt. Kompisen Bengt Johanson tog med 
honom till ESS seglingsaktiviteter då han var 16 år.  Hans 
gastade åt honom, först i en Stjärnbåt och sedan i en Starbåt. 

- Stjärnbåten såg ut som dagens folkbåt. Den kan ha varit 
4 meter och den hade en blå stjärna som segelmärke. 

- Desutom var jag med i scouterna, som också hade en 
segelbåt, så jag odlade intresset på två håll. 

När Hans var 19 år blev han medlem i ESS.  

- Den legendariska Erik Elf, han var kassör, tyckte jag 
borde bli medlem. 

- Det var så på den tiden, vi höll till på Klubbholmen på sommaren och i hamnen höst 
och vår. 

Hans var sekreterare i styrelsen ett tag, innan han var borta från Enköping under perioden 
1959 – 1961. Tillbalka i föreningen deltog han i byggandet av några Piggjollar. 

- Det var ett billigt alternativ. Vi köpte fem byggsatser, Sune Carlsson. Båten var 
konstruerad av Rickard Sarby, som även har kontruerat Finnjollen. 

- Vi höll till och byggde jollarna i en lokal på Sandgatan, i gamla lokaler där 
Kryddgården nu finns. 

Piggjollarna användes när Hans var med och startade det första seglarlägret, 1965.  

1961 byggde han sin första Starbåt och sedan sedan byggde han en till. Det fanns flera 
Starbåtar i klubben under en period och Hans tävlade bland annat mot Kenneth Nordenberg. 

Båda hade egen båt och gast. Utom säsongen 1966, då båda hade kvalificerat sig för VM-
tävlingarna i Kiel och EM i Varberg. Hans var obrukbar sedan hans båt blev rammad i en start 
i en regional tävling i Dalarö. Det blev stort hål i sidan på och man fick sätta sig på sidan för 
att båten inte skulle ta in vatten och sjunka. 

- VM i Kiel och EM i Varberg är de enda tävlingar då jag och Kenneth seglade i samma 
båt. 

- Vi seglade Kenneths båt och turades om att vara rorsman. Kenneth var rorsman i EM 
och jag i VM. 

- Den säsongen blev uppmärksammad i EP, men jag tycker att 1967 och -68 var nog så 
bra med skapliga placeringar på SM.  

1967 byggde han båthuset. Sedan en OK-jolle och senare hyrde han en form och gjöt en RJ 
85. Den Beason 31 Hans har nu köptes som färdigt skrov. Han var ordförande i ESS några år 



fram till 1979 och fortsatte att vara aktiv i klubbens tävlingsverksamhet. Som 1990 då ESS 
arrangerade NM för Flipper och Hasses båt var startbåt i tävlingarna. 

Efter tävlingstiden har vi varit flera veckor ute på sjön på sommaren, 4 veckor som mest, 
men nu blir det inte lika längre. Kroppen säger ifrån. 

Hans Bernström minns alla år i ESS med stark kamratskap och medlemskänsla. 

- Alla ställde upp. Man skjöt båtar och man handvevade kranen. I stället för 
betongponton hade vi en stockponton, många hjälptes åt när den skulle dras upp på 
rullar och läggas på land över vintern. 

- Det mesta har varit kul med båtlivet. Utom den där kollisionen i starten och det var 
nog min värsta upplevelse. 

_________________________________________________________________ 

 
Lennart Sand, 76 år , blev medlem 1957, då 18 år.  

Var nere i Klubbholmen från koltåldern och växte in i miljön 
genom föräldrarnas båtintresse. Pappa Sven hade båt och var 
med och byggde upp klubben. 

- Då hade han Petterssonbåtar, han byggde fem stycken. 
- Trä var hans material. Pappa hade Enköpings Nya 

Snickerifabrik 

Lennart var mycket aktiv i klubben, men tillhörde inte gänget 
som tävlade i jolle. Men han var med och byggde Piggjollarna, 
som var bra nybörjarbåtar, inga regelrätta kappseglingsbåtar. 

- Kanske var det mitt intresse för musik och att jag turnerade som musiker som det var 
naturligt för mig att ta en annan roll i ESS än att vara nörd på kappsegling. 

- På 1970 –talet hade vi riktigt kul, med många härliga fester. Jag och min fru Vanja var 
aktiva i klubbmästeriet. 

- Ett annat roligt 70-talsminne är när jag och min kompis Tobbe Olssén tog initiativet 
till Esset. 

Lennart har haft flera olika båtar genom åren, Baccant 4 och han har seglat en hel del på 
öppet hav. 

- Jag har varit med och seglat Gotland Runt flera gånger. Inte med egna båtar utan åt 
båtägare med behov av besättning. 



Lennart sjösätter fortfarande sin vackra segelbåt, men den har inte synts på sin plats vid 500 
bryggan på Klubbholmen de senaste somrarna. Då har den mest legat förtöjd vid 
sommarstugan på Märsön. 

- Jag har haft den sedan 1970. Den ritades 1968 av Knut H Rejmers. Han sade att det var 
hans vackraste konstruktion och jag håller med!! 

Vilket är dit roligaste minne? 

- Det är hemligstämpplat 

_________________________________________________________________ 

Hans Björkvall, 72 år, medlem sedan 1957, då 14 år.  

Hans spenderade varenda sommardag på Klubbholmen redan från 
1953, där han hjälpte Sjöman och de andra med M 30 och M 22 
båtarna. 

- 1957, samma år som jag blev medlem, köpte jag min första 
båt en Thorell jolle (en liten Finnjolle). 

- Mellan 1958 och 1960 seglade jag Starbåt. Då fanns det ett 
tiotal i klubben. 

- Sedan hade jag en M 30 i 27 år och var bland de 10 bästa i 
Sverige. 

- Jag vann några KM i starbåt och M 30. 

1974 var Hans med och bildade en sektion för skridskoseglare, tillsammans med bland annat 
Thomas Lindholm. 

- Vi var nog cirka 15 stycken aktiva, bland annat Kenneth Nordenberg, som också har 
hållit på med skridskosegling. 

Sektionen upphörde för ungefär tio år sedan. Hans tävlar inte längre, men tränar med 
Uppsala killar när det går. 

- Jag kör fortfarande 20 gånger per vinter om förhållandena tillåter. 
- Jag har ett SM brons 1997 och 2 veteran-SM guld. Det första tog jag 1999, när jag var 

55 år. 
- Skridskosegling är en tekniksport. Rutin betyder mycket. 
- Det tar tio år innan man kan placera sig bland de bästa. 

Hans muntraste minne är från mitten av 1950-talet, då Hans var 11 eller 12 år. 

- Jag var med och räddade Bergvalls båt. 
- Tre timmars hårt slit med en M 22 som stod och högg i sidan på Bergvalls båt i kuling. 



- Jag och Lasse Andersson fick dela på en sockerdricka för besväret. 

Numera är Hans Björkvall frimedlem och har flera båtar, men inte i klubben längre. 
Sommarboendet på Åland har blivit den nya sommarbasen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Tomas Hörz, 71 år, medlem sedan 1959.  

-       ”Jag seglar på grund av en lögn”. Min mamma hade 
berättat om en fin seglingsupplevelse och det 
inspirerade mig att köpa en ”Spätta”, för pengar jag 
tjänat ihop på sommarjobb. Jag tror det var 1958, ett 
år innan jag blev medlem i ESS. 

Det var en tung jolle, 5 meter lång, spantlös och som höll ihop 
tack vare dragna ståltrådar. 

-       Men då visade det sig att mamma inte gillade att vara 
i en båt alls. 

-       Hennes positiva båtminne var säkert färgat av att hon som ung fick vara ensam 
med en fin kille på båtturen. 

Allt detta hände på Eknäs, där Tomas bodde eftersom hans mamma var rektor på dåvarande 
flickskolan på Eknäs. 

-       Jag var hårt tuktad av miljön. 

-       Jag brukar skoja och säga att jag växte upp på en ”Ungdomsskola för vanartade 
flickor”. 

Tomas mamma flyttade 1959 och då flyttade han ”till stan” och gick med i ESS, 15 år 
gammal. Han hade Spättan 3 år, innan han och Jan Brevemark började bygga på var sin 
plywoodbåt. 

1968 höll Tomas till inne i varvet hamnen med sin båt. Där stod en kamin på en 
betongplatta. Men betongplattan vilade på trägolv och isolerade inte tillräckligt. 

-       Det var vi som orsakade branden i varvet det året. 

-       Men med tanke på omständigheterna var vi att betrakta som oskyldiga. 

Det var obehagligt då. Nu har Tomas fått perspektiv på branden och kan skoja om saken. 



-       Gud var god mot mig. Jag kunde köpa en plastbåt för lite mer pengar. 

Tomas var en udda fågel i ESS på den tiden så till vida att han är självlärd i egen båt. Han var 
aldrig med i ungdomssektionen och seglade aldrig i klubbens jollar. 

På 1970 talet började Tomas segla ned till Tyskland och Polen med en 8 meters båt. Inte i 
eskader, utan solo. Seglingarna skedde tillsammans med flickvänner och killkompisar. 

- Det var roligt, vi hade fartlogg och en transistorradio man kunde radiopejla med,  så vi 
var mer  eller mindre alltid vilse så fort vi var utom synhåll från land. 

Tomas Hörz tillhör de i ESS som har samlat på sig flest distans i segelbåt genom åren. Utan 
att ha varit längre bort än till Skagen och aldrig norrut. 

- Det har blivit åtskilliga vändor i Östersjön. Jag har utforskat det mesta från längst in i 
Finska Viken och nedåt. 

- I somras bröt min fru armen under seglats i Finska Viken och nu har hon begärt att vi 
ska hålla oss lite närmare hemmahamn i fortsättningen. 

Tomas humor lyser igenom också när han drar sig till minnes sitt finaste båtminne. 

- Det är från 2005. Det var första säsongen med Bavarian som jag har nu, vi hade 
medvind hela vägen ned till Stralsund och sedan medvind hela vägen hem. 

 

 

 

 

 



Enköpings hamn, lilla pottan.  

Enköpings 
Segelsällskap   

1916 - 2016 
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