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Förord
”I framtiden har de saker vi inte har”, så förklarade ett barn i ett TV- 
program hur fram tiden ser ut. UKF handlar mer om att göra saker än 
att ha saker, men säkert är att i framtiden gör vi saker vi inte gör idag. 
Vår verksamhet har förändrats under de hundra år som gått och lär 
så göra även framöver. Vattnet kommer alltid fascinera och locka män-
niskan så vi kan nog vara ganska säkra på att vi kommer att fortsätta 
att utöva verksamhet på vattnet och ingen annanstans, konstigt vore 
annars.

Jag vet inte om det var experimentlusta, det eviga suget efter högre fart 
eller vad anledningen en gång var att man började sätta segel på kanot-
erna, men av samma anledning kommer vår verksamhet att fortsätta 
att förändras. Och förändras måste vi i denna föränderliga värld ty för-
eningen måste finnas för medlemmarna och styras av medlemmarnas 
önskan och viljor och inte tvärtom, även i framtiden. 

Det som är naturligt för oss kanske inte alls är lika naturligt om hundra 
år. Den friluftstrend vi ser i dag kommer med största sannolikhet att 
fortsätta under överskådlig tid framöver, i takt med urbanisering och 
digi talisering av vardagen, och det tror jag medför att fler kommer att 
vilja hitta till seglingen igen. En stor utmaning är så klart att erbjuda 
lockande aktiviteter för dessa och se till att de blir aktiva och stannar 
kvar.

Ett kan man dock vara säker på, på UKF om hundra år kommer man 
garanterat att hålla på med saker vi inte gör och ha saker vi inte har. 
Men framtidens medlemmar kommer trots allt att bygga vidare och 
skapa sin verksamhet utifrån det vi har idag. 

Slutligen vill jag passa på att rikta ett särskilt tack till alla de som gjort 
denna skrift möjlig, så vi alla kan blicka bakåt på våra första hundra år 
innan vi lyfter blicken och påbörjar nästa hundra år med UKF. 

Gustav Jernberg
Ordförande 2013–2016

Ett paradis vid Ekoln

Fyra minuter och sexton sekunder tog 
det ner till UKF på cykeln. Det förut-

satte givetvis att de bästa genvägarna utnytt-
jades och eventuellt vissa övertramp in på 
någons gård. Hemifrån Bondesson var det 
aningen kortare och bara 17 tramptag om 
rullet var bra. Fredrik lyckades på 16 och ett 
halvt men även det avrundas faktiskt till 17.

Under ett tiotal år var UKF som ett and-
ra hem för mig. Vid fyratiden innan någon 
annan vaknat kunde jag rulla ned till klub-
ben genom ett stilla och fågelkvittrande 
Sunnersta. Dimslöjorna dansade då kvar 
över Ekolns spegelblanka yta vilket antydde 
en solig dag med lätta vindar.

De första timmarna bestod alltid av fiske. 
Vilka abborrar låg under pontonerna, vad 
hade simmat in i fällorna och hur många 
drag hade fastnat i fångstlinan ut mot ång-
båtsbryggan. Livet – enkelt och underbart 
på klubben. Sol, bad, segling med kompis-
gänget och de oslagbara grillkvällarna under 
varma augustinätter kommer för alltid att 
finnas bland mina minnen.

Med lek och kamratskap växte seglings-
kunskaperna snabbt bland oss vänner vilket 
vi har nytta av än i dag när vi vill ut i skär-
gården eller om vi hyr en segelbåt nere bland 
Medelhavets öar. Målet att alltid komma 
förbi den framförvarande, att alltid vara lite 
snabbare i starten eller att alltid ta ett halvt 
tramptag mindre än kamraterna gjorde att 
vi utvecklades snabbt. Det viktigaste inom 
sport tror jag är att ha roligt och många att 
mäta sig emot. Det hade vi och det gjorde 
också att våra resultat stod sig mot de bästa 
klubbarna i landet. Det som var ett myste-
rium för mig var att fler inte hade upptäckt 
denna underbara plats i Uppsala. För jag 
och mina vänner såg i våra drömmar vad 
klubben kunde bli om fler bara visste.

Ge fler barn chansen och möjligheten så 
kommer många nya fantastiska minnen att 
skapas. Även för dom som jag, som vid 6 års 
ålder fruktade att bli uppäten av en späck-
huggare när jag trilla i vattnet.

Harald Nylinder
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Sjösättning vid regionskval för optimistjollar på UKF 2008.

UKF – jolleklubben
Det började med kanoter

I Uppsala var det mot slutet av 1800-talet framför allt studenterna som 
utövade idrott med flytetyg. Det fanns två klubbar, Stockholms nations 
roddsektion, bildad 1877, och Göteborgs nations roddsektion, bildad 
1878.

Förutom att man rodde, paddlade man även kanot. Den 1 maj 1899 
bildades Uppsala Kanotsällskap, UKS. Initiativtagare var några med-
lemmar i idrottsföreningen Thor.

Snart nog kom man underfund med att kanoterna också kunde för-
ses med segel och sommaren 1901 arrangerades den första kappseg-
lingen. UKS upplöstes dock redan 1904 och fortsättningsvis utövades 
kanotidrotten i en mer blygsam skala. Ända till 1916 då ett avgörande 
initiativ togs av ingenjören Sven Thorell, som satte in följande annons i 
Uppsalas tidningar.
”På inbjudan av den kände kanotisten, ingeniör Sven Thorell, kommer ett 

sammanträde att hållas torsdagen den 11 maj kl. 8 e.m. å fabrikör Sixtus Jans-

sons kontor, Drottninggatan 12 för bildandet av en kanotförening. De som 

äro intresserade av en sådan äro välkomna”.

Ingenjör Sven Thorell, 1888–1974. UKF:s grundare.

UKF:s vimpel, ritad 
1916 av Sven Thorell.
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Nio personer infann sig. Sven Thorell fick av den nybildade styrelsen 
uppdraget att rita en klubbstandert (vimpel) och mötet avslutades med 
att han uttalade sin förhoppning att föreningen skulle bli framgångsrik 
och sträva efter att sprida kanotidrotten. Uppsala Kanotförening var ett 
faktum och vimpeln är fortfarande klubbens kännemärke.

Redan på vintern samma år byggdes ett kanothus på Vårdsätra gårds 
ägor, där arrendatorn patron Gauffin hade upplåtit plats för byggandet.

Det var alltså paddlingen som dominerade och redan andra säsong-
en arrangerade UKF svenska mästerskap på 1500 och 10 000 meter. 
Klubbmedlemmen Manne Karlsson vann båda grenarna. Även idrotts-
klubben Sirius hade duktiga kanotister och de kommande åren delade 
man på pallplatserna på tävlingarna som både var lokala och inter-
nationella.

Men kanoterna seglades också redan i början av 20-talet. Thorell var 
framgångsrik även här i egenkonstruerad segelkanot. Till dessa tävlingar 
anslöt sig också seglare som bogserades till tävlingarna från Stockholm.

Det räckte dock inte med dessa grenar. År 1928 gav UKF ut boken 
Paddelstänk – Kanotidrott, och där kan man läsa: ”Vid höstsamman-
trädet 1919 beslöts att föreningen även skulle upptaga skridskosegling 
på sitt program under den kommande vintern, ett beslut som förening-
en inte behöft ångra, då denna idrottsgren blivit mycket populär bland 
medlemmarna”. Under vintern avhölls några skridskoseglingar, där 
Thorell givetvis vann, men intresset var stort bland nybörjare och med 
Thorell som läromästare kom föreningen ganska snart att inta en upp-
märksammad plats även inom denna idrottsgren. Skridskoseglingen är 
fortfarande en viktig tävlingsgren inom UKF.

Seglingen, såväl sommar som vinter, tog successivt överhanden fram-
för paddlandet. 1932 vann UKF lag-SM i skridskosegling och  Ernst 
Jansson (senare Sarby) vann individuellt.

Manne Karlsson, UKF:s 
meste svenske mästare 
genom tiderna.

Rickard och Ernst Sarby var pådrivande inom styrelsen, såväl vid 
konstruktion av nya segelkanoter som vid byggandet av det nya klubb-
huset. Det gamla båthuset i Vårdsätra kunde inte längre användas, och 
1935–36 byggdes det nuvarande klubbhuset i Graneberg.

På 40-talet blev kanotsegling den helt dominerande grenen inom 
UKF, paddlingen försvann från sommarprogrammet i början av decen-
niet. Man vann ett flertal SM-tecken inom seglingen. På den tiden bygg-
de medlemmarna sina kanoter själva och vintern 46–47 upplät staden 
det skyddsrum som fanns i Järnvägsparken till båtbyggarlokal. Ingen vet 
hur många kanoter som byggdes i denna lokal men Rickard Sarby har 
uppskattat det till närmare 200 stycken. 40-talet var kanotseglandets 
glansperiod och UKF hade en av landets största flottor av segelkanoter. 
År 1942 vinner också Rickard Sarby SM i C-kanot.

Två stolta kanotister 
framför sitt nybyggda 

kanothus i Vårdsätra 
1917.

UKF:s stiftande med-

lemmar: 

Sven Thorell, Sixtus 

Janson, David Rund-

ström, Manne Karls-

son, A. Vermström, 

E. A. Andersson, 

Gerhard Johansson, 

Artur och Gunnar 

Hellsten.

Nya klubbhuset och 
bryggorna i Graneberg 
kunde tas i bruk 1935.

Friska var UKF:s första segelkanot.

De tre bröderna 

Jansson hade flyttat 

till Uppsala i början 

av 1920-talet. De 

började segla på 

UKF och blev snart 

också engagerade i 

föreningens styrelse. 

I mitten av 30-talet 

bytte de efternamn 

till Sarby.

Rickard Sarby i egenhändigt byggda C85 Happy.



10  UKF 1916–2016 UKF – jolleklubben  11  

under 70-talet. På det sättet splittrades i viss mån seglingsintresset. Nu 
byggdes heller inte längre några egna jollar, det kunnandet dog ut, det 
var fabrikstillverkning som gällde.

Från början var det alltså utövarna själva som var drivkrafterna och 
även utförde allt arbete på klubben. Från 70-talet kom i stället engage-
manget och arbetsinsatserna från seglarnas föräldrar att i stor utsträck-
ning ta över som drivkraft i klubbens liv. Föräldrar kom att bemanna 
såväl styrelsefunktioner som funktionärsleden på sjön. De jobbade med 
hus- och hamnanläggningar och stöttade sina barn med såväl finansie-
ring som transporter till nära och fjärran kappseglingsarenor.

Förutom i protokoll, listor över tävlingsresultat etcetera har klubbens 
verksamhet dokumenterats i tryck och andra media. Redan i början av 
1920-talet utgavs med ojämna mellanrum skriften Paddelstänk, som i 
samband med föreningens tioårsjubileum utvidgades till boken Paddel-
stänk – Kanotidrott. Sedan tycks det ha varit ett långt uppehåll ända till 
1976, när klubbtidningen Kanotis började utkomma. Den var ett viktigt 
sätt att hålla kontakten mellan föreningens medlemmar ända till 1999, 
när UKF:s första hemsida sjösattes. På senare år har Kanotis utkommit 
med högst ett nummer per år, och kommunikationen inom klubben 
sker i stort sett enbart via internet.

Ett nytt kapitel i klubbens historia skrevs mot slutet av 40-talet när 
Rickard Sarby, i en konstruktionstävling inför olympiaden i Helsing-
fors, ritade en jolle som delvis var en vidareutveckling av hans C-kanot-
konstruktion Crafs. Sarbys skapelse segrade och blev antagen som 
olympisk enmansjolle, Finnjollen var född. Under 50-talet blev Finn-
jollen den dominerande klassen inom UKF och föreningen var ledande 
nationellt.

Paddling och segling var i mångt och mycket vuxenverksamheter. 
Juniorverksamhet inleddes först 1957 då Rickard Sarby och Gösta 
Lundholm konstruerade pojkbåten Pigg och de yngre fick vara med och 
bygga jollar. 1960 fanns ett 20-tal Piggjollar. Under 70-talet tog Opti-
mistjollen hand om det växande intresset från de yngre.

På 60-talet tilläts även av Svenska Seglarförbundet godkända två-
mansjollar inom UKF. Detta bidrog till att antalet jolleklasser ökade 

Upsala Nya  Tidning 
30 november 1946: 
”Redan nu har ka
notseglarna börjat 
rustningarna för den 
kommande säsongen. 
Upsala kanotförening 
har sålunda inte mind
re än nio kanotbyggen 
i gång och det bör bli 
en aktningsvärd för
stärkning till förening
ens eskader.” 
Fr v: Stig Andersson 
(Angesten), Stig 
Jansson, Torsten 
Sandström, Rickard och 
Ernst Sarby.

Finnjolle (ovan) och juniorbåten 
Pigg, båda ritade av Rickard 
Sarby.

Paddlingen som 
idrottsgren försvann 
från UKF på 40talet. 
Här ser vi framgångs
rike Manne Karlsson 
i full fart vid ett SM i 
Jönköping.

Skridskosegling kring 1950.

Rickard Sarby kring 
1940.
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Att segla på UKF
Segling som sport

Segling är en materialsport som kräver dyrbar utrustning i form av båtar, 
segel med mera. Ofta har den utövats i attraktiva miljöer av välbeställda 
utövare. Sporten har därför associerats med överklassen och det har varit 
hög status att segla. På så vis kan segling jämföras med tennis och golf. 
Jollesegling och kanotsport kan dock bedrivas med en betydligt mindre 
budget och är inte en överklassport på samma sätt – jolleseglare och ka-
notister är framför allt idrottsutövare, ofta kombinerat med intresse för 
friluftsliv och natur.

UKF:s initiativtagare, ingenjör Sven Thorell och fabrikör Sixtus Janson, 
var personer som tillhörde överklassen, men flertalet av våra tidiga med-
lemmar var entusiaster med varierande position i samhället, ett mönster 
som går igen än idag.

I klubbens tidiga historia förekom sannolikt ingen organiserad rekryte-
ring av nya seglare. Man kan anta att nya medlemmar i första hand kom i 
kontakt med klubben genom bekanta. I Paddelstänk – Kanotidrott 1928 
kan vi läsa om ett sätt att informera bland allmänheten om vår idrott.
”På senhösten (1919) avhöll föreningen en propagandapaddling i Fyrisån, vilken 

lockade tusentals åskådare som fingo bevittna våra paddlares prestationer. Trots 

det att Uppsala blivit centrum för paddlingen i Sverige, var dock paddlingen 

okänd för den stora allmänheten, då våra tävlingar och utfärder alltid avhålls på 

vatten där inga större massor av åskådare få se kanoterna. Denna propaganda-

tävling har därför återkommit varje år, fast i något modifierad form, och har haft 

stor betydelse för vår idrott i Uppsala.”

Unga Piggjolleseglare vid piren på UKF i början av 1960talet. 
Fr v: Olle Bertze, Lars och Göran Hellström, Torsten Jarnstam, 
Tomas Borg, okänd.

Från starten vid UKF:s 
första propaganda
paddling i Fyrisån år 
1919.

I början var det 
kanoter och padd
ling som gällde. 
UKFare på Fyris ån 
på 1920 talet.
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Segling för nybörjare

Många fick säkert sin första kontakt med seglingen genom att gasta åt 
andra seglare, men det skedde i mindre omfattning på UKF där vi mest 
seglat enmansbåtar. Målmedveten och organiserad rekrytering av nya 
seglare till klubben inleddes då Rickard Sarby och Gösta Lundholm 
konstruerade och började bygga Piggjollen, en enmans juniorbåt. Några 
av UKF:s Piggseglare var Olle Bertze, Christer Wallsten, Jan Andersson, 
Torsten Jarnstam och Tomas Borg.

Kort därefter kom Optimistjollen som konkurrerade ut Piggen och 
snabbt blev en mycket stor klass lokalt, nationellt och internationellt. 
Optimisterna kunde relativt lätt amatörbyggas till rimlig kostnad vilket 
bidrog till den snabba spridningen. Optimisten blev startskottet för den 
organiserade juniorverksamheten och den är fortfarande den helt domi-
nerande nybörjarbåttypen över hela världen, så också på UKF.

För att bereda nya juniorer möjlighet att komma i kontakt med seg-
lingen införskaffade klubben i början av 70-talet optimistjollar som lån-
ades ut till unga seglare och som användes i en organiserad seglarskola. 
Så småningom kunde våra lite äldre och mer erfarna juniorer engageras 
som instruktörer, ett populärt och utvecklande sommarjobb. Seglar-
skola har fortsatt varit ett viktigt sätt att rekrytera nya seglare och med-
lemmar. De flesta andra klubbar och idrotter satsar mycket på att re-
krytera juniorer till sina idrotter. Konkurrensen om juniorer har genom 
åren hårdnat och det blir allt viktigare med marknadsföring, samtidigt 
som förväntningarna på juniorverksamheten är höga från föräldrar och 
barn. UKF har genom ett systematiskt arbete haft en uppskattad och 
framgångsrik juniorverksamhet sedan 70-talet. Antalet deltagare har va-
rierat under åren. Grannsämjan mellan segelsällskapen i Uppsala är god 
och vi har vid ett flertal tillfällen försökt koordinera juniorverksamhet 

och seglarskolor för att bättre ta hand om nya 
seglare. Av olika skäl har detta samarbete inte 
slagit rot.

I Kanotis nr 2 1982 skrev Per Nilson om sina 
erfarenheter som inhoppande ledare på seglar-
skolan (s 16).

Ett för juniorverksamheten mycket uppskat-
tat och framgångsrikt samarbete inom distriktet 
var Upplands seglarförbunds Härjaröläger som 
startade 1974 (då i Pilsbo vid Skofjärden). År 
1999 flyttades lägret till Östhammar, men efter 
några år avtog intresset. Lägret hölls en vecka i 
juni med deltagare från distriktets jolleklubbar. 
Under senare år har det vissa år ersatts av ett 
kortare läger på Skarholmen. På lägren skapades 
fin sammanhållning, samtidigt som seglarna ut-
vecklades genom organiserad träning. I Kanotis 
nr 1 1991 gav Oskar Röös exempel på hur det 
kunde gå till (s 18).

Piggjolleseglarna 

Olle Bertze och 

Christer Wallsten tog 

senare SM-medaljer i 

kölbåtsklasser, Janne 

Andersson repre-

senterade Sverige 

i Solingklassen vid 

OS 1984, Torsten 

Jarnstam är SM- 

vinnare i Finnjolle och 

Tomas Borg startade 

firman TB Sjösport, 

som under många år 

försåg Uppsala med 

båttillbehör.

Var allt roligt?

En dag kom vår son Harald hem med en 
lapp från skolan ”Seglarskola på UKF”. 

På så vis började en fantastiskt rolig resa för 
hela vår familj. Nere på klubben träffade vi 
ett glatt och inspirerande gäng ungdomar, 
Elin, Sara, Oskar, Klas, Fredrik,  Pernilla, 
Matilda, Gustaf och många fler – vilket 
gäng! Vår tanke var att våra söner skulle lära 
sig att bli ”vänner med vattnet” vilket är bra 
att ha med sig i livet. Visst blev det så men 
mycket, mycket mer, sol vind o vatten och 
optimistsegling till 110 %. Det blev flera års 
segling. Klasskamrater och vänner ström-
made till och det blev hela familjer som 
umgicks nere på klubben. Efter Harald kom 
våra två andra söner Rolf och Tor in i klub-
ben på samma sätt.

För oss var UKF, kanotklubben, innan 
seglarskolan något helt okänt. Vi var inflyt-
tade till Uppsala och segling här på slätten 
”fanns inte på kartan”. På detta område 
blev det en helomvändning. Vi lärde oss om 
UKF:s OS-båt Finnjollen och om alla fram-
gångsrika seglare från UKF. När vi kom ut i 
landet på regionkval, NM och EM för opti-
mister var vi mycket stolta att få represente-
ra UKF. Far i huset skaffade till och med en 
Finnjolle – den främsta framgången var i ett 
SM 11 placeringar efter den som tog brons 
i OS i Sidney.

Något fint med klubben var alla äldre 
seglare och ledare som ställde upp för ung-
domen. Alla fanns till hands och hjälpte till. 
De äldre entusiasmerade oss och lärde ut 
allt de kunde om segling, det blev ju lite av 
en familj.

Det gick ”bra” för alla våra söner vilket 
naturligtvis driver på engagemanget och 
tiden man är beredd att lägga ner på seg-
lingen. Vi reste runt till Valloxen, Onsala, 
Kullavik, Kalmar, Malmö, Runn, Sundsvall, 
Norrtälje, Motala, Saltsjöbaden, Nynäs-
hamn o s v. Vi sov i tält och på vandrarhem 
och i Göteborg hemma hos kusiner. Vi kom 

till Bergen på ett NM och till och med till 
Grekland på ett EM. Under alla dessa resor 
träffade vi familjer från hela landet och med 
några fick vi närmare och mycket givande 
kontakt. Pojkarna refererar ofta till några av 
kamraterna idag när de ser på TV eller läser 
tidningarna. Idag är några av deras vänner i 
SM och OS och då hör jag dem ibland kom-
mentera. –”Honom vann jag över en gång” 
eller ”han var duktig på att stänka vatten el-
ler hålla i andras båtar vid starten”.

Så småningom räckte inte tiden till för 
oss, det blev E-Jolle för Harald, Optimist 
för Rolf och Tor. För pojkarna var segling 
perfekt i kombination med bandy. När seg-
lingssäsongen tog slut blev det 100 % bandy 
på Studenternas hela vintern.

Ett fint minne från UKF var engage-
manget från de vuxna och att många yngre 
som börjat på UKF växte in som ungdoms-
ledare. Så blev det även för våra söner, som 
alla blev ledare i UKF:s seglarskola. Jag blev 
så småningom ungdomsledare och med i 
styrelsen och jag skulle gärna gett mer om 
tid funnits som tack för många fina år i en 
klubb av värme.

Var allt roligt? – Nja, ibland var det job-
bigt att sitta i en följebåt och bli ”piss nödig” 
när någon av sönerna ledde efter första 
kryssen...

Mats Nylinder

Janne Andersson på 
väg ut ur hamnen 
i Rastaholm för att 
kappsegla i mitten av 
60talet.

Optibröderna Nylinder.
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Så går det till på seglarskolan

I våras bad Åke Berg mig att hoppa in en 
vecka och hjälpa till med seglarskolan. Då 

jag hade tid och inte har något emot att prö-
va på något nytt nappade jag naturligtvis på 
erbjudandet, mest av nyfikenhet, då detta är 
en gren av föreningens verksamhet som jag 
aldrig tidigare varit i kontakt med. 

Min första erfarenhet av hur livet som 
seglingsinstruktör kan te sig kom redan på 
fredagen före ”min” vecka. Hustrun hade 
bett mig att vid tillfälle fara ner till UKF 
med en bunt Kanotis för avslutningen, men 
då tillfället uppenbarade sig var seglarskolan 
på utflykt till Djupviken. Alltså tog jag bi-
len, åkte runt och gick ned mot sjön. Snart 
hörde jag skrik i skogen framför mig och 
framkommen till stranden fick jag veta an-
ledningen till uppståndelsen. En liten flicka 
hade sprungit in i skogen efter gnabb med 
en gosse och ingen visste var hon var. Därav 
lär man sig att barnen löper större risker i 
land än på sjön!

Nåväl, vi skickade ut de andra ungarna 
på sjön tillsammans med en ledare och vi 
övriga gav oss ut i skogen. Vi gick och vi 
skrek och vi skrek och vi gick. Så småning-
om kom emellertid flickebarnet till rätta och 
kunde sättas i säkerhet i en Optimistjolle för 
hemfärden.

På söndagen var det så dags. Eftersom 
jag ansågs ha större erfarenhet av föräldra-
kontakter än nybörjarinstruktion föll det på 
min lott att snabbt få undan föräldrarna så 
att seglingsundervisningen kunde börja i 
lugn och ro. Vädret var utmärkt för segling 
(inte en motorbåt att se så långt ögat nådde) 
och alla barnen hade regnkläder.

Så småningom kom alla jollarna i och 
alla barnen i dem och den egentliga segling-
en kunde börja. Dagens övning bestod i att 
köra fram och tillbaka i halvvind mellan två 
märken. Som seglingsinstruktör för nybör-
jare utbildar man snart ett väldigt begrän-
sat ordförråd. Det vanligaste uttrycket som 
man använde ca 120 ggr/h är ”Dra åt dig 

rodret!”, följt av elevens namn. Därnäst föl-
jer ”Dra i skotet!”, någon gång varierat med 
”Skota hem!” för mera avancerade elever. 
Uteblir reaktionen försöker man i stället 
med ”Dra i snöret!”, alltunder det man för-
söker skrika högt men vänligt och utan att 
slita sig i håret eller verka irriterad på något 
annat sätt.

På eftermiddagen medförde en åskby 
veckans två första tippningar och man hade 
verkligen anledning att sakna ett par stora, 
rejäla, varma omklädningsrum. Nåväl, det 
var två tuffa småbrudar från södra stads-
delarna som testat badtemperaturen och 
den chock de fått av det kalla vattnet var 
snart utbytt mot en viss stolthet över den 
festliga upplevelsen.

Det kalla vädret fortsatte de närmaste 
dagarna. Instruktörerna satt, stela av köld 
i det iskalla regnet, och försökte uppmunt-
ra den kommande generationen. Efterhand 
utökades vokabulären med uttrycket ”Sko-
ta till hörnet!”, förutsättningen för att seg-
la bidevind med en Optimistjolle. Många 
barn hade tydligen aldrig förr sett ett hörn 
i hela sitt liv, men så småningom insåg de 
flesta meningen med uttrycket. ”Sitt läng-
re fram!” eller ”Sitt rätt i båten!” är andra 
uttryck som ingår i läroplanen för seglare, 
grundkurs. Kan man misstänka att det är 
barn till motorbåtsföräldrar som är vana vid 
att sitta vid akterspegeln och titta framåt?

Så snart vädret blivit något varmare kun-
de vi göra tippningsövningar, som en del 
uppskattade så mycket att de tippade fem 

gånger i sträck. Näst sista dagen bestäm-
de vi oss för en liten kappsegling. Ungarna 
fick segla runt banan för att vänja sig före 
matrasten. Efter matrasten körde vi samma 
bana igen, men nu var det tävling. Pojkar 

mot flickor! Camilla skötte målgången och 
flickorna vann på mest poäng.

Sista dagen var det så dags för utflykt 
tvärsöver viken. Det blåste så litet att t o m 
alla barnen i förmiddagsgruppen vågade 

segla (den gruppen var litet yng-
re) och sista biten mot stranden 
fick vi ta till bog sering. Bad, lekar, 
fika och kurragömma med ”Hek-
ka” var uppskattade inslag. Inga 
barn kom bort utan alla var med 
tillbaka till UKF, där de fick sina 
välförtjänta diplom.

När sedan höstens kvälls-
seglingar satte i gång var det fan-
tastiskt trevligt att se hur många 
av seglarskolebarnen som utnytt-
jade detta tillfälle till att fortsätta 
sin träning. Det bådar gott för en 
kommande Optimistgenera tion 
inom UKF!

Magister Nilson

Per Nilson seglade på UKF 1970–2004, mest i 

Finnjolle. I texten nämns också Camilla Jansson 

och Henric Jacobson, som seglade Optimist, 

E-jolle, Laser och var instruk törer på 70- och 

80-talet. (Det finns mer att läsa om ”Hecka” 

och hans familj senare i boken.) 

Seglarskolebarnen brukade få ett diplom 

och senaste numret av Kanotis vid veckans 

avslutning.

På seglarskolan vågar vi segla i vågor.

Lite för lite vind, t o m för seglarskolan.

Från Kanotis 
nr 2 1982.



18  UKF 1916–2016 Att segla på UKF  19  

Härjarölägret 1990

I år var det 4:e gången jag var på Härjarö. 
Jag känner ganska många av seglarna som 

brukar komma till Härjarö. Det är kul på 
Härjarö för man får träffa kompisar från för-
ra året. På lördag kom vi till Härjarö, klock-
an ett var det samling. Efter samlingen gick 
vi upp i våra stugor. Det bor 5–6 stycken i 
en stuga.

Segelträningen sker efter ett fullsmock-
at program. På morgonen väcks vi klockan 
sju. Efter det har vi tio minuter på oss att 
göra oss i ordning. Sedan är det uppvärm-
ning och joggning. Mellan 7–8 är det fru-
kost. Klockan 9 skall båten vara riggad och 
klar. Då är det också samling. Efter det åker 
vi ut och så seglar vi till lunchen kl 12. Vi 
tränar startövningar, luffning, matchracing, 
lagkappsegling m m. Instruktörerna är tjati-
ga men bra.

Efter lunch har vi samling kl 13. Sedan 
seglar vi till mellanmålet kl 14.30. Mellan-
målet brukar vara frukt, saft och bullar. Ef-
ter det seglar vi till kl 17.00. Då tar vi upp 
båtarna och bär upp seglen till ladan. Kl 18 
äter vi. Efter middagen är det fotboll på 
fotbollsplan. Några kvällar är det seglings-
teori. Micke Lindholms lektion är bra även 
om man hört den fyra gånger. Kl 21 är det 
kvällsmål eller korvgrillning.

I år var det mycket bus som när några 
gjorde midsommarstång i en E-jolle, lindade 
toalettpapper runt lägerchefens bil, spände 
lina under vattnet där båtarna åker ut med 
flera. Mitt i veckan hade vi en utflykt. Det 
blåste mycket den dagen. Vi seglade till en 
liten vik. Vi fikade och jag och min kompis 
lånade en Laser och kapsejsade 16 gånger. 
På slutet av veckan hade vi en lägerkappseg-
ling. Det gick bra för mig och jag kom tvåa.

Nästa år är det mitt femte år på Här-
jarö. När jag seglat färdigt i Optimistklassen 
hoppas jag få bli instruktör på Härjarö.

Hälsningar Oskar Röös

Oskar Röös seglade Optimist och E-jolle på 

UKF under 80- och 90-talet. Senare vann han 

bl a SM för Neptunkryssare.

Ungdomarna växer upp
Efter genomgången seglarskola har klubben erbjudit de unga seglarna 
träning under ledning av erfarna kappseglare. Två kvällar i veckan drillas 
seglarna i grupper som delas in efter erfarenhet och kunnande. På så sätt 
utvecklar vi våra juniorer allt efter intresse och ambition.

Av alla juniorer som vi genom åren utbildat i våra seglarskolor är det 
många som blivit hängivna seglare och vi kan glädjas åt många framgångar 
på kappseglingsbanorna både nationellt och internationellt.

När våra ungdomar blir lite äldre, ungefär i 15–25-årsåldern, är det 
mycket annat i livet som drar, och många överger klubben och ofta även 
jolleseglingen. Vi har därför genom åren haft relativt få seglare mellan 20 
och 40 år. Detta uppvägs delvis av att vi kontinuerligt får tillskott av jolle-
seglare över 30 som hittar tillbaks till jolleseglingen, och de blir ofta spor-
ten trogna långt upp i åldrarna. Dessa lite ”mognare” seglare, ofta sittande 
i Finnjollar, utgör en stabil bas i vår verksamhet. Våra lite äldre seglare 
och inte minst våra finnjolleseglare är ofta mycket aktiva kappseglare, som 
deltar på regattor nationellt och internationellt, ibland med stor framgång.

Utflykter
Vid genomgång av protokoll, klippböcker, bildarkiv och intervjuer med 
personer som var verksamma under föreningens 20–30 första år kan man 
urskilja några huvudsakliga områden av den idrottsliga verksamheten. Un-
der somrarna gjorde man utflykter och ägnade sig åt tävlingar i paddling 
och kanotsegling. Utflykterna var både längre och kortare, beroende på om 
det var semester eller helger som utnyttjades.

Mikael Brandt skrev 1974 en uppsats om UKF där han bl a refere-
rar till intervjuer med Gunnar Hellsten och Rickard Sarby: ”Ett populärt 
utflykts mål för helger var Thybergsviken på södra stranden av Ekoln. En 
härlig sandstrand och utmärkt för bad. Dit hade vi med oss spritkök och 
skaffning, vi var som en stor familj”. ”Utfärderna varje lördag och söndag 

Thybergsviken i 
 södra Ekoln år 1941.

Sjösättning vid Härjarölägret 1990.

Skönt att slappa en stund efter en hel dag ute 
på Norra Björkfjärden.

Lunchen är viktig.

Från Kanotis 
nr 1 1991.
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var viktigare än tävlandet. Både paddlare och seglare gjorde gemen-
samma utflykter. Det var stora gäng med gott kamratskap som gjorde 
utflykter till Thybergsviken, Arnö, Sko, etc.”.

I boken Paddelstänk – Kanotidrott beskrivs en längre pingsttur, som 
sedan upprepades under flera år. På pingstaftonens eftermiddag 1920 
paddlade man ut från Vårdsätra. Det var elva kanoter som tog vägen ge-
nom Gorran och Oxen. Vid Sjöändan i Lilla Ullevifjärden över nattade 
man första natten. Nästa dag började med ”överlandskanotering” mel-
lan Sjöändan och Kalmarsand. Därefter gick färden över Kalmarviken, 
Norra Björkfjärden, Ormsundet, Bro- och Näsfjärdarna, Görveln, förbi 
Stäket, och en bit söder om Sigtuna slogs nattläger. På annandagens 
morgon besågs Sigtunas alla sevärdheter och därefter hemfärd över 
Håtunaviken, Erikssund och Skofjärden. Vid femtiden på eftermid-
dagen hade också Ekoln passerats och man landade vid båthuset i Vård-
sätra.

Ett par av UKF:s tradi-

tionella seglingar är 

Distanskappseglingen 

(t o r Skokloster) och 

Dubbelkryssen (som 

ska innehålla två 

långa kryssben). Först 

i mål vinner.

På utflykt 1916.

Sjöändan i Lilla Ullevi
fjärden 1935.

Under semestrarna gjordes längre turer främst runt Mälaren, både 
med paddel- och segelkanoter. Men exempel finns på ännu längre fär-
der, bland annat paddlade ett par medlemmar till Göteborg 1923, och 
1936 seglade ett par C-kanoter till Åland.

Utflykterna var planerade och fastställda i föreningens sommarpro-
gram. I sommarprogrammet 1932 ingår till exempel utflykt till Skoklos-
ter 15 maj, Wik 16 maj, Thybergsviken 22 maj, Sjöö 29 maj, Sigtuna 2 
juli, Arnö 16 juli och plats ej bestämd 31 juli.

Intresset för utflykter avtog successivt. Programmet 1944 rymde 
tre utflykter och 1955 en, till Molnskär. Från och med 1966 fanns ut-
flykter inte längre med på programmet.

Under paddlingsepoken och segelkanot tiden var klubben den cent-
rala samlingspunkten på ett helt annat sätt än i dag, då vi är splittrade 
på många andra slags aktiviteter. Det är dock tävlandet som alltid suttit 
i högsätet och styrt utvecklingen i föreningen. Vart man än styrde ut-
flyktskosan så var det om möjligt gemensam avfärd (start) och först till 
målet som gällde. Det är på så vis som tävlingar som ”Dubbelkryssen” 
och ”Distanskappseglingen” uppstått.

Ofta tog man sig seglande till tävlingar på andra orter. Det kan vi 
läsa om i utfärdsminnet ”Till Sigtuna”, nedtecknat av den anonyma 
pseudonymen ”Pemon” i UKF-boken Paddelstänk – Kanot idrott från 
1928 (s 22). Man frågar sig förstås i dag, nästan 90 år senare, om det 
verkligen har gått till så som det skildras i den berättelsen. Ibland har 
det nog gjort det!

Sigtuna var också målet 70 år senare, när en trio Laserjollar med 
Andreas Melén, Johan Carlén och Moa Walterson efter fredagsträning, 
övernattning i klubbrummet och klubbmästerskap med avslutande tårt-
kalas ger sig av till Sigtuna för att delta i Upplandscup (s 24).

Många turer bleknar dock i jämförelse med Ingemar Nilssons även-
tyrliga motorunderstödda kanotseglats till försvarsutbildning i Västerås 
1957. ”Inkans” beskrivning av hur han sista biten får bogsering av en 
stor tankbåt är obetalbar och måste bara läsas. Först beskriver han hur 
han som 17-åring blev UKF-are och gjorde sina första lärospån i segling 
(s 26).

Utfärd till Biskops 
Arnö 1931.
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Till Sigtuna
Ett utfärdsminne, upptecknat av PEMON.

På middagen den 9 augusti 1924 var 
vår kanotbrygga vid Vårdsätra full-

proppad med en mängd ”prittlar” av 
varjehanda slag. Det handlade nämligen 
om en utfärd till Sigtuna, dit vi påföljan-
de dag voro inbjudna i och för kappseg-
ling mot Spånga Kanotsällskap, och se-
dan skulle vi ha distanskappsegling från 
Sigtuna till Vårdsätra. Det var som sagt 
mycket smått och gott som skulle stuvas 
för färden. Största delen utgjordes förstås 
av provianten. Där var potatis, kräftor, 
sill, smörgås, nubben, pilsner och allt, 
som erfordrades för en tilltänkt kräftsexa vid 
framkomsten. 

När någon frågade ”Lalla” om han hade 
kläder med till ombyte, uppdagades det att 
han hade tre omgångar, men efter moget 
övervägande fullbordades utrustningen med 
ett par gamla byxor. 

Vid 3-tiden voro vi klara för avsegling. 
Manne saknade sin barlast, så honom läm-
nade vi åt sitt öde. 

För en lätt bris slörade vi mot Stavsund. 
Efter ett par timmars segling var det tid att 
ropa på ”Målarn” om kaffe. Strandhugg 
gjordes vid Pilsbo för att spana efter grädde. 
Helge skickades iväg men kom tillbaka med 
oförrättat ärende. Det hela klarades dock 
med s.k. skeppargrädde och det kaffet kun-
de man inte klaga på. 

Under kafferasten mojnade det så att 
Skofjärden låg som en spegel. ”Nog är väl 
det sjutton”, sa’ Målarn, ”jag som har så 
dålig gast”. Granseglen plockades fram och 
kapprodden började. Tiden gick och vi hade 
passerat Håtunaviken varför vi pustade ut 
ett slag. Nu hade Målarn lagt sig efter. 

Sedan vi plockat i oss litet torrskaffning 
fortsatte vi, men den efterlängtade brisen 
kom inte. Vi måste taga till årorna ty framåt 
skulle vi och kräftsexan hägrade. ”Grabbar-
na stå väl redan och stirra efter oss”, sade 
någon i laget.

Så gick det långsamt men säkert till Bro-
holmen där vi vilade på nytt, smakade på 
kräftorna och en sak till. Vi väntade på att 
Albrektsson skulle komma efter i motorbåt, 
som han lovat, och han kom slutligen. Med 
hans ”racer” som bogserare kunde vi snart 
förtöja vid bryggan i Sigtuna. 

Där var det tydligen luft. Spångapojkarna 
hade nyss lagt till. ”Sjörövarn” och ”Man-
kan” m. fl., som hade åkt med båten stodo 
på bryggan och gjorde gester med armarna 
samt ”talade högt”.

Hade de möjligen haft något fuffens med 
flaskorna eller voro de möjligen sjösjuka? 
Det såg i alla fall ut som om de haft vatten 
i knäna. 

Då vi plockat upp alla grejorna och allt 
ätbart var det nära midnatt, varför det upp-
stod diskussion om varest kräftsexan skulle 
gå av stapeln och på förslag av ”motorfånar-
na” antogs Klockbacken. Så bar det iväg à 
la frälsningsarmén, med stränginstrument, 
klangkistor och japanska lyktor, upp till 
Klockbacken. ”Slöjdarn” visade under vä-
gen prov på sin styrka genom att ensam bära 
pilsnerlådan. Han gjorde det för det goda 
innehållets skull. 

Då vi funnit den i mitt tycke olämpligaste 
platsen, belägen strax intill dansbanan, där 
dans pågick, dekorerades träd och buskar 

med de medhavda lyktorna. Stämningen var 
snart den bästa och maten i ordning. Men 
på vad skulle vi äta? Servisen hade Målarn, 
och han låg väl neråt Erikssund vid det här 
laget. 

Huggsexan måste börja ändå och man 
fick sannerligen ”sno sig” om man skulle 
få något med. En del tycktes inte ha ätit 
på minst en vecka och föreföllo nu att vilja 
taga skadan igen. Sexan blev verkligen något 
”non plus ultra”. Det bjöds t.o.m. på foto-
gen, och det hör ju inte till vardagsdryck. 
Helge blev visst bjuden två gånger, förmod-
ligen av misstag. 

Efter ”skivan” avbrändes ett fyrverkeri, 
vilket säkert väckte upp halva staden. Det 
dröjde inte heller länge förrän ”lagens väkta-
re” stod mitt ibland oss. ”Vad är det här för 
ett sabla skoj. Tror Ni att det här är någon 
marknadsplats, va?” – Artur skickades fram. 
Oj, oj, oj så rädd han var. Kanske mest för 
polisens följeslagare, en stor S:t Bernhards-
hund. Han slapp till all lycka undan kurran, 
men vi sågo oss föranlåtna att fortast möjligt 
sticka iväg. 

När vi hunnit en bit var Sjörövarn för-
svunnen. Hade han möjligen gått vilse i 
mörkret? Det blev skallgång, mest för att 
pojkarna voro utan cigaretter, ty sådana 
har han alltid och därför genomletades hela 
Klockbacken, till stor förtret för alla de äls-
kande par, som efter dansens slut ville vara 
ostörda. Men någon Sjörövare fanns inte. 
Hade han kanske gått ner till sjön och trillat 
i? Vi gåvo oss iväg för att söka och kastade 
ut min ”femkiloskrok” för att dragga. Utan 
resultat. Kunde det förresten vara möjligt? 
Sjörövarn på sjöbotten? Nej! Han skulle väl 
flyta han som alla andra tunnor, men borta 
var han. 

Nu hade tiden rullat iväg och om vi skul-
le få en blund i ögonen under natten så skul-
le det vara snart. Då hördes ett plumsande. 
Vad nu? Nå, det var bara ”Lalla” som for 
på huvudet i sjön, och det gör han ofta då 
han skall gå ombord. Vi beslöto nu att be-
giva oss över till andra sidan för att få vara i 

fred, men det var inte så lätt att komma iväg. 
”Lal la”, som kände sig dålig efter de ofrivil-
liga baden, erbjöds därför att bli transporte-
rad i motorsnurran, men han envisades att 
segla en av ”Vildkatterna”, som han tyckte 
sig se. Han försökte naturligtvis att kliva i 
den som inte fanns, med resultat att han 
ännu en gång åkte i ”plurrett”. Sedan han 
varit i vattnet ett halvt dussin gånger togs 
han ombord i motorbåten och en annan tog 
hand om lådan. Sedan vi kommit i land vil-
le Lalla ha ett par torra byxor, men broder 
Tore kunde inte hitta några, varför det upp-
dagades, att Lalla redan hade reservbyxorna 
på sig, varför han seglades över till bryggan 
och grejorna igen för att få ombyte. Så små-
ningom kröpo vi till kojs, men vilan kunde ej 
bli lång för kappseglingens skull. 

Sedan vi vaknat på morgonen och allt var 
klart, länsade vi över fjärden och voro snart 
åter vid bryggan. Målarn, som tappades 
bort på kvällen, hade nyss anlänt. Lalla möt-
te oss och frågade om vi sett hans segel. Vi 
hjälpte honom att söka bland buskarna och 
under det vi voro i färd därmed anträffades 
ett människoliknande föremål i en buske. 
Då det framsläpades befanns det till vår 
glädje vara den försvunna Sjörövarn, vilken 
vi aldrig mer trott oss få återse. ”Lallas” se-
gel hittades efter en stund, hissade på lådan. 

Sedan Moja med bihang anlänt, sattes 
utprickningen av banan igång med hjälp av 
Albrektssons racer. Banan seglades ett varv 
och som vinden var god var det avklarat på 
en ”kafferast”. I klass III B seglade ”Sol” 
utmärkt och vann överlägset med ”Vild-
katten”, seglad av Målarn, på andra plats. 
I kryssarklassen vann ”Tuttan”. Efter seg-
lingen hölls en enkel ”bullfest” jämte pris-
utdelning. 

Som det var långt hem startade vi dis-
tanskappseglingen strax därpå och kunde vi 
efter 5 timmars segling förtöja vid Vård sätra. 
”Sol” vann även nu men hotades starkt av 
”Lalla”, som för ovanlighetens skull hade 
lyckats segla distansen med riggen ovan 
vattnet.

Spånga och Uppsalakanotister i Sigtuna.

Från Paddelstänk–
Kanot idrott 1928.
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Till Sigtuna, 70 år senare

Mätt som en plätt går jag för att ännu 
en gång denna dag sätta på mig en 

blöt våtdräkt. Jag känner mig som Ithma 
Houa, självplågaren, innan den mycket kalla 
och slemmiga våtdräkten kommit på plats. 
Magnus, Johan och jag äntrar Lasrarna, 
dessa Ekolns stolta skepp, och seglar stolt 
och majestätiskt, likt Lucky Luke i sista 
serierutan, bort mot solen, mot evigheten, 
mot Sigtunas trygga hamn. Vi kommer till 
Skokloster. Sedan är det snudd på stopp. 
En hastig vindby får dock Snutten att välta, 
medan Johan seglar förbi med ett stort leen-
de på läpparna, för att själv kapsejsa efter ca 
20 meter. (”Den som gapar efter galen fågel 
ser inte skogen för alla trän”, citat Lakrits-
trollet.) Vi kommer framåt, om än långsamt. 
Vid Erikssund upptäcker Johan att hans 
dyvika inte sitter riktigt som den ska, och att 
det är ca 100 liter vatten inuti båten.  Solen 

har gått ner och det är fruktansvärt kallt. 
10 minuter kvar till broöppningen.

Vi parkerar båtarna vid en brygga, pri-
vat visar det sig senare, och tar en språng-
marsch ut på bropiren, där det finns både 
spjutspetsar och mördarstora superäckliga 
jättespindlar. Men jag tar det mycket kallt 
och går tungt och sakta förbi dessa mons-
ter till djur. På vägen tillbaks till bryggan 
får Magnus och Johan för sig att återupp-
liva gamla kunskaper och utifrån teorin 
”all- rörelse-ger-värme” sätter de i gång att 
springa runt i en cirkel. Det råkar olyck-
ligtvis vara på bryggägarinnans tomt. Hon 

kommer ut och påpekar argt och bestämt att 
detta är privat mark. Jag kan försäkra er alla 
om att hon inte gått turistinformationens 
kurs i hur man trevligast bemöter turister. 
Vi kommer till sist igenom bron för att kun-
na konstatera att vinden är puts-väck. Det 
är nu beckmörkt, typ 4 grader och definitivt 
långt kvar.

Men då, likt gräshoppor på Pampas 
uppen barar sig ett mirakel. Det är en fågel, 
NEJ – det är ett plan, NEJ – det är en super-
trålare. Vi får lift. Och efter 35 minuter av 
kyla, diesellukt och stjärnhimmel skådar vi 
Sigtunas siluett. Efter en varm dusch, pizza 
och en snabb skymt av Sigtunas berömda 
lördagskvällsuteliv somnar vi.

Söndag morgon
09.20 Det är töntigt att segla, konstaterar 
jag för mig själv där jag ligger i min alltför 
gosiga sovsäck. Men skam den som bangar. 
09.30 Fyrtio (40) minuter kvar till start och 
vi kastar oss upp ur våra sovsäckar. Riggning 
på rekordtid. (Guiness’ rekordbok hade fått 
ett svårslaget rekord.) Jag får inom loppet 
av 24 timmar ännu en gång uppleva den 
oerhörda känslan av att sätta på mig en blöt 
våtdräkt. Ithma Houa hade definitivt inte 
pallat detta. Det blåser lite lagom, för att se-
dan öka till start. Det var ju onödigt. Efter 
en rent ut sagt bedrövlig första segling, skär-
per jag efter lunchen till mig och kommer 
före Johan. 

En parasitartad tanke har nu börjat näst-
la sig in i våra hjärnor: Varför inte också seg-
la hem? Det skulle vara coolt. Väldigt coolt. 
Sagt och gjort. Läns och sol. Magnus och jag 
konstaterar lugnt att vi precis kommer att 
hinna till Eriksunds broöppning. Men även 
Pytagoras gjorde sina felberäkningar. (Lita 
inte på Pytagoras då det gäller broöppning-
ar.) Vi missar alltså broöppningen med 10 
sketna minuter. Magnus får då en brilliant 
idé som går ut på att han ska gå på ponto-
nen i mitten av bron, leda den lutande båten 
i masttoppen och gå under bron. Projektet 

lyckas. Panta rei, tänker jag, men ser ändå 
SOS – en segelsällskapsresa framför mig. Full 
av gott självförtroende beslutar jag mig ändå 
för att prova. Tar lite fart och välter sedan 
båten till hälften. Gliiiiiiider sedan på ett 
mycket värdigt och graciöst sätt under bron. 
Ballhetsfaktor 120 skulle jag vilja säga! 

Solen börjar återigen att sänka sig ner, 
samtidigt som vinden avtar. Att man aldrig 
lär sig av sina misstag. Vi passerar Skoklos-
ter, men icke seglandes utan frenetiskt pum-
pandes med seglen. Jag känner frustrationen 
komma, men som tur är har jag mitt pris 
sen KM med mig, en CocaCola-jojo, som 
nu på ett mirakulöst sätt räddar mitt goda 
humör från en evig kollaps. Vi kommer 
snöpligt nog inte längre än till Krusenberg, 
där vi drar upp båtarna vid den Jonzonska 
sommarstugebryggan, lånar en telefon och 
ber våra stackars alltid utsatta föräldrar att 
hämta oss. 

När jag senare vilat ett tag i min mjuka 
säng och tyckt synd om alla mina blåmär-
ken och andra skador, så konstaterar jag att 
vare sig det blåser eller inte, utflykter är all-
tid coola och Lasern är alltid, din wigwam 
på Prärien.

Moa Walterson

Johan Carlén, Magnus Jonzon och Moa 

Waltersson tillhörde ett gäng entusiastiska 

Optimist-, E-jolle- och Laserseglare under 80- 

och 90-talet. Här är en avkortad beskrivning 

ur Kanotis av en segling till Sigtuna.

Långtur i Laser har lockat flera av UKF:s ungdomar. På bilden Magnus Jonzon, Anders Görling, Sara 
och Andreas Melén på seglats i Stockholms skärgård sommaren 1995. 

Sigtuna Båtklubb håller med den flottaste 
prispallen i hela Upplandscupen. Här ser vi 
Ejolleseglarna vid prisutdelningen 1994. Fr h: 
Fredrik Elwinger, Anton Appelberg, Mikael 
Persson, Klas Persson, Erik Nerhagen.

Från Kanotis 
nr 4 1995.
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I motordriven segelkanot till Västerås

Sätten att komma i kontakt med UKF 
första gången varierar. I mitt fall blev jag 

lockad av min två år yngre bror Tommy som 
varit medlem sedan något år då jag 1957 
fick mitt första medlemskort.

En båt skulle en UKF-are helst ha och 
turen log mot mig i det att jag utan kost-
nad fick överta en C-kanot från en kusin 
till Pelle Krantz. Kanoten var i behov av ny 
stormast och behövde dessutom dukas. Att 
kamratskapet var gott inom UKF fick jag 
snart belägg för när Per-Gunnar ”Perken” 
Sjölin (dåvarande sekreteraren) ställde upp 
och byggde en ny mast åt mig. Curt Lindh 
bjöd på kunnandet i konsten att duka en ka-
not och några veckor före midsommar fick 
jag provsegla. Det var svårt.

Kanoten bestämde i början vart vi skulle 
åka, men efterhand övertog jag själv befälet. 
Att segla högt på kryssen och sitta och stirra 
efter bubblan i seglet – tyckte jag till en bör-
jan var svårt och inte stämde det ju något 
vidare med tanken på att segling skulle vara 
avkopplande. Så småningom blev detta lika 
enkelt och självklart som att hålla balansen 
på en cykel.

Till Västerås
Hösten 1957 skulle jag börja andra utbild-
ningsåret vid Flygförvaltningens Verkstads-
skola i Västerås och eftersom vi bodde i in-
ternat vid stranden av Mälaren ville jag ha 
kanoten med mig. Jag skulle segla dit strax 

före höstterminens början. Det blev en sjö-
resa som jag inte glömt.

För att klara av resan på tre dagar fick jag 
låna en Königmotor av Curt Lindh. Motorn 
var specialbyggd som hjälpmotor för kanot-
er och hängdes över sidan vid sittbrunnen. 
Den 2 m långa propelleraxeln stacks snett 
bakåt ned i vattnet. Ett arrangemang som 
senare skulle visa sig ställa till problem.

Att ge sig av på långfärd med kanot an-
sågs inte tillrådligt med den lilla erfarenhet 
som jag vid den här tiden hade. Avsikten var 
dock att gå för motor hela vägen.

Inkans redogörelse visar emellertid att detta var 

lättare tänkt än gjort. Vi lämnar här berättelsen 

för att återknyta när han befinner sig på Södra 

Björkfjärden. Han har då haft en strapatsrik 

färd i snålblåst och regn med två övernattning-

ar, fått motorhaveri och blivit utan användbart 

stor segel, eftersom trämastens skåra för mast-

liket har svällt i det blöta vädret.

Kantringsnära bakom ett tankfartyg
Motorn och storseglet gick inte att använda. 
Det lilla mesanseglet gav för dålig fart i de 
förestående långa smala sunden i Sträng-
näsfarleden. Om vinden vred så att det inte 
gick att slöra eller länsa skulle jag inte hinna 
fram. Bästa lösningen skulle vara att försöka 
få bogsering.

I Kolsundet kom tre fraktbåtar ikapp 
mig och jag viftade med en tiokronorssedel 
i ena handen och en tamp i den andra. De 

två första åkte förbi utan att ta någon notis 
om mig. Från den sista – en stor tankbåt – 
riktades en megafon som frågade vart jag 
skulle. När jag vrålat ”Västerås”, slog skep-
paren full back i maskin varvid jag startade 
en paddling som skulle gjort Gert Fredriks-
son avundsjuk. Tankbåten stannade en (1) 
km längre bort och klädd i regnställ blev jag 
obehagligt svettig men vågade inte upphöra 
med paddlingen för att riva av mig regnjack-
an. Skepparn skulle då kanske ändra sig och 
sticka ifrån mig.

Efter att ha paddlat in under det höga ak-
terskeppet gick jag upp på kanotens fördäck 
för att kasta upp förtampen till en besätt-
ningsman. Denne hade dock en egen fört-
amp bestående av en wireslinga, ca 40 mm 
grov, som han genom att luta sig ut över 
relingen trädde över masttoppen. Slingan 
löpte nedför masten och slog i däcket med 
en smäll så jag blev betänksam hur det gick 
med däcksbalkarna.

När skepparn gav ”FULL FART 
FRAM” startade en skräckfärd som vara-
de i fem timmar. Propellervattnet från den 
stora propellern omöjliggjorde att ligga rakt 
bakom båten. Kanoten vibrerade och stäven 
stack iväg åt sidorna på ett oberäkneligt sätt. 

Risken var uppenbar för att kanoten skul-
le skära omkull av den tunga bogserwiren, 
kombinerat med sneddraget när jag förde 
kanoten ut vid sidan av propellerdraget. 
Centerbordet hade dessutom svällt fast och 
gick inte att ta upp.

Så småningom fann jag ett sidoläge där 
risken var minst, men jag fick under hela 
den återstående resan lurpassa med rodret 
för att ligga kvar i detta läge. Ingen på båten 
gav mig en blick för att se hur det gick i än-
dan på bogserwiren. Den ende som visade 
sig var kocken som höll på att hälla slaskhin-
ken i huvudet på mig.

Puh! – äntligen framme
Efter en färd som kändes längre än den var 
kom vi så småningom fram till oljehamnen i 
Västerås. Först då fick jag tid att undersöka 
den trasiga motorn. En ny brytpinne, som 
tankerns maskinchef bjöd på, var vad som 
behövdes för att jag skulle kunna snurra vi-
dare till elevhemmet vid Lövudden. Några 
pengar för bogseringen ville ingen på tan-
kern ta emot. Den hösten syntes ofta Upp-
sala Kanotförenings standert i toppen på en 
segelkanot på Västeråsfjärden!

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson var i början av 60-talet UKF:s 

första junior ledare. Senare konstruerade han 

havskryssaren Semona, som byggts i över 100 

exemplar. Ibland får han lystra till smek-

namnet ”elaka Inkan”. Hans memoarer från 

ungdomsåren finns på UKF:s hemsida.

Tillsammans med andra gamla kanotseglare, 

bl a Pelle Krantz och Curt Lindh, placerade 

han sina barn i hembyggda optimistjollar i 

mitten av 70-talet.

Segelkanoterna dominerade i UKF:s hamn 
1948.

Kanot i fin bris (dock ej Inkans).

Från Inkans 
memoarer, UKF:s 

hemsida.
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Kappsegling

Hur blir man då en duktig kappseglare? Förutom en lagom portion av 
lämpliga anlag är det som för alla andra idrotter, träning, träning och 
åter träning som gäller. Det är timmarna i båten som räknas och en 
förlängning av säsongen genom att dra till regattor och träningstillfällen 
på kontinenten tidigt på våren medan isen fortfarande vilar på hemma-
vattnen hör till rutinerna. Se till exempel Henric Jacobsons referat av 
sin Medel havsresa 1985, där han passar på att vinna både franska och 
italienska mästerskapen i E-jolle. Berättelsen är tagen ur Kanotis nr 4 
1986 och något avkortad (s 29).

Syskonen Helene och 

Henric Jacobson var 

två mycket fram-

gångsrika UKF-are 

som började segla 

Optimist på 70-talet 

och sedan fortsatte i 

andra klasser.

E-jollar på Medelhavet

Det hela började med att jag och Thomas 
Hansson, E-jolleseglare från KSSS och 

tillika VM-seglare -86, fick en inbjudan att 
segla ”Prinsessan Sophias Cup” på Mallor-
ca under påsken. Allt fritt från Barcelona. Vi 
tände direkt, då vi båda hade möjlighet att 
vara lediga. Men varför inte göra en längre 
grej när vi ändå var där nere? Vi kontaktade 
de franska och italienska seglarförbunden, 
som direkt skickade oss inbjudningar.

När det hela började ta form gällde det 
att få tag i en bil som lastade två jollar på 
taket och som vi vid behov också kunde sova 
i. Då vi kommit så långt i planeringen stack 
jag iväg till fjälls. Jag hade skidlärarjobb i 
fem veckor som väntade och därför hade jag 
bara att överlämna allt korrespondensjobb 
till Thomas och hans språkkunniga mam-
ma. Föräldrarna här hemma blev heller inte 
arbetslösa, de offrade en helg och stack till 
Danmark och hämtade min nya Winner.

Jag kom hem 8:e mars, ställde från mig 
skidorna och en klädbag, (med hopp om 
tvätthjälp), packade båt och tillbehör och 
stack 10:e mars med mammas alla förma-
ningsord ringande i öronen – ”kör försiktigt, 
var rädd om pengarna, tänk er för, särskilt 
i Neapel. RING OFTA!!!” Pappa var mera 
kortfattad: ”Grabbar, 1:a och 2:a ska ni 
vara, inget annat godkänns”.

Färjeresan och transporten ner till Bar-
celona gick perfekt. Vi sov i bilen och lade 
pengarna på mat istället. Mammorna fick 
sina telefonsamtal, allt var lugnt. I Barce-
lona lastades bilen ombord på en särskild 
lastbåt för transport till Mallorca. Allt var 
gratis, hotellrum, mat och allt socialt. Helt 
otroligt! Vi fick en toppenfin vecka med fina 
seglingar, men vi svenskar konstaterade att 
vi var lite ringrostiga i jämförelse med span-
jorer och italienare som, kanske med något 
litet uppehåll, seglar året om. Norrmän och 
danskar tyckte detsamma, även tyskarna 
tyckte att det gick ”tungt”. Att det var en 
spanjor som vann fick pappa Boris tåla. (Vi 
tog dem sedan på VM så det skrek om det.) 

Det hela avslutades med en jättefest där det 
spanska kungaparet deltog. 

Tillbaka till Barcelona och till Marseille 
för franska mästerskapen. Samma fina vä-
der och bra arrangemang. Vi konstaterade 
ganska snart att någon fransk världsmästare 
1986 skulle det inte bli. Vi ”körde 8:or” om-
kring dem, 1:a och 2:a som beställt. Vi bör-
jade bli varma i kläderna. Vi konstaterade att 
jag nog gick lite fortare än Thomas och nu 
gällde det att han fick in trimmet rätt.

Efter Marseille stack vi, efter en snabb-
visit i Monte Carlo, vidare till Ponta Ala 
vid Follonica i Italien. Där hade jag seglat 
ett Optimist-VM, ett toppenställe! I Ponta 
Ala tränade vi och testade segel med Kent 
Carlsson och gänget, som var där för Star-
båts-EM.

Efter en vecka skulle vi segla i Neapel. Vi 
lastade och stack söderut. Vi var i Neapel 
från fredag till måndag. Bra vind och vi kör-
de skjortan av italienarna, som började syna 
våra prylar lite extra. Kombinationen av KC 
och Winner hade ingen av dem. Placeringar-
na blev de som var beställda.

Efter en ytterligare sväng till Ponta Ala 
bar det av hemåt. Nu var det bara Autobahn 
och färjetrippen kvar, sedan var vi nästan 
hemma. Stora kramar av respektive mam-
mor och en jättegod middag avslutade sex 
mycket trevliga och kul veckor i Medelhavet. 

Tänk på sådant här när träningen känns 
tung. Det finns mycket kul runt hörnet. 
Därför – segla mera, inte bara när det är 
programlagt. En timme eller så, efter sko-
lans slut, istället för det frestande ryggläget, 
som det lätt blir. Ta inte vinter så tidigt utan 
rätta dig efter vädret, inte almanackan. Hör-
de sist jag var hemma att det bara är Syrran, 
Laser-Karlsson och Micke som kör på hel-
gerna. Vad gör ni andra? Som Du vet, det 
finns ingen genväg, det är bara att SEGLA 
MERA! Kolla av dina grejor NU. Beställ det 
Du behöver till våren NU. Vintern går rus-
kigt fort.

Henric Jacobson

70talets optiseglare hade de tuffaste star
terna... ...och de vildaste föräldrarna. (Med ankare, Pelle 

Krantz. I gul keps, stödjande sig mot båren, 
KarlGunnar ”Storis” Karlsson.)

CarlMagnus Grönberg öser optimisten i mitten 
av 70talet.

Från Kanotis 
nr 4 1986.
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Träning
Under segelkanoternas tid och fram till 1970-talet var man mestadels 
hänvisad till att vara sin egen tränare tillsammans med klubbkamrater. 
I och med att juniorverksamheten tar fart ges möjlighet att utbilda och 
engagera speciella tränare inom ramarna för vad klubben förmår. En 
karriär inom segelsporten engagerar hela juniorseglarens familj och det 
är förstås inte allom givet att kunna ställa upp med den tid och plånbok 
som krävs. Fram till dess man häver sig över den ”breda massan” och 
kanske klappar på dörren för att bli en kugge i landslaget är det helt och 
hållet egen satsning i hemmaklubbens regi som gäller och kvaliteten 
på vad klubben förmår ställa upp med har stor betydelse. På nästa sida 
följer Carl Johan Åkesons syn på detta och vad Svenska Seglarförbundet 
centralt kan stötta med, från Kanotis nr 3 1996 (s 31).

I slutet av 1970-talet fanns Magnus Granat tillsammans med sina 
yngre bröder bland klubbens mest framgångsrika optimistseglare. I be-
rättelsen ”En riktig seglare” minns han tillbaka hur hans seglande ge-
staltade sig. Magnus var också initiativtagare till en återträff av sin år-
gångs UKF-are 2010 (s 33).

Vid Junior-EM i E-jolle 

1993 hette segraren 

Carl Johan Åkeson 

från Uppsala Kanot-

förening.

Nio år med Uppsala Kanotförening

UKF har varit en stor del av mitt 
liv ända sedan jag som 

12-åring kom till Uppsala för ungefär nio år 
sedan. Jag hade hunnit segla en del i opti-
mistjollen i Gävle och visste åtminstone att 
det var någonting som jag tyckte var roligt. 
Jag hade lyckats vinna något DM innan vi 
flyttade. Vi, dvs mina föräldrar och jag, hade 
börjat resa runt en del, då jag vid en blåsig 
och kall regioncup i Västerås lyckades ta mig 
till VM-kval på den sista av fem platser. Det-
ta berodde på en för mig otroligt bra femte-
plats i sista seglingen, vilket innebar att jag 
hamnade på samma poäng som en konkur-
rent men hade en bättre sista segling. 

VM-kval var ingen succé till att börja 
med och jag var till och med sist i mål av 
ett hundratal startande i en av delsegling-
arna. Den första tiden i UKF blev jag oftast 
slagen ute på banan av Fredrik Axelsson, 
Magnus Sjöberg och Daniel Nerhagen. Det 
är dessa tre jag idag kommer ihåg, men an-
tagligen var det flera. Lyckligtvis finns det ju 
en åldersgräns på 15 år i optimistjollen, så 
med tiden försvann några av konkurrenter-
na, och jag blev lite bättre. Det gjorde seg-
lingen om möjligt ännu roligare när det gick 
bra på banan och det blev många timmar 
med träning och kvällsseglingar på UKF 
och i övriga Sverige också för den delen. 

Just träningen tyckte jag var mycket bra i 
UKF när jag kom hit. Det var duktiga seg-
lare i form av Helene Jacobson och Marko 
Heiskanen som tog hand om oss optimist-
seglare och det gav senare resultat. Jag har 
ibland fått frågan hur det är möjligt att över-
huvudtaget bli en bra seglare i en ganska li-
ten klubb på en ganska liten sjö i Uppsala-
trakten. För mig är det en konstig fråga, för 
det första för att Ekoln alltid är svårseglad 
och erbjuder en utmaning och också med 
tanke på de duktiga tränare vi har haft. 

Optimistjolle handlar dock inte bara om 
att segla utan lika mycket om att trivas med 
de kompisar man skaffar sig genom segling-

en. Mina föräldrar ställde upp och körde 
bil med mig i baksätet över stora delar av 
landet, vilket gjorde att jag efter ett tag var 
igenkänd även utanför UKF. Detta berodde 
inte på några framskjutna resultat utan på 
att jag dök upp på ganska avlägsna platser, 
från Uppsala räknat alltså. Jag skulle till ex-
empel vilja påstå att jag och Erik Nerhagen 
är de seglare från Mellansverige och uppåt 
som har varit med på flest seglingar i Skåne-
rankingen. 

Något som var bra med att komma med 
på VM-kvalen var att jag fick delta i ett som-
marläger i Båstad. Till Båstad Optimist Trai-
ning Camp, som det hette, fick alla som inte 
kvalificerat sig till något mästerskap åka. 
Det blev en vecka i gymnastiksal med myck-
et pysta luftmadrasser och alldeles för lite 
sömn. Det var jätteroligt! Dessutom träffa-
de jag rikstränaren Pekko Svensson som var 
tränare på lägret och som under de fortsatta 
åren var den som hade hand om de flesta av 
de nationella träningarna. Pekko var precis 
rätt person att ha hand om oss. Han kunde 
kombinera lek och allvar på ett bra sätt. 

Båstadlägren lade en mycket bra grund 
för framtiden. Ett par år senare då jag kom 
med i en träningsgrupp för Sverigeeliten 
så var det Pekko som hade hand om allt-
ihop. På första samlingen fick alla var sin 
pärm med en framsida där det stod ”Team 
FSSB”. Ingen kunde riktigt klura ut vad det 
där FSSB stod för, förrän Pekko på sista 
samlingen förklarade att det stod för ”Full 
speta sockerbeta”. Det var så han tyckte att 
vi skulle segla under resten av säsongen – 
full speta. 

Under denna period, då jag också var 
med på två EM, seglade jag oerhört myck-
et. Under hela tiden i optimistjollen har jag 
idag för mig att jag var med på i stort sett 
alla tisdagar och torsdagar i UKF. Om detta 
är sant eller inte har jag inte frågat någon 
om men det är åtminstone så jag kommer 
ihåg det. Så trots alla eskapader runt om i Målgång vid VM i Ejolle, La Rochelle, Frankrike, 1994. Fr v: Erik Larsson, 

BOJK, Johan  Molund, KKKK, Carl Johan Åkeson, UKF. 

Från Kanotis 
nr 3 1996.
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landet är det på UKF som jag tränat mest. 
Jag tror att jag då lade grunden för de fram-
gångar som jag sedan haft i E-jollen.

Marko Heiskanen var återigen tränare. 
Det jag särskilt minns är att Marko fick oss 
att sätta upp långsiktiga mål för oss själva. 
Han introducerade det lite mer seriösa tän-
kandet i samband med segling för min del. 
Det gällde inte bara att segla utan också att 
fästa blicken framåt och uppåt mot något jag 
ville uppnå. Då var målen inte så högt ställ-
da, men det gjorde att träningen med Marko 
blev något mer än att bara ta sig runt några 
bojar. Det gällde att tänka på vad jag tyckte 
att jag var bra och dålig på och utifrån detta 
träna för att bli bättre. 

Tack vare UKF fick jag senare vara med 
på ett elitläger i E-jolle som jag inte alls var 
kvalificerad för. Marko hade blivit riksträna-
re för herrarna och Magnus Sjöberg var en 
av de som tagits ut till gänget av etablerade 
och löftesrika seglare som kallades för Team 
90. Jag halkade in på det gamla bananskalet. 
Under en helg i Båstad var jag i stort sett 
sist i varenda segling, men lärde mig myck-
et. Några av seglingarna startade jag ensam 
för babord nere vid läflaggan medan de an-
dra startade i lovart. Jag lyckades klämma 
mig före allihop för babord och fick några 
uppskattande ord från Marko. Det värmde! 
I min iver seglade jag sedan till fel kryssmär-
ke och blev sist i alla fall, men det var ändå 
en speciell känsla att klara en babordstart 
mot världseliten. 

Senare blev Martin Eriksson, då ekonomi-
student i Uppsala, tränare för E-jollarna på 
UKF. Han fortsatte på samma seriösa sätt 
som jag uppfattade att Marko hade haft. 
Martin var alltid väl förberedd inför träning-
arna och man kunde räkna med att han var 
där varje gång. Just kontinuiteten från Mar-
tins sida gjorde att det var svårt att avstå från 
att åka till UKF och vara med, eftersom jag 
visste att han stod där och väntade. Det är 
viktigt att kunna få ha samma tränare un-
der en längre sammanhängande period även 
i klubben. Martin lockade många båtar till 

träningarna just på grund av detta. Dess-
utom införde han att man var tvungen att 
höra av sig om man inte kunde komma. Vil-
ket skäl man hade spelade inte så stor roll, 
men det var viktigt att ringa och höra av sig. 
Detta uppfattade jag bara som positivt och 
det gav ett tydligt utslag i deltagarantalet på 
träningarna. Martin visade att han verkligen 
ville att alla skulle vara med på träningar-
na och tävlingarna. Ibland följde han också 
själv med på tävlingarna för att kunna hjäl-
pa klubbens seglare, något som säkert upp-
muntrade flera av seglarna att segla ett par 
regionkval eller liknande.

Som framgår av det jag skriver, betyder 
tränarna mycket för mig. Min första egent-
liga framgång i E-jollen var bronsmedaljen 
i JNM 1992. Året därpå matchade Jacob 
Svensson, då landslagscoach, mig fram till 
guldmedaljen i JEM i St Moritz. Speciellt 
viktigt var det att få stöd inför de avslutande 
seglingarna när jag ledde efter de fyra för-
sta. På samma sätt uppskattar jag nuvaran-
de landslagscoachen Thomas Rahms lugn 
och goda råd. Han har varit med vid VM i 
La Rochelle 1994 där jag blev 4:a och VM 
i Auckland på Nya Zeeland där jag lyckades 
ta bronsmedaljen efter en mycket spännan-
de sista segling. 

Jag upplever att UKF på ett bra sätt tagit 
hand om sina ungdomar. Det spelar ingen 
roll vilken ambitionsnivå man har, det finns 
alltid plats ändå. För att fortsättningsvis 
kunna förmedla samma känsla tror jag att 
det är viktigt att kunna knyta ett par träna-
re under länge perioder och under mer ut-
arbetade former. Det gäller att tisdagar och 
torsdagar uppfattas som seriöst, och till en 
viss del allvarligt, menad träning, även för 
optimisterna. Det är något som jag tror idag 
drar ungdomar till andra sporter. Risken att 
det blir för allvarligt tror jag är liten. När det 
handlar om ungdomar brukar det inte vara 
något problem att ha roligt under tiden, det 
har jag definitivt haft!

Carl Johan Åkeson

En riktig seglare?

Jag befann mig häromdagen i en intervju-
situation där jag som slutkläm skulle 

beskriva min privatperson. Som en del i 
beskrivningen gav jag mig själv epitetet 
”seglare” utan att då egentligen reflekte-
ra över vad som får mig att lyfta fram den 
självbilden. Vad gör att jag vid snart femtio 
år fyllda fortsatt titulerar mig själv seglare?

Om jag rannsakar min historia finner jag 
att det de facto endast var under ca tio år 
som jag var helhjärtat aktiv inom segelspor-
ten. Min känsla säger dock att det var en 
betydligt längre period än så. Minnet säger 
att jag var parkerad i en plastjolle under hela 
uppväxten.

Under tio år turnerade mina föräldrar 
land och rike runt i en mörkblå tvådörrars 
Volvo 142:a av årsmodell 1971. En 142:a 
av sedanmodell. Bilen var alltid fullpackad 

med seglarprylar, kläder, mat och inte att 
förglömma tre vilda söner. Det var under 
den perioden jag kom att invaggas i tron på 
att jag var en riktig seglare.

Som 15-åring kunde jag precis allt och 
visste precis allt om hur världen såg ut. I alla 
fall min värld. Den som kretsade kring en 
optimistjolle.

Eftersom jag hoppade av tävlingscirkus-
en abrupt som 17-åring mötte mitt själv-
förtroende i seglarrollen aldrig något riktigt 
motstånd. De törnar, som normalt annars 
slipar och trycker till en juniors uppumpade 
idrotts-ego innan seniorklivet ska till, hanns 
aldrig med. Jag slutade så fort E-jollen visa-
de sig vara för tung att hantera för mig med 
min 55-kiloskropp. Att jag slutade vid den 
tidpunkten och så tvärt gör att jag fortfaran-
de kan inbilla mig att jag kan och vet bätt-

Magnus Granat organiserade i juni 2010 en återträff för 70talets optimistseglare, där bl a en 
Gubb och Gummsegling i optimistjollar stod på programmet. Övre raden fr v: Patrik Granat, Charlie 
Edlund, Pär Andersson, CarlMagnus Grönberg, Joakim Danielsson, Fredrik Tegnhed, Christer Olsson, 
Per Gidfors, Marcus Frödin, Mikael Lindholm, Johan Sjöberg. Mellersta raden: Petra Brännström, 
Helene Jakobsson, Camilla Jansson (vinnare av kappseglingen!), Fredrik Lundberg, ”Han från Norr
tälje”, SvenÅke Karlsson. Nedre raden: Stefan Nilsson, Olle Frimansson, Mårten Frödin, Magnus 
Granat, Katrin Boberg. Alla efternamn angivna som de hette som optiseglare.
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re än alla andra hur tävlingssegling ska ske. 
Det kan exempelvis visa sig i samband med 
TV-sända seglingar. De skulle bara veta hur 
bra jag egentligen är!

Det är nu drygt trettiofem år sedan jag 
nådde min peak som tävlingsseglare. Jag var 
då i samma ålder som min son Richard är 
nu. Ett faktum som jag egentligen inte re-
flekterat över tidigare. Om han liksom jag 
valt att tillbringa sina veckoslut med att 
hacka loss is från optimistdurken under 
långsegling, om han startat vårsäsongen 
med att jumpa på Ekolns isflak med jollen 
uppdragen på iskanten, om han vrickat sön-
der rorkulten i hetsen på startlinjen, om han 
sett sin jolle flyga iväg ifrån sig likt ett löv 
under en infernalisk stormbyattack utanför 
Gräsö. Hade han då blivit bättre person än 
den han är nu? Sannolikt inte, men troligen 
en annan. Allt jag vet är att jag inte skulle 
vilja vara utan de minnen som skapades till-
sammans med UKF-gänget på 70-talet. Jag 
hoppas ändå att han, då han ser tillbaka på 
sin uppväxt, är lika glad i sin minnesbank 
som jag är i min.

Som en liten nostalgitripp gjorde jag 
för några år sedan ett halvhjärtat försök att 
börja tävlingssegla i E-jolle igen. I samband 
med min korta come back noterade jag att 
seglingssporten till stor del bytt skepnad. 
Nu är det korta, snabba race där en hel täv-
ling klaras av under loppet av en dag. Förr 
togs en hel helg i anspråk.

Då var det mätningar och anmälan un-
der fredagen, två race under lördagen och 

två race under söndagen. Inte sällan var 
pris utdelning något som inte hanns med, 
eftersom resan hem till U-a var lång. Den 
ende som körde fort på den tiden var Erik 
Grönberg med sin Caprice Classic. Vi åkte 
ju i en fullastad 142:a med 72 hk under hu-
ven. Sådant tog tid!

Banorna var mycket längre på 80-talet. 
Avståndet från länsmärket till kryssmärket 
nu motsvarar startlinjens längd då, om man 
överdriver en smula. Som hjälp för oss små-
knattar att hitta kryssmärket var det inte säl-
lan tvunget att sända en flaggförsedd ledar-
båt i riktning mot kryssmärket, eftersom det 
var omöjligt att se.

Ibland lämnade vi strandkanten på mor-
gonkvisten och klev inte iland förrän fram-
åt åtta på kvällen. Jag upplevde att dagens 
tävlingar är mer chansartade och att de kan 
liknas med längdskidåkningens sprintlopp. 
Jag är nog mer av en ”femmilskille”.

2010 gjorde jag ett gästspel som säker-
hetsansvarig vid JSM och konstaterade då 
att vi klämde in cirka 400 jollar på Baggens-
fjärden. Otänkbart på 80-talet! Jollesegling 
är en annan idrott nu. Bättre eller sämre? 
Förmodligen bättre, men uthållighetsmo-
mentet och möjligheten att nöta sig tillbaka 
efter ett taktiskt misstag är borta. Snabba 
klipp! Precis som i övriga samhället.

Jag väljer nu att strösegla och fortsätter i 
smyg att tro att jag kan bättre än alla andra. 
Jag kommer också att fortsätta att se mig 
själv som en riktig seglare.

Magnus Granat S-9394

Jag försöker pappa, jag försöker!

Jag var kanske 12–13 år gammal och hade 
fått lära mig att det var 16 meters siktdjup 

i Vättern. Mycket skiljde sig från det alg-
blommande bruna vattnet hemma i Ekoln. 
Det var inte bara vattnets klarhet som var 
annorlunda och nytt vid regionkvalet i 
Mota la. Jag började förstå att den gemytliga 
och familjära kanotklubben där jag gått seg-
larskola och seglat poängsegling var just ge-
mytlig och familjär. Den värld som öppnade 
sig för mig i Motala var hårdare. Plötsligt var 
det väldigt viktigt att komma först. Bland 
smattrande segel sprang välklädda energis-
ka föräldrar i färgglada Henry Loyd-jackor 
från Stockholm och trimmade litslinorna åt 
sina barn.

Mitt starkaste minne från den dagen, och 
från de åren jag var aktiv, fick jag från första 
kryssen på dagens andra heat. Lite för nära 

tävlingsbanan ligger en gummibåt med en 
pappa lätt framåtböjd på ett sånt där säte 
som ser ut som en limpa. –Gå högre, du kan 
gå högre. Kolla i seglet. I båten framför mig 
sitter en kille något år äldre än mig. –Jag 
försöker pappa, jag försöker! Innan pappan 
hinner hejda sig kommer svaret från gum-
mibåten –Försöka duger för fan inte! 

Jag förstod långt senare vad ordet 
hockey farsa betydde. Killen i båten fram-
för gick det väldigt bra för, och det gör det 
fortfarande om jag har förstått det rätt. Men 
han fick aldrig uppleva det finaste med opti-
mistjollesegling; att med kalla fingrar äta en 
ordentligt överkokt korv efter en poängseg-
ling en kall septemberkväll på UKF.

Rolf Nylinder

Bröderna Harald, Rolf och Tor Nylinder härjade i prislistorna 
i Optimist och Ejolleklasserna under 90talet. Fr v: Rolf och 
Tor Nylinder, Jonathan Karlsson.
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Seglande flickor

I Optimistjolle deltar pojkar och flickor under lika villkor, och seglar 
i samma startfält även om prislistorna så småningom skiljer könen åt. 
På UKF har det väl alltid, som i de flesta liknande föreningar, varit en 
manlig dominans, men under hela 1990-talet satte en handfull tjejer 
speciell fart och färg på klubben.

 I Kanotis nr 4 1991 berättar de om sina respektive insteg i seglar-
världen. Gemensam nämnare var seglarskola, Härjaröläger och klubb-
mästerskap, där pokaler, fester och kompisskap var särskilt uppskattat. 
När Lotta Raab fått egen optimistjolle tävlade hon varenda helg under 
sommarlovet och långt in på hösten, ”det var lite jobbigt att gå upp 
klockan sex varje helg, men man vänjer sig”. Och blåst ville de ha, Moa  
Walterson föredrog till och med regn därtill. Lagsegling var också hög-
aktuellt genom att UKF var SM-arrangör 1990 och denna tävlingsform 
rankades högt av klubbens amasoner. I Kanotis nr 3 1996 fick vi också 
veta hur och av vilka klubben hölls ihop (s 37).

Sara Melén, Sara Pers-

son, Matilda Nilsson, 

Matilda Appelberg, 

Elin och Emma Olsén, 

Lotta Raab, Moa 

Walterson, Pernilla 

Johansson och Karin 

Wallin hette några av 

de flickor som segla-

de Optimist, E-jolle, 

Laser och skridsko-

seglade tillsammans, 

framför allt under 

90-talet. 

Ni som undrade: ”Det var vi”

Utan  tjejer skulle klubben gå under. Åt-
minstone seglingsmässigt. För vilka är 

det som kapsejsar tjugo gånger, kommer sist 
och ändå är glada? Vilka är det som fyller 
aktivitetsstödet med utflyktsseglingar? Och 
vilka är det som inreder omklädningsrum-
met till en barnkollostuga?

Men vi tar det från början. Härjarö -94. 
Få tjejer och många killar. Det gällde att 
hålla ihop. Tjejrummet i Norra Grindstugan 
blev den plats där vi fritt kunde lätta våra 
sinnen och öppna våra hjärtan. På Härjarö 
-94 kom vi för första gången i kontakt med 
”killarna”, vilka villigt visade sina färdig-
heter för oss inom såväl tändhattsavryck-
ning som vattenkrig. Trots allt fanns det, 
någonstans där innanför flytvästarna, riktigt 
trevliga gossar som vi än i dag tycker om att 
umgås med.

Härjarö tog slut och hösten kom med 
Upplandscuper och andra tävlingar. Över-
nattningar blev tradition. Med taktiksnack, 
kladdkaka, havregrynsgröt och nattliga båt-
färder laddade vi upp inför morgondagens 
seglingar. Mellan racen invaderades dam-
bastun av våt- och torrdräktsklädda tjejer 
som starkt föredrog skvaller och avlyssning 
av killbastun framför en ny start. Allt detta 
kom att leda till utmärkta seglingsresultat:

Lag-SM i Långedrag -91, E-jolle-SM, 
skridskoseglings-SM -95.

För er som inte visste domineras skrid-
sko seglingen numera av tjejerna. Titta bara 
på framsidan av OE-Aktuellt som kom i 
vintras. För efter en excellent träning och 
peppning från allas vår Micke Brandt kunde 
tjejerna efter endast en halv säsong kamma 
hem en 4:e och en 11:e plats i JSM -95.

Men vinter är inte bara skridskosegling. 
Fredagsfika på Storken är numera en tradi-
tion. Där diskuterar vi och analyserar den 
senaste veckans anekdoter. Där planeras 
även framtida projekt såsom Gräsö Runt, 
Gotland Runt och båtluffning i Stockholms 
skärgård. Inget av det har hittills blivit av ... 
men något som istället blir av är de årliga 
Valloxenfesterna. Med motorbåtar åker vi 
ut till ”ön” och grillar i solnedgången. Ett 
annat trevligt lördagsnöje är discon i Johan 
Carléns källare. 

Men åren har gått sedan den första da-
gen på Härjarö -94. Till hösten försvinner 
en del av oss från Uppsala. Alla kommer att 
gå sina egna vägar, men vem vet, om någ-
ra år kanske en tjejbåt från Uppsala vinner 
både Gräsö Runt och Gotland Runt, för att 
sedan softa omkring i Stockholms skärgård.

Sara Melén, Matilda  Nilsson, 
Elin Olsén, Sara Persson,  Lotta 

Raab och Moa Waltersson

Nedan: Matilda Appel
berg rundar märket.

Sommaren 99 fick Elin Olsén, Sara Melén, Sara 
Persson, Hanna Johansson, Moa Walterson och 
Matilda Nilsson (ej på bild) chansen att segla Gräsö 
Runt i Wasa 38an Enjoy. Det gav en fjärdeplats i 
tävlingens ungdomsklass och förevigades i ett långt 
reportage i tidningen Båtnytt.

Man undrar för-

stås hur det gick? 

Jodå, sommaren 

2000 seglades 

Gotland Runt, 

med Milo Dahl-

mann som inhyrd 

skeppare, och det 

händer fortfaran-

de att tjejgänget 

båtluffar i skär-

gården.

Från Kanotis 
nr 3 1996.
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Ögonblicksbilder av UKF 1977 – i dag

Första minnet
Det fanns en liten fyrkantig sandlåda bred-
vid de grova träbänkarna framför klubb-
huset. Det luktade mylla och väta i den. 
Omkring var upptagna vuxna. Alltid nå-
got att prata om. Högljudda skratt. Vi satt 
i sandlådan min äldre bror och jag. Varsin 
orange flytväst på. Mina första minnen av 
UKF.

En sol och en katt
I klubbhuset 
känns allt be-
ständigt. Inget 
ändras. Ingen 
tid lämnar spår. 
Allt går i lugn 
takt. Borden är 
täckta av ljust 
linoleum. Ett 
rutmönster av 
tunna linjer 
skimrar genom 
plasten. Stolar-

nas stålben ljuder mot träplankorna. Det 
finns ingen brådska. Jag gillar nog det. Det 
blir mycket väntan. Jag har en penna med 
skarpt rostlila färg. Pappret är grovt och lite 
gulnat. Jag ritar en sol med oändligt många 
strålar. Jag ritar en katt med oändligt många 
ben. Jag kan rita hur som helst. I klubbhuset 
är det aldrig bråttom.

Att börja segla
–Du kan ju också vara med på kvällssegling-
arna om du vill, säger pappa Per. Outtalad 
önskan och förhoppning i rösten.

Jag minns det som om det sedan gick ett 
år – så ändrade jag mig. Jag ville vara med. 
Av vad som kändes som egen vilja.

I bastun
Tjejernas omklädningsrum är mindre än 
killarnas. Det är ett föremål för ständig irri-
tation. Hit kommer vi med frusna fingrar 
efter tisdagens träningar och torsdagens 
kvällsseglingar. Svetten har blivit kall. Vi klär 
av oss i bastun. Plagg efter plagg. Greppvän-
liga handskar, seglarstövlar, sockor, torr-
dräkten, tjocktröjan och träningsbyxorna. 
Underställen behåller vi på. Nu börjar vi bli 
varma. Kläderna får ligga kvar i bastun och 
torka. Det är som ett torkskåp. Fullt av fuk-
tiga plagg.

Gotland Runt
Det är i bastun vi pratar om allt. Det är i den 
vänskapsbanden knyts och hårdnar. Vi delar 
hemligheter. Vi pratar segling. Vi pratar om 
allt. Vi lovar varandra att vi ska utmana oss 
själva, att vi ska segla Gotland Runt tillsam-
mans – bara vi tjejer.

Matilda Nilsson

E-jolle eller Laser?
I kappseglingssammanhang har diskussionen alltid förts om vilken båt 
som är det naturliga steget efter optimisten. Valet har mestadels stått 
mellan E-jolle och Laser (med möjlighet till nedskalad rigg till att börja 
med). UKF:s policy har varit att gå på Svenska Seglarförbundets linje 
som varit E-jolle. Det har dock alltid sedan 70-talet också seglats Laser 
på klubben, och under början av 80-talet fanns ett tiotal aktiva Laser-
seglare, bland annat Joakim Berg, en av klubbens mest framgångsrika 
seglare. En annan framstående Laser seglare var Fredrik Tegnhed, som i 
Kanotis nr 4 1988 berättar om träning i Frankrike (s 39).

En kort berättelse om en tränings-
vecka i Brest 7/2–15/2 1988

Det hela började med att vi fick en inbju-
dan till lägret när vi var i Monaco un-

der julen -87. Det skulle vara ett nationellt 
träningsläger för fransmännen med lands-
lagstränaren Daniel Dahou. Jag tog kontakt 
med Daniel och han sa att det var OK att 
jag kom ner.

Brest ligger på Atlantkusten. Det visade 
sig att klubben ägde en fastighet med små 
rum där vi skulle bo, alldeles bredvid klub-
ben. Att klubben var husägare säger en del 
om dess storlek.

Societe de Regate de Brest – SRB – som 
klubben hette fungerade som ett seglings-
centrum i Frankrike. Man hade seglarskolor, 
instruktörsutbildning, tävlingar och mycket 
mer. Varje år arrangerar man en speedvecka, 
där alla får ställa upp med egna konstruktio-
ner. En regel gäller – fort ska det gå.

Träningen började på måndagen med en 
samling. Vi blev ca 30 som deltog, seglare 
från landslaget plus en hel del andra. Jag 
fick låna en av klubbens 45 Lasrar. Klubben 
hade också ett 30-tal 420-jollar, 25 katama-

raner samt en massa brädor och optimister. 
Här fanns det resurser. Efter samlingen 
gick vi ut på sjön, ett långt pass mellan ca 
11–16.30. Sedan dusch, mat och teori. Varje 
kväll var det ett nytt tema på teorin. Klub-
ben hade tagit dit kunnigt folk för detta, de 
talade om de ”STORA DELARNA” inom 
segling, fysträning, meteorologi, taktik, tek-
nik m m. Hela veckan blåste det hårt, på 
onsdagen över 30 m/s – regnet som föll då 
föll inte – det kom från sidan parallellt med 
marken!!! Då spelade vi squash istället.

Det hela blev en minnesvärd vecka inte 
bara träningsmässigt, jag hann också se stan, 
vara med på en födelsedagsfest m.m. När 
jag åkte hem hade jag många fina minnen 
och 30 nya vänner.

Fredrik Tegnhed

Fredrik Tegnhed började segla Optimist i 

början av 80-talet. Han seglar fortfarande 

jolle, numera i Karlstads Kanotförening, och 

erövrade SM i Finnjolle 2015. Här är en lätt 

redigerad berättelse från Kanotis nr 4, 1988.

Laserjollar i blåsväder, inte i Brest men på den minst lika 
blåsiga Sigtunafjärden.

Från Kanotis 
nr 4 1988.
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Då varken E-jollen eller Lasern betraktas som helt ideal, speciellt för 
lätta seglare, som fortsättningsbåt efter optimisten introducerades en 
ny juniorklass, Zoom8 i början av 2000-talet. UKF-seglarna Sara Ed-
holm, syskonen Johanna och Henrik Grim samt Emil Malmström nåd-
de snabbt framgångar inom klassen både på hemmaplan och interna-
tionellt. Henrik Grim blev t ex Nordisk Mästare 2004. I och med att 
dessa seglare gick vidare till ”tyngre” klasser dog intresset för klassen ut 
på UKF och den har inte senare fått någon fast förankring på klubben.

För att bredda utbudet till juniorerna utökades med stöd från Sven-
ska Seglarförbundet (Idrottslyftet) UKF-flottan 2006 med två stycken 
RS Feva. De blev snabbt populära som komplement till enmansjollarna 
och används flitigt under träningar och i seglarskolan. Det dröjde dock 
till säsongen 2014 innan de började användas i tävlingssammanhang, 
delvis beroende på att det var svårt att väcka intresset för klassen på 
ostkusten. År 2015 skaffade också grannklubben ESK två Fevor till sin 
juniorverksamhet och nu finns klassen med i Upplandscupen.

Hur är det då att vara kappseglare och vad rör sig i skallen på en 
sådan? Detta kan inte beskrivas bättre än av Finnjollens upphovsman 
Rickard Sarby själv i följande något avkortade artikel ur Blå Boken 
1966, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (även återgiven 
i Kanotis nr 1 1978).

Dramatik eller att segla Finnjolle

Vad är Finnjollesegling?

Kappsegling med lätta centerbordsjollar 
är kanske den mest mångfasetterade 

av idrotter. En lättvindssegling, i vindstyr-
kor från 1,5 m/sek ner till stiltje, väcker hos 
den oinitierade åskådaren bara förundran 
hur seglare kan ägna sig åt något så lång-
samt och händelselöst, och kalla det för 
kappsegling. De tävlande, som slåss för att 
vinna en sådan segling, sitter visserligen 
blickstilla i jollarna men har inte långtråkigt 
en enda sekund. Varje onödig kroppsrörelse 
är inte bara onödig, den är farthämmande. 
Men datamaskinerna snurrar på högvarv, 
följer konkurrenternas förehavanden, analy-
serar naturens tecken och försöker sortera 
fram det handlande som sannolikt leder till 
framgång. Minsta ändring i läget kräver nya 
överväganden och nya beslut. Maximitiden 
för en segling brukar vara 3 1/2 timmar. 
Endast några få orkar hålla koncentratio-

nen under så lång tid. Psykisk styrka kan 
fälla utslaget. Det kan också bli så, att en 
tävlande lyckas gå i mål före tidens utgång 
och därmed göra seglingen giltig. De övriga 
kan nödgas fortsätta koncentrationsprovet 
ytterligare någon timme för att nå målet och 
rädda poäng. Efter en sådan pärs återstår av 
rorsman en såväl fysiskt som psykiskt svårt 
ledbruten varelse.

Vi dubblar vindstyrkan till 3 m/sek och 
kommer in i nästa fas. Seglaren sitter upp-
rätt på däck och måste ibland göra något för 
att jollen skall segla upprätt. Åskådaren får 
en livligare bild av planlöst irrande jollar, 
ibland kilometervis från varandra. Inte ens 
en erfaren seglare kan utifrån säkert be döma 
deras inbördes placeringar, annat än när 
jollarna rundar något märke. De tävlande 
däremot vet mycket väl hur läget är i förhål-
lande till medtävlande, hundratals meter av-
lägsna. I den vindstyrkan seglar alla nästan 

Finnjollar på väg mot länsmärket. Målning av Rickard Sarby 1958.

Full fart i RS Feva på seglarskolan.

Från Kanotis 
nr 1 1978.
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lika fort, det är lätt att segla, lätt att förflytta 
sig i olika riktningar. Nu är tävlingen som en 
drabbning i schack, där varje tävlande spelar 
simultant mot alla de andra. Det gäller inte 
bara att segla fort – det gäller hela tiden att 
erövra gynnsamma positioner och blockera 
motståndarna från att tillägna sig fina lägen. 
Nu är kappseglingen till stor del taktik, ba-
serad på seglarnas speciella och svårlärda 
väjningsregler. Den som bäst kan tänka ut 
och genomföra en taktisk plan vinner.

Vi dubblar vindstyrkan igen, till 6 m/sek, 
och befinner oss mitt i nästa fas. Åskådaren 
är road. Alla rorsmän håller till synes på att 
falla överbord och tycks inte kunna ta sig 
ombord igen. Det han ser är finnjolleseg-
larens vanligaste liv. Eftersom jollen saknar 
köl, måste något annat motverka vindtryck-
et i seglet och hålla jollen upprätt. Även det 
blir rorsmannens arbete. Fotfästen inom-
bords, d. v. s. hängremmar, ger honom möj-
lighet att till största delen hänga utanför sin 
båt. Enbart taktiskt kunnande och koncen-
tration räcker inte längre för framgång. Nu 
krävs också kraft i alla muskler och fakirens 
uthållighet. 

Vi tar ett djärvt språng till 12 m/sek, till 
den dramatiska avdelningen, till kantringar 
och äventyr. Den normala mänskliga re-
aktionen – motviljan att falla i vatten – får 
åskådaren att sprätta upp ögonen vid åsynen 
av någon präktig kullerbytta. Det har till och 
med hänt att känsliga åskådare tillkallat po-
lis, för att avstyra övningarna... De tävlande 
stortrivs – mer eller mindre – och samlar 
djupetsade minnen för sitt återstående liv. 
Tekniken är nu ”att överleva”, d. v. s. att inte 
kantra, det är fråga om en fysisk prestation, 
parad med kallblodighet och reaktionsför-
måga.

Finnjollesegling, betydligt 
våtare än simning

Redan när det blåser 4 m/sek är rorsman 
våt och skulle sedan inte bli våtare av 

att vinden ökar. Seglarna upptäckte snart 
att en våt kropp väger mindre än en våtare 

kropp. Den normala klädseln innefattade väl 
alltid en tröja av något slag och slutade med 
ett regnställ – som i Finnjollen ute slutande 
fungerar som vindskydd. Så började man 
dra på sig en tröja till och en tröja till, och 
så på huvudet i sjön före starten. Eller trö-
jorna i sjön innan man kryper i dem. Det 
blev många goda extra kilon, och under seg-
lingen är det ingen risk att tröjorna torkar 
sönder. Det orättvisa var att en storvuxen 
seglare kunde samla på sig mera vatten än 
en spenslig. I praktiken har den orättvisan 
utjämnats på ett helt annat sätt – genom 
bättre möjligheter till trimning av segel och 
rigg.

Konkurrensen hårdnar

Det blir nödvändigt att segla allt mera 
för att hålla fysik, balans och taktik i 

topptrim. Tävlingssäsongen har tänjts ut 
och räcker nu från iskant till iskant. Är det 
inte kallt att jämt sitta i vatten?

Vindfattiga dagar i säsongens början eller 
slut kan vara besvärliga, men när det blåser 
så att rorsman får anstränga sig blir vattnet 
utspätt av svett – oavsett årstiden. Vind-
guden undrar ibland om seglaren verkligen 
anstränger sig till det yttersta och prövar 
med en liten extra puff, som blåser omkull 
jollen till lä. Ibland lyckas seglaren hålla sig 
kvar på skrovet och kan snabbt resa båten 
igen. Ofta slungas han i vattnet på jollens 
läsida. Det är kappsegling, det är bråttom, 
det gäller att kvickt komma upp. Seglaren 
chansar på att klättra upp från däcksidan 
istället för att simma runt till rätt sida. Upp-
klättringen blir inte så snabb som det var 
tänkt. Dåligt fotstöd i vattnet, slipprigt och 
halt överallt, och så en nu alldeles olämplig 
klädsel, som i uppstigningsögonblicket ökar 
vikten 20 kg. Våra kroppskrafter är vanli-
gen avpassade efter kroppsvikten och klarar 
helt enkelt inte övervikten. Vindtrycket mot 
skrovet och rorsmans vikt samverkar till att 
pressa ner seglet, så att jollen vattenfylls allt 
snabbare och snart ligger masten rakt ner. 
Ansträngningen vid vanlig hängning utanför 

jollen kan inte jämföras med den energi-
explosion som fordras för att nu ställa allt 
till rätta. Ibland lyckas rorsman inte ens ta 
sig upp på skrovet utan måste låta sig bär-
gas.

De nervkittlande bogarna

Några ord bör också sägas om de behag-
liga bansidor där man seglar i medvind. 

Möjligen behagliga till 8 m/sek! Sedan är 
länsbogen med vinden rätt akterifrån myck-
et av kuddkrig på såpad stång, med vinden 
som förrädisk motståndare. Slör i hård vind 
är samma slit som på kryssen, förutom att 
jollen nu är vinglig och måste balanseras 
med ständiga kropps- och roderrörelser. Vid 
tillräcklig hastighet börjar jollen plana över 
vattnet. Jollen seglar ifatt och över vågorna 
i skyar av skum och ger seglaren en säregen 
känsla av flykt. Hastigheten är kanske inte 
mycket att skryta med i rymdåldern. I bästa 
fall 15 knop, ca 28 km/h. Men färden över 
det ständigt sviktande underlaget, osäker-
heten av att sällan se något genom skum-
met, närheten till vattnet och kallsuparna, 
ger en förbluffande fartupplevelse.

När jollen flyger fram som fortast, är 
kantringen närmast. Kontrasten mellan 

planingens härliga kontrollerande flykt och 
kantringens tvärstopp och kaos ger en chock 
som man aldrig tycks vänja sig vid. Den 
kantringen sker oftast så att masten lägger 
sig mot vinden. Samtidigt slungas rorsman 
iväg åt samma håll. Sekunderna är verkli-
gen dyrbara just då. Vindtrycket ligger nu 
mot jollens däck, seglet har ingen tendens 
att sjunka och jollen vattenfylls mycket sak-
ta. Efter bara några ögonblick är jollen på 
väg att driva bort med vinden. Rorsman, i 
gummistövlar, tröjor, och regnställ är ing-
en snabbsimmare. Det blir några desperata 
simtag för att nå jollen. Många har snöpligt 
misslyckats. Vattenvana, simkunnighet och 
flytväst ger seglaren full säkerhet, men det 
är så genant att fullt påklädd plaska omkring 
på sjön utan båt.

Varför ägnar sig så många så länge åt det-
ta besvärliga liv? Det sagda ger egentligen en 
skev bild av hela ämnet. Minnet stannar för 
lätt vid dramatiska situationer som upptar 
en försvinnande liten del av seglingstiden. 
Episoderna står mest som en färgrik psy-
kologisk bakgrund. Alla måste uppleva dem 
för att till fullo fängslas av finnjolleseglingen.

Rickard Sarby

Rickard Sarby i Blue-Rose år 1962. Mikael Brandt i nr 721 år 2009.
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Kvällssegling
När man väl blivit seglare på UKF består vardagen av kvällsträningar 
och ungefär fram till år 2000 ingick också kapp-/poängseglingar, träning 
tisdag, poängsegling torsdag. Tidigare lade man på våren ut ett antal 
fasta märken i Ekoln utanför klubben. Beroende på vindförhållanden 
bestämdes banan vid varje tillfälle. Sedan juniorerna gjort sitt inträde 
hanterades banläggning och genomförande av poängseglingarna ofta av 
föräldrar. Att erövra vandringspriset i Opti- eller E-jolle-klassen hade 
hög status och deltagandet i dessa poängseglingar var därför något man 
endast missade i yttersta nödfall. Numera har poängseglingarna ersatts 
av ledarledda träningar i olika grupper och vandringspriserna utdelas 
i stället till flitigaste träningsdeltagare. Kvällsseglingarna avslutas efter 
genomgångar med en fika/varm korv/macka i klubbrummet.

Exempel på hur ett UKF-år kan se ut en bit in på 2000-talet ger då-
varande juniorledaren, Johan Grim, i Kanotis 2004 (s 45).

Ett lyckat och aktivt Finnjolleår 2009 beskrivs av David Berg i 
 Kanotis 2010 i samband med att klassen fyllde 60 år (s 46, något av-
kortat).

Vad vi har gjort i Juniorsektionen 2003

År 2003 var året då vi fick 8 nya opti-
mister till klubben och seglarskolan 

blev en succé som resulterade i en fantastisk 
tillströmning av nya seglare. Av de ca 100 
eleverna kom 25 tillbaka i augusti. Det är 
seglarskolan som är grunden som resten av 
UKF:s verksamhet vilar på. Med en välskött 
och väl fungerande seglarskola får vi en 
levande klubb. Tack Johan Sand, Lars Gli-
melius och alla duktiga instruktörer för ett 
kanonjobb med seglarskolan i somras! Den 
första träningskvällen i augusti var alla klub-
bens 20 båtar ute på vattnet! Vi delade upp 
gänget i grupper och vi hade sen träning på 
UKF 4 dagar i veckan under hösten. –Tack 
Fredrik. Mattias, Patrik, Ebba, Gustav och 
Harald för ett kanonbra tränarjobb. Vid den 
sista träningen på hösten då det skulle sä-
gas adjö såg jag flera unga seglare som gick 
fram och kramade om sina tränare. Det är 
ett bra betyg. Och korvkokningen har flutit 
perfekt under hösten! Tack alla engagerade 
och korv kokande föräldrar.

Både KOJK och Sigtuna har lyckats bra 
med nyrekryteringen de sista åren och un-
der första delen av säsongen dominerade de 
Upplandscupen. Men på hösten var UKF 
tillbaka på banan och då vi hade Upplands-
cup på UKF i september deltog 11 optiseg-
lare från UKF, varav merparten kommer 
från sommarens seglarskola. Välkomna i 
gänget Sebastian, Louise, Astrid, Ludvig, 
Carl, Robin, Martin, Amanda och Olivia!! 
Nu har vi ett nytt stim med unga tända seg-
lare, så nästa säsong får Knivsta och Sigtuna 
se upp i Upplandscupen!

På regional- och riksnivå har vi i år haft 
ungefär samma gäng som under de senaste 
åren. Efter tre regionskval där 10 UKF-are 
deltog tog sig fem vidare till rikskval. Emil, 
Daniel, Henrik, Johanna och Sara segla-
de rikskval i Vänersborg och Karlskrona. 
Henrik och Emil seglade in i landslaget och 
tog var sin plats i nordiska laget. Bland 60 
pojkar på NM i Åbenrå i Danmark slutade 

Henrik på 10:e och Emil på 40:e plats trots 
två hårda diskningar. Snyggt seglat grabbar!

JSM är den stora jolleseglingsfesten i lan-
det – alla är där, elit och bredd. 150 optimis-
ter samt Zoomar, E-jollar, 420 och Laser. 
JSM är för jollesegling ungefär vad Vasa-
loppet är för skidåkning eller Gotland Runt 
för blyseglare. Här kan alla vara med, även 
de som seglar på lokal nivå i Upplandscup. 
Bland våra fyra optimistseglare som seglade 
JSM i somras kammade Emil hem en hed-
rande 6:e plats i Guldfinalen. Snyggt seglat 
Emil! 

Sara och Johanna upptäckte på försom-
maren att deras långa ben inte fick plats i 
Optimisten längre. Vad gör man då? Jo, man 
byter till Zoom8 och plötsligt är det både 
roligt och ”bekvämt” igen! Vi har nu tre 
Zoom-ar på UKF, två i Sigtuna, två i Kniv-
sta, en i Västerås, tio i Boo på Värmdö. Även 
på Västkusten har klassen etablerats och 
nu finns äntligen en klass som fyller glap-
pet mellan Optimist och E-jolle. På JSM 
var Zoom8 näst största klass efter Optimist 
med 23 båtar. Även på NM i Åbenrå var 
Zoom-arna med, 25 pojkar och 18 flickor. 
Johanna seglade hem en bronspeng och 
Sara en 9:e plats. Snyggt seglat tjejer!

På höstlovet i oktober åkte tre UKF-are 
till Bordeaux i Frankrike för att segla VM 
i Zoom8. Tolv seglare från ostkusten med 
föräldrar och syskon packade in sig i en 
buss med jollarna på ett släp bakom bus-
sen. 35  timmar senare var de framme och 
drog direkt ut på vattnet för träning. Efter 
5 dagars kappseglande och internationellt 
umgänge hade Sverige lagt beslag på guld, 
silver och brons i pojkklassen och i flick-
klassen fick Sverige ett silver. Henrik sluta-
de 7:a bland pojkarna, Johanna 9:a och Sara 
7:a i flickklassen. Nu lägger sig höstmörkret 
och snart isen men plötsligt är det vår igen 
och då dammar vi av båtarna och sätter fart 
på korvkokningen igen. Vi ses på UKF!

Johan GrimUpplandsCup i Sigtuna 2008. Timothy Ley och Olivia Johansson.

Från Kanotis 
2004.
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Grattis Finnjollen, 60 år!

Året och säsongen 2009 var för Finnjol-
len mycket speciella då båten fyllde 60 

år. För Uppsala och UKF var det också en 
anledning till att fira extra stort, då denna 
konstruktion, jolle och tävlingsredskap de 
facto konstruerades och tillverkades här på 
det uppländska slättlandet. Fantastiskt! 

Årets säsong kom tyvärr igång väldigt 
sent då isen och kylan höll i sig, och för de 
som inte följde med ”seglomanen” Micke 
på skridskosegling, blev väntan svår. Dock 
fanns det annat att sysselsätta sig med, 
efter som UKF hade åtagit sig att organisera 
jubi leums-SM på Finnjollens modervatten, 
Ekoln. För att samla finnsektionen och få en 
god uppladdning inför stundande SM hölls 
en »kick off» i slutet av mars. Det kan note-
ras att återväxten förbättrats då det tillkom-
mit nya namn som Daniel Miles och Henrik 
Rydell. Dock är åldersfördelningen skev och 
här behövs aktiv rekrytering för att säker-
ställa sektionens fortlevnad på sikt!

Den klassiska ”Vårknoppen” gick av 
stapeln 16 och 17 maj på anrika hemma-
vatten. Startfältet var gott med tio glada 
seglare på vattnet och som vanligt bjöds det 
på osanno lika skift och växlande vind. Man 
kan konstatera att placering på banan un-
der sådana förhållanden är A och O. Segrare 
efter två dagars seglande var Daniel Miles 
med Sverker Härd tätt efter. Mikael Brandt 
tog tredjeplatsen framför debuterande Hen-
rik Rydell. Tävlingens häftigaste start stod 
sektionsordföranden för med en klockren 
babordsstart framför alla andra i andra 
 racet! En betraktelse är att det inte behövs 
en jätteorganisation för att genomföra en 
mycket lyckad tävling. Två funktionärsbåtar 
tjänstgjorde under helgen med Klas Elwing-
er som tävlingsledare och startfartyg, stort 
tack! Josef Schwan fanns i den andra. När 
får vi se Josef i en Finnjolle? 

Finnjolle-DM
Finnjolle-DM och årets andra SverigeCup 
var USS-regattan, där Upsala Segel Sällskap 
som vanligt arrangerade en mycket bra täv-
ling med trevliga sociala arrangemang vid 
sidan om seglingarna. Första dagen bjöd 
på mycket regn och lite vind, där endast 
ett race kunde genomföras. Andra dagen 
blev det desto bättre med god vind, och tre 
race genomfördes. Totalt dominant under 
tävlingen var Johan Wijk, Sandviken, som 
spikade samtliga race utom det sista, där 
Mikael Brandt självklart hindrade under-
tecknad från att ta sitt livs första spik. Topp 
tre: Johan Wijk vinnare, Daniel Miles tvåa 
och Mikael Brandt på tredje platsen. 

Internationella Finn-SM
Internationella öppna Svenska Mäster-
skapen och Finnjollens jubileumsregatta 
hölls på UKF den 13–16 augusti. Vi firade 
stort och stolt den 60-åriga båttypen. Jag vill 
tacka SM-generalen Sverker Härd för hans 
otroliga arbetsinsats både under förbere-
delsearbetet och genomförandet men också 
alla andra seglare, funktionärer, UKF-are 
och ESK-are som på något sitt bidrog till 
att göra Finnjollens Jubileums-SM så otro-
ligt bra som det faktiskt blev. Tävlingen var 
ju också ett lyckat samarrangemang med 
ESK och deras SM för Tvåkrona. I den to-
tala rankningen för tävlingen kom Mikael 
Brandt på en mycket meriterande fjärde-
plats, slagen av tre holländare, vilket också 
innebar att han blev svensk mästare!

Distansseglingen
Säsongen tog inte slut efter SM, även om 
luften kanske gick ur efteråt. ”Distansen”, 
det vill säga seglingen till Skokloster och till-
baka med fika framför slottet, genomfördes 
i höstligt väder. Helgen efter, på KM, visade 
Mikael Brandt att gammal fortfarande är 

äldst och knep förstaplatsen framför Mats 
Enblom. Kul att se en comebackande Ste-
fan Ericsson på hedrande tredjeplats! 

Årets sista SverigeCUP, SOLA Cup i 
Karlstad, samlade ett stort startfält i slu-
tet av september. För Sverker Härd låg 
möjligheten att vinna hela SverigeCupen i 
potten. Hela 28 båtar på startlinjen, härlig 
bris, 7–10 m/s och strålande solsken gjorde 
lördagens seglingar fantastiskt trevliga. På 
kvällen var det socialt samkväm och middag 
i KKF:s klubbhus med utlottning av nytto-
priser. Söndagen bjöd på tuffare segling, 
10–15 m/s, och det blev en del vita svanar på 
vattnet. Trötta men nöjda seglare uppsökte 
prisutdelningen, och Sverker Härd, som nu 
tyvärr verkar lägga Finnjollen åt sidan för ett 
tag, kunde glädja sig åt att bli totalvinnare 
i SverigeCupen! Stort Grattis! Bäste UKF-
are i tävlingen blev Mikael Brandt med en 
fjärdeplats, övriga UKF-are var Henrik Ry-
dell och David Berg.

Full fart i Finnjollen
Finnjollesäsongen och jubileumsåret 2009 
har varit mycket lyckade! Det har varit ett 
bra GO i sektionen och riktigt roliga täv-
lingar har genomförts. Det är kul att se att 
UKF-are deltar på tävlingar land och rike 
runt samt även internationellt, också detta 
med mycket goda resultat! 

I Karlstad finns nu Sveriges största Finn-
jolleflotta med drygt 28 båtar! Då Uppsala 
är världens Finnjollemecka bör det här gå 
att få ihop flera aktiva än vad vi har idag. En 
personlig betraktelse är också att klubben 
som helhet fick sig ett lyft under året, då sa-
ker anordnades och arrangerades, verksam-
heten vaknade till liv vilket är jättekul att se! 
Hoppas trenden kan fortsätta. Vi ses på Vår-
knoppen 2010! 

David Berg, ordförande Finn-
jollesektionen 2009

En glad David Berg i sin Finnjolle.

Från Kanotis 
2010.
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Tvåmansbåtar och katamaraner på UKF

I detta sammanhang lämpar det sig att framhålla klubbens Snipe-epok 
under 1970- och 80-talet. Optimistföräldrarna Hasse och Barbro Schrö-
der (Hasse ordförande 1984–85), utan tidigare större erfarenhet av seg-
ling, tröttnade på att stå på land när barnen var ute i sina optimister. 
En gammal Snipe införskaffades för att de själva skulle kunna segla lite. 
För att få några att segla mot peppade Hasse ett antal arbets kamrater 
att också bli båtägare, och vips hade klubben en eskader av tiotalet akti-
va Snipe-besättningar. Förkovran gick snabbt, den första båten ersattes 
av allt bättre tävlingsexemplar och snart var paret Schröder etablerat i 
Sverige eliten. Mot slutet av 80-talet dalade dock intresset för klassen 
inom UKF, och i dagsläget finns inte längre någon Snipe på klubben.

Och visst har det också seglats 470 och 29er på UKF! Entusiasten 
Mats Wahlberg gjorde under 1970-talet tappra försök att få upp intres-
set för OS-klassen 470, men det är bara att konstatera att det var och 
alltjämt är svårt att få fast förankring för tvåmanssegling på klubben. 
Drygt trettio år senare var dock tvåmanssegling åter på tapeten, då sys-
konen Johanna och Henrik Grim vann Junior SM i 29-er 2006 och med 
en annan gast upprepade Henrik bravaden året efter. Henrik, nu med 
gasten Calle Pettersson, kvalificerade sig till Junior-VM i Kanada 2007, 
där de i knivskarp konkurrens kom på en hedrande 5:e plats.

I skrivande stund tronar också några katamaraner på pontoner i ham-
nen. De syns inte i kappseglingssammanhang, med ett undantag dock: 
Håkan Fröjdh, som framgångsrikt tävlat i Hobie Cat och A- katamaran 
runt om i Sverige såväl som internationellt.

UKF vann Ericsson Junior Cup

Kort om Ericsson Jr cup
Ericsson Junior Cup gick av stapeln 15–17 
juni 2009, i samband med att Volvo Ocean 
Race besökte Stockholm. Tävlingen arran-
geras av Svenska Seglarförbundet i sam-
arbete med KSSS och några andra segel-
klubbar. Seglingarna genomfördes på en 
kryss-läns-bana utanför Skeppsbron mitt 
i Stockholm. Upp till 64 lag deltar. Max 
3 lag per klubb får anmäla sig. En enskild 
besättnings medlem får vara max 20 år och 
den totala åldern på besättningen får inte 
överstiga 50 år. Tävlingen genomförs med 
den lilla kölbåten C55.

”Allt eller Inget”
Första gången de seglade tillsammans var 
i måndags. De vann grundserien och kom 
tvåa i sin semifinal. De ledde finalen från 
start till mål. Emil Malmström, Charlie 
 Ekberg-Eklund och Oscar Mark från Upp-
sala KF vann Ericsson Jr Cup. 
–I grundserien har vi först och främst seglat 
safe, målsättningen har hela tiden varit att 
gå vidare. Där har vi inte chansat utan hela 
tiden gått på säkerhet, berättar skeppare 
Emil Malmström. 
–Men i finalen vågade vi splitta lite. Där är 
det mer allt eller inget som gäller, skjuter 
Charlie Ekberg-Eklund in.

UKF högst på prispallen
Emil Malmström seglar 470 i ungdoms-
landslaget och Charlie Ekberg seglar 49er, 
men gör gärna gästspel i andra klasser när 
tillfälle ges. Med sig i besättningen har de 
Oscar Mark, som har seglat optimist i två år. 
–Det känns tryggt att ha Oscar med. Det är 
en lugn kille som gör allt han ska och inte 
bryr sig om när vi skriker fram och tillbaka, 
säger Emil. 
–Honom valde vi med omsorg, säger  Charlie 
och klappar om Oscar.

Laddar för frystorkat
Förutom äran har Ericsson Jr Cup-mästar-
na också vunnit ett dygn med besättningen 
från Ericsson 3. Läge att ladda för segling 
och frystorkad mat, alltså. 
–Japp, frystorkat är något jag alltid har läng-
tat efter, säger Charlie och skrattar stort 
medan vattnet fortfarande rinner om ho-
nom efter det obligatoriska doppet alldeles 
nyss.

UKF ligger i topp i finalseglingen.

Vad David Berg missat 
i sin redogörelse 
(s 47) är ”Höstlövet” 
som traditions enligt 
omkring Allhelgona
helgen bukar avsluta 
Finnjollesäsongen. 
Höstlövet är en 
sprint tävling där man 
seglar i korta heat, 
först i kvalificerings
omgångar och sedan 
i C, B och Afinaler. 
Båtarna lottas ut mel
lan del tagarna, täta, 
prestigefyllda slag
dueller påhejade från 
hamnpiren ut spelas på 
vattnet och värmande 
ärtsoppa utspisas i 
klubbrummet. Foto 
från Höstlövet 1995.

År 2009 vann ett lag från UKF Ericsson Junior Cup i klassen C55 (en liten kölbåt). Lagmedlemmarna 

hette Emil Malmström, Charlie Ekberg Ehnlund och Oscar Mark. Om detta kunde man läsa i ett 

referat på Svenska seglarförbundets hemsida, senare återgivet i Kanotis (något avkortat här).

Håkan Fröjdh i sin 
Akatamaran utanför 

UKF.

Från Kanotis 
2010.
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Rickard slutade aldrig att segla, så sent som 1970 kom han på sjätte 
plats på Veteran-VM (Finn World Masters) i Schweiz. De sista åren före 
sin död byggde han en trimaran, bestående av ett smalare Finnjolle-
liknande skrov, men med två mindre skrov som stabilisator utanför på 
var sida. Med denna gjorde han långa segelturer på Mälaren, utan risk 
att kapsejsa.

Boris Jacobson
Boris ”Boran” Jacobson är till dags dato UKF:s framgångsrikaste Finn-
jolleseglare. Han var alltid dragen till vatten. När han som trettonåring 
bodde i Kungsängen nära Fyrisån, byggde han en masonitbåt, en då 
vanlig och lättbyggd båt. En masonitskiva spikades fast på två plankor. 
Plankorna rundades upp fram och bak, så det blev en flatbottnad fyr-
kantig paddelbar båt med uppsvängd för och akter. Vintern 1954–55 
byggde Boran sin första Finnjolle med bakat skrov, nr 78, i skyddsrum-
met i Järnvägsparken.

Boris började sin framgångsrika karriär i Finnjolle med att bli 10:a 
på SM 1955, då Rickard Sarby vann. Med Rickard som rådgivare och 
lärofader utvecklades Boris snabbt som kappseglare i UKF. Redan 1960 
vid SM i Lysekil kom han på silverplats. År 1962 köpte Boris finnjolle 
nr 318, som var byggd i Danmark av Larchmont, det som senare skulle 
bli Elvström Boats. Boris blev i den här båten den mest framgångsrika 
finnjolleseglaren under 60-talet, när det i Sverige fanns över 100 aktiva 
finnjolleseglare och bland dem flera i världseliten.

Till Europamästerskapet i Kiel 1962, där Boris tog sitt första EM-
guld, var Rickard Sarby med som ”teamleader”, vilket Boris var mycket 
nöjd med, ”Då kan Rickard ta hand om eventuella protester”, han var 
inte intresserad att vara inblandad i protestförhandlingar. 1962–65 vann 
Boris 4 SM på raken och det tog 30 år innan Fredrik Lööf senare gjorde 
om bedriften. Boris blev Europamästare även 1963 och blev även tvåa 
på VM 1962 och 1963. I de Olympiska Spelen 1964 i Tokyo slutade han 
på 14:e plats.

Framgångsrika seglare

Juniorverksamheten vid UKF har inte minst haft stor betydelse som 
plantskola och leverantör av duktiga seglare till grannklubbarna USS 
och ESK. Många seglare runt om i Sverige och världen har lite svårt 
att förstå hur det kan komma så skickliga tävlingsseglare från Uppsala. 
”Den som kan segla på Ekoln, kan segla överallt” är det enkla svaret, 
Ekolns korta höga vågor och växlande vindar kräver mycket för toppfart 
och för att lyckas välja rätt väg mot märket. UKF har fostrat många 
framgångsrika seglare, som satt avtryck i resultatlistorna. Här presente-
ras några av dem som har lyckats också på de internationella arenorna. 
Det kan nämnas att av alla Uppsalas idrottare genom tiderna är det bara 
två seglare som belönats med UNT-guldet: UKF-arna Rickard Sarby 
1952 och Boris Jacobson 1963.

Rickard Sarby
Rickard Sarbys första nationella framgång var när han blev utsedd som 
svensk representant i enmanssegling till Olympiska spelen 1940 i Hel-
singfors. Tävlingen blev senare inställd på grund av kriget.

Han vann fem svenska mästerskap, tre i kanotsegling med egna kon-
struktioner, 1942, 1943 och 1949, det första mästerskapet i Finnjolle 
1951 samt ett i tvåmansjollen Flying Dutchman 1960 tillsammans med 
Gösta Lundholm. Han vann också det första nordiska mästerskapet i 
Finnjolle, 1951 på Södra Björkfjärden (med den kände danske seglaren 
Paul Elvström på andra plats), och deltog framgångsrikt i ett antal in-
ternationella tävlingar och mästerskap.

I de olympiska spelen i London 1948 kom Rickard på fjärde plats. 
Detta var förmodligen första gången han var utomlands och seglade på 
ovana vatten, till havs i hårda vindar och oberäkneliga strömmar. Täv-
lingarna skedde i ranka jollar av typ Firefly. Han lyckades mycket bra 
i början av serien och vann två seglingar. Han hade guldmedaljchans 
inför sista och sjunde seglingen, men tyvärr kapsejsade han då i den 
hårda vinden och slutade fyra sammanlagt. I Helsingfors 1952 erövrade 
han bronsmedaljen i sin ”egna” nya OS-klass Finnjollen. År 1956 i Mel-
bourne slutade han på femte plats i mycket hårda vindar.

Rickard var expert på kappseglingsregler och taktik, men han utnytt-
jade aldrig detta för aggressiv segling gentemot konkurrenterna. Han 
protesterade aldrig på någon och fick heller aldrig någon protest på sig.

Rickard Sarby 1952.

Rickard tränade inför 
OS 1948 i en Firefly 
som han själv byggt.

Rickard riggar sin sista 
Finnjolle 1970.

Från bygget av värl
dens första Finnjolle 
– S 1.

Berndt Andersson 
(KKF), Boris Jacobson, 
Rickard Sarby vid OS i 
Tokyo 1964.

Boris Jacobson, 318, direkt uppe i ledningen efter start.
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På herrsidan hade tio svenska killar stora förväntningar inför täv-
lingarna. Det hela slutade dock i fiasko, arrangörerna fick till endast 
en segling, vindarna var för svaga och det blev inget VM. Bättre gick 
det i Kiel 1984, där vindarna var hårda. Henrik blev där 19:e, samma 
placering tog han på NM det året, fina prestationer att följa upp segern 
i JSM med!

Henrik försvarade sedan sin status och blev svensk mästare även 
1985. I de internationella evenemangen blev han trea på NM och 16:e 
på VM, som det året gick i Norge. Året därpå blev det en 5:e plats på 
såväl NM som på VM, som gick av stapeln i Helsingfors. Vid VM i Cro-
zon Morgat i Frankrike 1987 blev det ånyo en framskjuten placering, 
7:a, i mycket växlande förhållanden, såväl riktning som styrka varierade 
kraftigt.

Henrik avrundade därefter sitt – och familjens – aktiva tävlings-
seglande med att prova på både Laser och Tornado. Hekka var också en 
skicklig skridskoseglare med JSM-guld som toppresultat. Vilka fantas-
tiska seglingsupplevelser familjen Jacobson har samlat på sig!

Joakim Berg
Joakim Berg dyker upp på resultatlistorna 1980, då han tar hem  UKF:s 
B-grupp för optimisterna. Han utvecklas raskt och blir 1981 1:a på 
distrikts rankingen för att sedan bli klubbmästare 1982. Året därpå 
händer det som naturligtvis är fantastiskt för en ung seglare, att få seg-
la VM i Rio de Janeiro! Bäste svensk slutar på 6:e plats och näst bäste 
svensken Jocke hamnar på en hedrande 21:a plats (och slår då bl a en 
gosse från Kristinehamn som heter Fredrik Lööf och som 19 år senare 
ska komma att ta OS-guld).

1984 har Jocke gått över till E-jolle och blir trea på DM efter Hekka 
Jacobson och Fredrik Tegnhed. Utvecklingen går snabbt vidare till en 
13:e plats på E-jolle JSM 1985. Vid SM på hemmaplan 1986 blir Jocke 
9:a, några placeringar efter Hekka. Snart är det dock Laser som gäller 
och 1987 blir Jocke 5:a vid öppna JEM i Laser i Weymouth. Det leder 
också till att han av Svenska Seglarförbundet blir uttagen till ungdoms-
landslaget, där man samlar ett antal framtidsnamn, och som har en egen 
tränare i Björn Johansson. Det blir träningsläger och samlingar för att 
trimma seglare i flera olika klasser.

Jocke tackade för förtroendet genom att 1988 ta hem JSM på 
hemma plan i Uppsala, att vinna JEM på Wolfgangsee och att bli tvåa på 
JVM i Falmouth, samtliga med omkring 60 deltagare i fälten. Det här 
året dominerade UKF laserseglingen i Sverige genom Jocke, Fredrik 
Tegnhed och Henric Jacobson, som var etta, tvåa och trea på kvalen till 
EM och tvåa, trea, fyra på VM-kvalen.

Pharmacia-bragden fick Jocke ta emot 1988 för den största idrotts-
prestationen under året för ”individuell synnerligen anmärkningsvärd 
prestation”, som formuleringen löd från Upplands Idrottsförbund. Han 
fick det året även Geddapokalen, Svenska Seglarförbundets utmärkelse 
till årets bästa junior.

Jocke satsade senare på en musikalisk karriär. (Men trots namn lik-
heten är det inte han som är sångaren i Kent.)

Boris avslutade sina SM-medaljer med ett silver i Sand-
hamn 1968. Där utsattes Boris för ett ”skämt” av två kän-
da medtävlare. Dessa gömde ca 20 kg sand i påsar under 
akterdäck i Boris båt. Väl iland upptäcktes sabotaget, och 
delseglingen blev förklarad ogiltig. Händelsen blev utsedd 
till årets idrottsskandal 1968.

Hemma på UKF var det mer eller mindre sensationellt 
om Boran inte toppade träningsseglingarna. När han fick 
frågan om hur man kan bli så bra, var standardsvaret ”Seg-
la tur och retur till Sandtaget (på Ekolns södra strand) varje 
dag”. Därtill kom att det på tisdags- och torsdagsseglingar-
na var mycket utvecklande konkurrens med 10–20 delta-
gande jollar, med minst fem av dessa i svensk mästarklass.

Efter seglandet ägnade Boris sedan under många år även mycket tid 
åt klubbens inre arbete, han var såväl juniorledare som vice ordförande 
och även aktiv inom Upplands Seglarförbunds styrelse vid sidan om 
hustru Monica. Det var lyckosamt för UKF att han inte accepterade det 
erbjudande han fick i samband med ett VM, att flytta till Sydafrika och 
träna deras landslag.

Helene och Henric Jacobson
Helene och Henric Jacobson tog vid när pappa Boris intresse för finn-
jolleseglingen avtog på 70-talet. De började tidigt segla Optimistjolle, 
Henrik, ”Hekka”, prövade att segla optimist innanför vågbrytaren i 
UKF:s hamn som 4-åring. Syskonen blev snabbt mycket skickliga seg-
lare och framgångsrika som juniorer. Med föräldrarnas hjälp deltog de 
i regattor på helgerna i olika städer runtom i Sverige. Under 70-talet 
var det runt 700 Optimistjolleseglare som deltog i region- och rikskval.

År 1979 kvalificerade sig båda syskonen sig till JSM och Rikskval. De 
5 främsta därifrån fick representera Sverige på VM. Hekka kom 1981 
med till VM på Irland och kom där på 35:e plats. Året därpå blev det en 
andraplats på JSM och även på Rikskvalen, efter Jakob Svensson (som 
senare blev rikstränare för optimisterna). VM gick i Follonica i Italien, 
mitt emot ön Elba. Förhållandena var ovana för de svenska seglarna, 
med ombytliga vindar och väder som växlade från timma till timma. 
Hekka blev bäste svensk på 25:e plats och han avslutade därmed sin 
karriär i optimisten för att gå över till E-jollen. Även i det UKF-lag som 
knep silvret på SM för klubblag 1982 ingick förstås Hekka.

I den nya båtklassen blev Hekka genast distriktsmästare. År 1983 blir 
han trea på JSM och 11:a på NM, snabbt marscherat alltså. Hekka var 
tidigt bra på att klara rejäl vind, Micke Brandt berättar att han vid något 
tillfälle inte kunde segla ifrån på kryssen trots att han satt i sin Finnjolle.

Båda syskonen kvalificerar sig till VM i Spanien, Helene var ju etab-
lerad i damklassen men lillebror var en tuff ”lärling” och blev tvåa på 
kvalen efter Anders Perols. På plats i Fuengirola var det stekhett när da-
mernas första VM skulle gå av stapeln. Deras tävlingar hade tidigare he-
tat Lady World Cup, och fortfarande satsade arrangörerna mycket mer 
på herrarnas arrangemang än damernas. Svenskorna lyckades mycket 
bra och Karin Andersson tog hem VM.

Monica och Boris 
 Jacob son solar vid 
UKF.

Helene och Henric 
Jacobson växte upp 
på UKF. Här Helene 
och mamma Monica 
(”Tina”).

Boris i yngre dagar.

Optilaget i Rio de 
Janeiro 1983. Tvåa 
från höger Jocke Berg, 
trea från höger Fredrik 
Lööf.



54  UKF 1916–2016 Att segla på UKF  55  

JVM i Laser, England 1988

För att vara första JVM i Laser någonsin 
var konkurrensen förvånansvärt hård, 

i själva verket med flera deltagare än tidi-
gare UVM, eftersom ju deltagarantalet då 
har varit kvoterat till en deltagare per land. 
Sextiofem seglare från tjugo länder deltog, 
med seglare bl a från länder som Argentina, 
Brasilien, USA, Kanada och Japan. Sverige 
representerades av Torbjörn Palm från Mot-
ala och mig.

Med två båtar på biltaket kom vi – efter 
att ha åkt genom Danmark, Västtyskland och 
Belgien samt efter diverse färjor – så små-
ningom fram till Falmouth. Vi lämpade av 
våra båtar på Falmouth beach en vecka före 
första tävlingsdag, så vi hade god tid på oss 
att kolla vindar och strömmar och komma 
in i stämningen. Detta ”semesterparadis” i 
sydvästra England visade sig vara ett kallt, 
blåsigt och mycket regnigt ställe, med sol-
sken högst två timmar i sträck, mycket likt 
förhållandena under EM i Ostende i Bel-
gien. Arrangemanget av regattan var tyvärr 
också i samma stil som i Ostende – färglöst, 
fattigt och med en förbaskat lång beach att 
dra båtarna upp och ned på. Stämningen 
fick vi alltså försöka skapa själva i möjligaste 
mån.

Efter en blåsig träningsvecka kom så da-
gen för första racet med ”äkta regatta väder”, 
d v s stiltje och dimma. Det blev inga seg-
lingar den dagen. Andra dagen var dock 
vädret tillbaka vid det normala ostadiga låg-
trycksvädret med vindar på ca 10–15  m/s, 
och två seglingar kunde genomföras. I den 
första blev jag fyra och Torbjörn sjuttonde. 
Mellan seglingarna visade seglingsledning-
en sin klass genom att låta oss vänta två 
timmar till nästa start. Iklädd endast en av-
klippt våtdräkt med ingenting under (för att 
väga in), var detta ingen rolig historia med 
kalla, hårda vindar och kallt störtande salt-
vatten. Andra racet började med en åskby 
där vi båda gick bra. Efter första kryssen låg 
jag tvåa och Torbjörn sexa, men sen började 

strulet då först jag tippade vid slörrundning-
en och Torbjörn strax efter på andra slören. 
Avståndet till täten blev därefter för stort, 
jag slutade som femte och Torbjörn som 
femtonde man. 

Tredje racet blev också ett strulrace för 
min del, då jag gjorde en dålig första kryss 
och låg runt tio efter slörarna, långt långt 
efter täten. Efter en mycket bra uppsegling 
var jag emellertid på gång mot en tredje-
plats när det var dags att gippa på länsen. 
En klockren lovartstipp och tredjeplatsen 
var raskt förvandlad till en åttondeplats. 
Torbjörn gjorde en stark läns på vilken han 
plockade åtta båtar och kunde sluta som tol-
va. I segling nummer fyra började dramati-
ken. Själv blev jag femma i mål efter att även 
denna gång ha tippat vid en länsgipp och 
Torbjörn ”simmade” i mål som tjugosjua. 
De tre första i seglingen blev dock diskade 
för ”övervikt” vid vägningen och listan för-
ändrades en hel del. 

Till nästa race hade vinden minskat nå-
got (till ca 7–10 m/s). Jag var revanschsugen 
efter allt strul och hade siktet inställt på en 
total andraplats. Efter en perfekt start i lä 
och med rätt rytm i skiften ledde jag också 
ganska klart efter två tredjedelar av första 
kryssen. Tyvärr hade jag inte riktigt upp-
märksammat kryssmärkets position. I gläd-
jen över att kunna fånga ännu ett vindskift 
och utöka ledningen, förseglade jag mig 
ungefär tvåhundra meter och rundade som 

tjugofemma efter första kryssen. Jag sluta-
de som tia i den seglingen men holländaren 
Hardervijk, som ledde hela tävlingen, hade 
börjat bli nervös och kom in som elfte man. 

Inför näst sista delseglingen var vindar-
na mycket hårda. Nu började dock turen att 
vända litet till vår fördel. Vinden kom något 
mer utifrån havet och det passade tydligen 
Torbjörn bättre som blev fjortonde. Harder-
vijk fick bryta och själv blev jag fyra. Där-
med säkrade jag (i stort sett) en tredjeplats 
men tyvärr gick en finländare upp i ledning 
totalt genom att sluta tvåa, samtidigt som 
han drog ifrån mig i poäng. 

På stranden före sista seglingen råd-
de tveksamhet till om det skulle kunna 
genom föras en sista segling, samtidigt som 
det ryktades att en havskappseglare hade 
omkommit under en tävling utanför Fal-
mouth under natten. Till sist beslutade dock 
tävlingsledningen att försöka köra det av-
slutande racet.

Vindarna var väldigt hårda och byiga, på 
gränsen till vad det gick att segla i. Det visa-
de sig då att jag äntligen hittat ”flytet” och 
lyckades runda upp som tvåa efter första 
kryssen. Jag hade ”kickat” upp mycket hår-
dare än tidigare under veckan, gick kanon-
bra på undanvindarna (klarade till och med 

gipparna!) och tog en klar ledning. På tredje 
slören hettade det dock till, när en ruskig by 
gjorde att jag gick runt. I det läget trodde jag 
att det var kört, men när jag vält upp båten 
och tittade bakåt märkte jag att de fem när-
maste båtarna bakom (och större delen av 
fältet) också hade tippat, så ställningen var 
oförändrad. Jag vann den sista delseglingen, 
finnen Seetala blev sexa och holländaren 
Hardervijk blev inte bättre än nia, så till slut 
blev jag tvåa totalt.

Jocke Berg

Jocke Berg på väg i land efter att 
ha vunnit JEM på Wolfgangsee i 
Österrike 1988. Långt borta i bild
en kan man ana konkurrenterna.

Vid JSM i Laser på Ekoln 1988 var Jocke helt 
överlägsen.

Från Kanotis 
nr 4 1988.
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in och byggde om den på egen hand. Med denna utrustning fick han, 
genom ett återbud, chansen att som 13:e man på svenska rankingen 
delta i VM 1972. VM seglades på Medelhavet i Anzio söder om Rom, 
och Micke kom på 11:e plats, 4:a bland svenskarna. Det blev sedan 
deltagande på ytterligare fem VM, Frankrike 1973, 22:a, Malmö 1975, 
29:a, Palamos i Spanien -77, England -79 och Marstrand -85. Svensk 
mästare blev Micke första gången 1995.

Micke har blivit Finnjollen trogen, han har kappseglat varje år sedan 
1965, och till dags dato har han seglat i 27 (!) VM i senior- och veteran-
sammanhang förutom ett antal internationella regattor. Höjdpunkterna 
är förstås de två tillfällen då han har stått överst på prispallen, den första 
som Master vid Veteran-VM 1990 i Althenreihn vid Bodensjön, med 
108 deltagare. Året före var han trea på Lago di Garda. Andra gången 
var i Punta Ala norr om Rom, då som segrare i 60+, Grand Grand 
Master 2011. Då hade han sytt ett finnjollesegel som var mycket snabbt, 
speciellt i den lättvind som har fortsatt att vara hans favoritvind.

Med tre SM-titlar i Finn och fyra i skridskosegling är Mikael en av få 
seglare med både sommar- och vinterseglingsmästerskap i bagaget. Och 
fler möjligheter kan komma, 2017 kan Micke delta i klassen  Legends i 
Finn World Masters för de som fyllt 70 år!

Mikael Brandt
Mikael Brandt kan vi tilldela titeln ”UKF:s meste seglare”. Det började 
för över 50 år sedan, hösten 1964 då han kom till Uppsala Kanotfören-
ing med sin Moth-jolle, som han byggt vintern 1962–63 som femton-
åring. Han lockades av det han läst i Till Rors om Gösta Lundholm och 
Rickard Sarby som ledare och Boris Jacobson som Finnjolle-stjärnan. 
Redan våren 1965 satsade han på en Finnjolle och kunde vara med i de 
lärorika poängseglingarna två gånger i veckan.

Förutsättningarna var ju mycket goda, tio aktiva snabba finnjolle-
seglare med Boris i spetsen som motståndare på hemmaplan, teori-
lektioner med Rickard, mastbygge och renovering av finnjollarna i 
skyddsrummet. Efter fem läroår blev det 1970 en bättre begagnad finn-
jolle och han började i lättvind hänga med eliten, han vägde bara drygt 
70 kg. Arne Åkerson, finnjollevärldsmästare 1962, var försäljare av 
den tidens snabbaste master, byggda av Jörg Bruder, regerande världs-
mästare. Micke lyckades från Arne få tag på en mast som inte hade mätt 

Micke i Finnjolle 389 
år 1972.

Micke på Ekoln 
1 januari 2009.
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Carl Johan Åkeson
När Carl Johan Åkeson var nio år fick han sin första optimist av farfar, 
ålfiskaren, som tyckte att grabben borde vistas på vattnet. De första 
lärospånen efter seglarskolan i Karlskrona tog han sedan i Gefle Segel-
sällskap, en annan anrik jolleklubb. Efter flytten till Uppsala lyckades 
han på cupen 1988 knipa en plats till rikskvalen efter nya klubbkamra-
ten Magnus Sjöberg. Av bara farten blev han också klubbmästare.

De följande två åren ledde till två EM, det första i Nynäshamn. Trots 
hemmaplan lyckades inte de svenska seglarna nå några stora framgång-
ar, bästa på 16:e plats och Carl Johan strax därefter. Året därpå gick 
EM i Flensburg med 150 seglare på startlinjen. Det mest utmärkande 
med denna tävling var att nästan alla svenskar tvingades justera eller 
bygga om sina båtar, eftersom mätningsmännen var ytterst nitiska. Om 
det berodde på detta eller på något annat lär var osagt, men de svenska 
framgångarna lyste även nu med sin frånvaro.

När Carl Johan 1990 klev i E-jollen var han hemma, det var hans båt. 
Det märktes direkt, tillbaka hos gamla klubben i Gefle gick han fortare 
än kompisen Carl, som var några år äldre och som nu tagit över pappa 
Arne Åkersons Finnjolle.

Nu blev han också tvungen att välja mellan den alpina sporten och 
seglingen, säsongerna gick ju i varandra. Det var inte utan vånda valet 
till slut föll på vattensporten. Om det var rätt vet ju ingen men det gick 
bra, 9:a på Internationella SM och ett brons på JNM redan 1992 tyder 
ju på det. Och även om det blev 3–4:e plats på de kommande årens SM, 
så var det ändå de internationella tävlingarna som Carl Johan tände till 
på. ”Bäst när det gäller” var melodin, det blev guld på JEM i St  Moritz 
1993 med 120 deltagare på startlinjen, med kompisarna Martin Strand-
berg och Johan Molund på övriga pallplatserna. För detta fick han också 
ta emot årets Pharmacia-bragd och följde därmed Jocke Berg i spåren.

Det blev dock för svårt att försvara guldet på nästa års JEM på Neu-

siedlersee, där han blev fyra. Konkurrensen mellan de svenska killarna 
var mycket stor, de tog, under fyra år, åtta av de tio första platserna på 
nästan alla internationella tävlingar i klassen. Carl Johan kom fyra på 
VM i La Rochelle och tog brons i Auckland, båda gångerna vann den 
omöjlige Mattias Rahm. I Auckland, där VM gick i januari 1995, var det 
återigen bara svenskar på pallen, Johan Molund knep silvret.

Carl Johan avslutade E-jolleseglandet med en sjätte plats på VM på 
Mallorca. Den tävlingen illustrerar det fantastiska och ändå oförutsäg-
bara med segling. Carl Johan var mycket fokuserad på att ta hem det 
hela och låg inför sista seglingen någon poäng efter ledande Johan Mol-
und. Det artade sig väl och Carl Johan lyckades ta en betryggande led-
ning i sista racet. På andra kryssen mojnade dock vinden – och vände så 
småningom 180 grader, varpå på hela fältet kom farande bakifrån och 
förstörde chanserna.

Affärsmannen Jan Stenbeck, som var en entusiastisk seglingssuppor-
ter, rekryterade några av landets mest framgångsrika E-jollekillar till 
sin Americas Cup-satsning. Carl Johan seglade dels i hans R 6:a men 
skötte framförallt storseglet på Färsköl, en Mumm 36:a som tränade på 
hemmaplan under tre år. När det blev dags att åka till Nya Zeeland för 
ytterligare två års förberedelser, bestämde sig Carl Johan för att det var 
dags att ägna sig åt den ”civila” karriären och plugga färdigt istället för 
att satsa på segling som yrke.
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Att arbeta för UKF

Tävlingsarrangemang
UKF har arrangerat kappsegling under alla år, allt ifrån DM till VM. 
Sin första kappsegling arrangerade UKF den 21 juli 1918, föreningens 
tredje verksamhetsår. Till tävlingsplats hade Skofjärden valts och många 
segelkanoter hade bogserats från Stockholm: ”Det var en ståtlig anblick 
att se det till ett 40-tal uppgående kanoterna kryssa sig fram på Skofjär-
den i det strålande vädret… åskådarnas antal stort”.

Den första lokala skridskoseglingstävlingen hölls 1920 på våren. 
Redan samma sommar vann UKF:are kanotsegeltävlingar på nationell 
nivå i Stockholm.

På nästa sida följer en lista över de viktigaste arrangemangen som 
föreningen ansvarat för under åren.

Middagsraster på UKF. 
Ovan båtuttagningen 
2006, nedan klubbhus
bygget 1935.

Hembogsering efter 
regatta i Sigtuna.
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1918 UKF arrangerade sin första kappsegling
1926 Jubileumsregatta i Sigtuna med ”ett 30-tal av Stockholms 
 mest kända kanotseglare”
1930 Nationella juniormästerskapen i paddling
1931 SM i skridskosegling
1936 SM i skridskosegling
1938 Juniormästerskapen (JSM) i paddling
1939 SM i skridskosegling
1941 SM Kanotsegling
1946 SM Kanotsegling
1954 NoM-kval till Nordiska Mästerskapet i Finnjolle
1956 SM i Finnjolle
1959 NoM i Finnjolle
1966 Skol-SM, seglades i OK-jollar m fl klasser
1970 JSM i Finnjolle
1970 SM i skridskosegling
1977 Regionskval Opti
1977 SM i Snipe
1978 Regionskval Opti (Regionsfinal i 70-iaden)
1979 NoM i Snipe
1979 Rikskval Opti och E-jolle 
1981 Rikskval E-jolle
1982 SM för klubblag, seglades i Snipe
1983 Regionkval Opti och E-jolle
1984 Lag-SM Snipe
1986 SM E-jolle
1988 RegionCup Opti och E-jolle
1988 JSM Laser
1988 VM-kval i Finnjolle
1989 Regionsmästerskap Opti och E-jolle
1989 SM i skridskosegling
1990 Lag-SM optimist
1991 VM-kval Opti och E-jolle
1991 Laser Cup
1992 Finn World Masters (Veteran-VM i Finn)
1992 SM i skridskosegling
1993 Regionskval Opti och E-jolle
1994 RegionCup Opti
1994 Öppet SM i E-jolle
1995 RegionCup E-jolle
1995 Int. SM i Finnjolle
1996 Regionskval Opti och RegionCup E-jolle
1997 SM i skridskosegling
1998 RegionCup E-jolle
1999 Int. SM i Finnjolle, med klassens 50-årsfirande
2000 RegionCup E-jolle
2000 SM i skridskosegling
2001 Regionskval Opti och VM-kval för 420
2002 SM i skridskosegling

2004 Regionskval Opti
2004 NoM i Finn och SM i OK-

jolle
2004 SM i skridskosegling
2005 SM i skridskosegling
2006 Regionskval Opti
2008 Regionskval Opti och 

VM-kval för 420
2009 Int. SM i Finnjolle 

och SM i 2-krona 
(samarbete med ESK)

2010 Regionskval Opti
2011 Regionskval Opti
2012 Regionskval Opti
2013 Regionskval Opti
2015 Regionskval Opti
2016 SM Kanotsegling (del av 

Uppsala Regatta 2016)

Lagmästare i SM 1931.

Norska Finnjollar på 
lagsegling i Uppsala 
1953.

Seglingsföreskrifter vid 
NoM i Finnjolle 1959.

NoM i Finnjolle 1959.

SkolSM 1966.

Silverlaget från UKF i 
SM för klubblag 1982: 
Fredrik Lambeck/ 
Mikael Brandt, Helene 
Jacobson/Nicklas 
Philipsson och Henrik 
Jacobson/Fredrik Teng
hed. SM för klubblag 
startade 1982 som 
en ny tävlingsform, 
som tyvärr upphörde. 
År 2015 återuppväck
te Seglarförbundet 
idén delvis, nu under 
namnet Allsvenskan i 
segling.

Vid SM i Ejolle 1994 
bjöds det på ham burgare 
i Granebergs parken.

Riggning på morgonen 
vid regionskvalet 2010.
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Klubbmästerskapet

Många glada minnen har man ifrån sina 
yngre år som optimistseglare och in-

struktör. Från både träningar från vår till 
höst och tävlingar på Ekoln. De viktigaste 
konkurrenterna KOJK från Knivsta vann 
vi alltid mot. Men jag har även underbara 
sol- och baddagar från UKF:s bryggor som 
jag fortfarande rankar som Uppsalas bästa 
badplats.

När man tänker efter var det många eld-
själar som gjorde allt på UKF möjligt, dessa 
vill jag tacka! Ett speciellt minne som jag har 
från UKF är det årliga klubbmästerskapet. 
Där yngre optimister seglade tillsammans 
med de äldre Finnjolleseglarna. Det är inte 
bara själva seglatsen jag kommer ihåg utan 

stämningen samt avslutningen med ett säl-
lan skådat tårtbord, där alla hade bakat var-
sin tårta. När man var som yngst och ny-
ligen hade gått föreningens sommarskola 
sprang man med iver med sina jämnåriga 
seglingsvänner upp för trappan till klubbens 
cafeteria och hjärta. Samtidigt som irritera-
de föräldrar och ”finjolle”-seglare fick ställa 
sig snällt längst bak i kön.

Sedan under mina sista år då jag var in-
struktör för optimisterna var det jag som 
stod sist i kön.

Fortfarande tycker jag mig kunna se Mi-
kael Brandt segla sin ”finjolle” på Ekolns 
fjärd. Tack för åren och lycka till i framtiden

Tor Nylinder

Tårtkalas vid seglarskoleavslutningen 2008.

När det blåser rejält 
så blåser det även 
på funktionärerna. 
SM i Finnjolle och 
2krona 2009.

Trångt vid lämärket 
i starten vid Finn
jolleSM 2009.

Hårdvind sista 
dagen på Finn
jolleSM 2009.
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Sven Thorell
Sven Thorell var Uppsala Kanotförenings stiftare, dess förste och mång-
årige ordförande samt allt-i-allo. I en tid då paddlingsidrotten höll på att 
dö ut, väckte han den till liv, först inom den förening han själv skapade 
och sedan även i övriga landet. Han ritade och byggde kanoter, han 
tränade och tävlade själv och han drev på och lärde de yngre.

Familjen hade sitt sommarställe vid sjön, och Sven gav sig redan som 
sjuåring ut på utflykter med diverse farkoster som nog var begränsat 
sjödugliga. Som femtonåring lyckades han 1905 till slut bygga en kanot 
som hans far godkände att han använde, den var byggd efter en ritning 
i tidningen ”Kamraten”. Det blev så småningom många egna ritningar, 
han konstruerade ett 60-tal kanoter, och ungefär 3000 ritningssatser 
gick ut till entusiastiska byggare i Sverige och ett tiotal länder i Europa 
samt till USA.

Sven Thorell tävlade i såväl paddling som kanotsegling. Åren 1908–
1910 dominerade han fullständigt paddlingen och tog hem SM på båda 
distanserna, 1500 och 10 000 meter, det blev totalt nio SM-segrar. Åren 
1908 och 1909 vann han den kombinerade paddel- och seglingstäv-
lingen Lidingö Runt. Han deltog sedan framgångsrikt i ett otal kanot-
seglingar, framförallt utanför Uppsala, på hemmaplan prioriterade han 
att hjälpa andra framför att vinna varje tävling. Hans tävlingsseglande 
kröntes med guldmedaljen i enmanssegling vid OS i Amsterdam 1928.

Även om Sven Thorell spenderade mycket tid i sina farkoster, så 
hade han energi över även för det organisatoriska arbetet. Han predi-
kade överallt där han kom åt, i ord och gärning, kanotidrottens evan-
gelium. I många år tillhörde han Svenska Kanotförbundets styrelse, och 
som representant för Sverige deltog han i stiftandet av Internationella 
Representantskapet för Kanotidrott. Han var också sekreterare i Svens-
ka Isseglarförbundet och initiativtagare till Kanotförbundets Paddlar-
märke.

De som dragit lasset
UKF har genom alla tider byggts, utvecklats och 
underhållits av engagerade människor. Många 
har förstås också varit aktiva seglare men många 
har oegennyttigt lagt sin tid på verksamheten 
av andra skäl, ofta som föräldrar till de aktiva. 
Dessa personer har kanske inte alltid fått den 
uppmärksamhet de förtjänat men tabellen ned-
an visar några av dem, det är listan över dem 
som fått vandringspriset ”E-liten – Priset för 
niten”.

Några av de personer som har betytt mycket 
för klubben presenteras här. Givetvis finns det 
många, många andra som också skulle förtjäna 
ett omnämnande!

Eliten Redivivum, återuppsatt som pris för nit 
inom klubben 1971. De glada herrarna ingår 
i gruppen som jobbat med denna bok. Fr v 
Per Nilson, Mikael Brandt, Klas Elwinger och 
Ingemar Åkeson. (Ursprungligen var Eliten ett 
pris till den som slitit 
mycket men inte nått 
så bra tävlings resultat i 
sin segelkanot.)

2015 Tobias Vrede 1984 Lars Tegnhed

2014 Fredrik Söderman 1983 Dan Flodström

2013 Pia Ekman Zgryzniak 1982 Lillemor Wessberg

2011 Marcus Palmqvist 1981 Bertil Åkerfeldt

2010 Charles Ley 1980 Bert Lambeck

2009 Sverker Härd 1979 Monica Jacobson

2008 Lars Maersk Hansen 1978 Per Nilson och Ewa Hjertsén

2007 Max Ekström 1977 Maj och Pelle Krantz

2006 Eric Malmström 1976 Anders Olin

2005 Björn Ekström 1975 Anders Schwan

2004 Terje Johansson 1974 –

2003 Johan Grim 1973 Börje Andersson

2002 Lennart Bondeson 1972 Evah Ignestam

2001 Birgitta Åhman 1971 Mikael Brandt

2000 Erik Larsson Återuppsatt som pris för nit inom klubben.

1999 Mats Nylinder 1954 P. Krantz (C)

1998 Barbro Nerhagen 1953 K. Enström (E)

1997 Dan Flodström 1952 K. Enström (E)

1996 Märtha Åkeson 1951 K. Enström (E)

1995 Klas Elwinger 1950 P. Molin (E)

1994 Britt-Louise Röös 1949 L.-O. Larsson (C)

1993 Kurt Sjöberg 1948 K. Enström (C)

1992 Monica och Peter Lundholm 1947 L. Hemlin (C)

1991 Lennart Wallin 1946 S. Jansson (B)

1990 Jan-Olov Holst 1945 B. Andersson (E)

1988 Ulla Holst 1944 S. Johansson (D)

1987 Boris Jacobson 1943 G. Eriksson (D)

1986 Inger Åberg 1942 K. W. Andersson (C)

1985 Kjell Lundberg 1941 A. Hultberg (C)

Segelritning till segelkanoten Mam, 
Sven Thorell 1926. I UKF:s skrift 
Paddelstänk – Kanotidrott 1928 
presenterades Mam som en lämplig 
kanot för föreningens medlemmar. 
Längd 5,18 m, bredd 1,04 m, depl 
260 kg, klass IIIB.
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Rickard är förstås den i familjen som satt störst avtryck i historie-
boken. Han experimenterade med och konstruerade ett stort antal oli-
ka segelkanoter. Redan runt 1940 kom han med de första planande 
kanoterna, legendariska är Hoppy 1941 och Happy 1942. Kometer på 
kappseglingarna var E-lådorna Rafs, Schas och Chock samt C-kanoten 
Crafs. Rickard var en outtröttlig experimentator som laborerade med 
nya former, material och byggmetoder.

Rickards första båt som han själv konstruerade och byggde 1936 var 
C-kanoten C 49 Reflex, med vilken hann vann sina första framgångar 
på kappseglingsbanan. Hans litteraturstudier av tyska och engelska kon-
struktörer influerade honom att försöka bygga segelkanoter som kunde 
plana, vilket ingen svensk segelbåt dittills lyckats med. Detta åstadkoms 
genom att göra akterpartiet bredare med flatare botten och förskeppet 
slankare och spetsigare än vad som hittills varit fallet. Denna avväg-
ning mellan utformning av förparti och akterdel förfinades i efterföl-
jande konstruktioner och ligger till grund för Finnjollens linjer, som 
fort farande internationellt betraktas som unika. Det tog alltså 15 år av 
experimenterande och konstruerande för att mejsla ut dess linjer.

En influens han hämtade genom den engelskspråkliga litteraturen 
var att bygga båtarna i abacchifanér, vilken efter krigsslutet kunde im-
porteras till Sverige. Abacchi är ett balsaträliknande träslag som väger 
ungefär hälften av de träslag, gran och furu, som dittills använts för att 
bygga segelkanoter. Detta möjliggjorde nya konstruktioner som planade 
lättare och blev betydligt snabbare. Skroven byggdes med en ny metod 
som kallades kallbakning, som emellertid var mera tidskrävande och 
fordrade ett gott snickarhandlag. 

Ernst, Johan och Rickard Sarby
Bröderna Sarby var under mer än 30 år eldsjälar och inspiratörer, de 
var de främsta drivkrafterna inom styrelsen och föreningen. Under 
denna period byggdes det nya klubbhuset och hamnen vid Graneberg 
1935–36. Där fick seglarna en ordentlig hamn med möjlighet att starta 
kappsegling direkt vid bryggnocken. Ett stort antal segelkanoter kon-
struerades under denna tid och bröderna handledde många unga segla-
re i konsten att bygga sin egen båt.

Ernst invaldes i UKF:s styrelse 1924 (då hette han Jansson), blev 
vice ordförande 1929 och var ordförande 1938–1953. När hans yngre 
bröder blev äldre kom de också in i styrelsen, och tillsammans bildade 
de en drivande och dynamisk ledartrio. Rickard var sekreterare 1937–
1954 och Johan kassör fram till 1954. Därefter fick Johans son Bert 
axla manteln och verkade under 12 år först som kassör och sedan som 
sekreterare. Ernst kan man läsa om i boken Paddelstänk – Kanotidrott 
som UKF gav ut 1928.

Johan Sarby var den av bröderna som var organisatören och han 
hade goda kontakter med stadens ledande politiker. Bland annat bidrog 
han till att staden skyddade UKF:s hamn med en stenpir, upplät ett 
skyddsrum i Järnvägsparken som bygglokal för ungdomar och byggde 
den stålspontade betongkajen framför klubbhuset. Johan var också för-
eningens mätningsman, ett omfattande uppdrag på den tiden, och den 
som var betrodd att inneha klubbens enda motorbåt. Motorbåten, som 
han byggde 1936, användes för bogsering till kappseglingar i Stock-
holmsområdet och som följebåt vid kappseglingar och fick då smek-
namnet ”Tipptjänst”.

Bröderna Jansson 

kom från Pesarby i 

Norduppland, långt 

från alla farvatten. 

I Uppsala tog de sig 

namnet Sarby efter 

hemorten.

Segelkanoter vid UKF:s 
brygga 1949.

T v: Bert i sin Piggjolle. 
T h: Finn nr 1 (ännu 
utan segelmärke). 
Nedan: Rickard planar i 
Ekanoten Rafs.

Bygget av Fint, den 
båt som skulle bli Finn 
nr 1.

Finnjolle nr 1 visades 
på Upplandsmuséet 
i samband med SM 
2009. Båten har varit 
vrak under en period 
men är renoverad. Till
hör Veteranbåtsmuséet 
i Västerås.
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Rickard experimenterade också med farthöjande aerodynamik. Han 
införde ostagade, vridbara och strömlinjeformade master. På så sätt 
kunde masten vridas med seglet i olika vindriktningar och därmed få 
en bättre aerodynamisk form för effektivare segling. På en av sina för-
sta Finnjollar sågade Rickard ett rektangulärt hål i båtens botten och 
monterade en metallklaff som kunde fällas ned i 45 graders vinkel gent-
emot denna (år 1955). Den visade sig mycket effektivt kunna suga ut 
det vatten som kommit in i jollen. Denna uppfinning, självlänsen, sitter 
fortfarande i nutidens kappseglingsbåtar, något modifierad och kom-
mersialiserad som ”Elvströmlänsen”.

Alla i Rickards familj var mycket skickliga att arbeta med sina händer 
när det gällde snickeri, konsthantverk och måleri. De var alla konst-
närliga och musikaliska med ett kreativt sinnelag. Rickard själv spelade 
dragspel, målade tavlor och hade trolleriföreställningar med de mest 
spektakulära trick. Han spelade tävlingsschack med framgång och vann 
priser i fototävlingar.

För att kunna göra egna båtkonstruktioner ville Rickard även kunna 
ta intryck av utländska konstruktörer. Han var en utpräglad språkbegåv-
ning, och genom idoga kvällsstudier lärde han sig tala och skriva på eng-
elska, tyska, lite holländska och även ryska. Vid olympiaden i London 
1948 förvånade han alla med att tala flytande engelska och fick fungera 
som tolk åt den svenska seglartruppen. 

Rickard var en stor idealist och tjänade aldrig en krona på sina kon-
struktioner och uppfinningar. Rättigheterna till Finnjollen hade han 
1951 överlåtit på Skandinaviska Seglarförbundet. År 1956 övergick rät-
tigheterna till den nybildade International Finn Association, IFA.

Gösta Lundholm
Gösta Lundholm är kanske den meste ledaren för uppländsk seglings-
idrott genom tiderna. Han var Uppsala Kanotförenings ordförande un-
der 16 år och ordförande i Upsala Segel Sällskap 1975–1980. Han blev 
också Upplands Seglarförbunds förste ordförande.

I början av 1960-talet fanns ett stort behov bland båtklubbarna i 
Uppsala att samlas i en kommitté som skulle bevaka klubbarnas sam-
lade intressen gentemot Uppsala kommun i hamnfrågor och i andra 
sammanhang som berörde sjösporterna. 1965 var Gösta med och bild-
ade Uppsala Sjösportföreningars Samarbetskommitté, USFS, med 11 
anslutna föreningar i Uppsala och Örsundsbro. Han blev USFS förste 
ordförande och lyfte organisationen till att bli remissinstans i båtsport-
frågor.

Gösta var en fadersgestalt, han fanns alltid på UKF och höll ett vän-
ligt öga på de yngre som ibland hade ett ”vildvuxet beteende”. Alltid 
fanns det något att fixa med, vare sig det var hjälp med målgång för 
kvällsseglingarna eller en mätning av ett nybygge som skulle utföras.

Micke Brandt
Mikael ”Micke” Brandt har under femtio år lagt ner själ, hjärta och tid 
på UKF. Självklart har det handlat om att han seglat sin Finnjolle i ur 
och skur. Men han har också varit en stöttepelare och lärofader, inte 
bara för de unga seglare som under åren växt upp i klubben utan också 
för styrelserna, som i Micke haft såväl en stark supporter som en kritisk 
vän, allt till klubbens gagn.

Micke har i stor omfattning gett tillbaka det han fått genom klubben. 
Han tog del av de äldres kunnande: Rickard Sarby som generöst delade 
med sig av sitt enorma kunnande, Anders Schwan som äldre, snabbare 
kompis och läromästare i mastbygge, regel- och kappseglingstugg samt 
skridskosegling, Boris Jacobson, som genom bra förevisningar på sjön, 
i praktisk handling, demonstrerade hur man kan öka farten, Bosse Fri-
mansson, som tog med de yngre till internationella regattor.

På samma sätt har Micke fört traditionerna vidare och sett till så att 
Finnjolleseglarna är uppdaterade på träningsvädret, att de kommer i 
väg till Skokloster och att Höstlövet blir genomfört. Listan över vilka 
båtar, master och andra prylar, som är till salu för behövande nybörjare, 
har han hela tiden haft i huvudet.

Ovan: I Holland med 
nya träskor: Gösta 
Lundholm, Tommy 
Nilsson (lillebror till 
Ingemar) och Boris 
Jacobson. Nedan: Gösta 
ritade den plåt som 
täcker UKF:s öppna spis. 
Och mycket annat!

Självlänsen, uppfun
nen av Rickard Sarby. 

Ovan: Rickard i sin sista 
Finnjolle, nr 517, år 1973. 
T h: På äldre dagar fick 
Rickard ryggbesvär och 
byggde då två trimaraner, 
som inte skulle kunna 
välta.

Rickard föreläser om 
kappsegling i UKF:s 
klubbrum.

Micke vid SM 2009.
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I Micke har klubben fått tillgång till en entusiast och pådrivare fram-
förallt förstås för Finnjolleseglarna. Men även för skridskoseglingen, det 
är ingen överdrift att påstå att utan honom hade skridskoseglingen san-
nolikt dött ut i klubben. Oförtröttligt har han inför vintern sett till att 
det tillverkats riggar, segel och att skridskor införskaffat via förbundet. 
Och israpporten har kommit dagen efter att isen lagt sig på Tämnaren, 
då det har varit dags för säsongens första tripp på skrillorna. Han har 
tagit med de unga medlemmarna med sitt pick och pack i Volvon – och 
lärt dem ”lyssna på isen”. Hans verk som lärare och inspiratör kröntes 
med framgång 2012, då Mikael Flodström tog hem SM efter 28 år av 
idog träning, före sin läromästare på andra plats.

Klas Elwinger
Klas Elwinger är UKF:s meste funktionär de senaste decennierna. Han 
kom till klubben med dotter och son i slutet av 70-talet och har sedan 
dess haft ett antal olika roller i – och vid sidan av – organisationen. Han 
började, som många föräldrar på den tiden, att bygga en optimist i käl-
laren därhemma. Den ”lever” för övrigt fortfarande! Med ”barn omgång 
nr 2” i slutet av 80-talet, blev sedan Klas ännu mera aktiv och blev in-
dragen i styrelsearbetet som juniorledare. Det blev tio år utan avbrott i 
styrelsen, som ordförande och sedan som övrig ledamot.

Naturligt var förstås att en sådan nestor blev prisförvaltare, ett upp-
drag han nu innehaft i tio år. Inte lika självklart blev Klas sedan webb-
master. Ett stort jobb har också varit att föra över föreningens matrikel 
till Idrottonline och att få igång aktivitetsredovisningen i denna form.

Därmed kunde man ju tro att det skulle ha räckt med insatser för 
klubben, många är dessutom de dagar som Klas lagt ner på arbete och 
underhåll på klubben under årens lopp. Men 2010 blev Klas övertalad 
att återigen snabbt hoppa in i styrelsen för att ta rodret när ordinarie 
ordförande behövde ”tjänstledigt”. Det blev fyra år till i styrelsen, som 
senior stöttepelare. Otaliga är också de kappseglingar där Klas har varit 
tävlings- eller seglingsledare.

Finnjollar i orkan

Hösten 1969 kom en orkan infarande 
över Sverige. Det var det värsta blås-

väder jag dittills varit med om. Bosse Fri-
mansson och Anders Schwan skulle åka ner 
till ”Nebelpokal” i Östberlin och delta. Så 
Bosses trailer hade lastats med en Finnjolle 
rättvänd och en upp och ner ovanpå, med 
så kallade bonkar, specialbyggda trästöd, 
mellan jollarna. Som vanligt var Bosse noga 
med att binda ihop finnjollarna stenhårt, 
Bosse var ”mästersurrare”. Anders berät-
tade senare över många öl, när vi var ute i 
Uppsalas begynnande ”Pub med dart”-kul-
tur åren därefter, om resan. Berättelsen bör-
jar ett par timmar innan färjan till Tyskland 
ska avgå från Trelleborg:

Det har hunnit bli kväll och mörkt ute.
Anders: ”Du Bosse, trailern lutar” (av 

sidvinden).
Bosse: ”Inga problem, bara vrida ratten 

emot snabbt så här.”
Plötsligt dyker ett träd upp, som fallit 

över vägen. Bosse väjer till vänster och lyck-
as köra igenom trädets krona på vänster sida 
av vägen.

Anders: ”Trailern lutar mer.”
Plötsligt tappar bilen trailern, som vridits 

av vindens tryck. Bosse stannar snabbt och 
både Anders och Bosse öppnar dörrarna 
samtidigt, det blir då korsdrag genom bi-
len, pass och biljetter far ut över leråkern 
(handskfacket på BMC 1100 går på tvärsen 
rakt igenom hela bilen under instrument-
panelen). En bit bakom bilen står trailern på 
sidan, med de hårt surrade båtarna lutade 
mot en telegrafstolpe. Det är bara att knuf-
fa ner trailern på hjulen igen. På trailerns 
koppling har honan brustit och trailern är 
oanvändbar. Efter mycket spring efter de 
utblåsta värdehandlingarna fortsätter resan 

utan trailer till närmsta bondgård, där Bosse 
turligt hittar en hel, likadan hona, som skru-
vas av. Därefter tillbaks och montera den 
hela honan på trailern vid telegrafstolpen.

Allt detta tar ju sin tid, så avgångstiden 
för färjan är redan passerad när bil och trai-
ler anländer till Trelleborg. Men färjan har 
inte avgått, vattnet har blåst ut ur hamnen. 
När orkanen bedarrat kör Bosse ombord 
och kan sedan delta i Nebelpokal-regattan.

Att båtarna kunde klara sig från annat 
än repskador när de rullade runt i lerslän-
ten i Skåne och ställde sig mot en stolpe 
hade nog inte gått om de inte varit så hårt 
surrade. Det var verkligen ett stort äventyr 
att vara med och kappsegla med Finnjolle i 
UKF, inte bara ”på vattnet”.

Micke Brandt

Bosse Frimansson övervakar när sonen Olle 
(närmast) tillsammans med Conny Jansson (Kjell
berg) testar segling utanför iskanten.

Bo Frimansson och Anders Schwan
Bosse Frimansson och Anders Schwan tillhörde UKF:s Finnjolleseglare på 60- och början av 70- talet. 

Båda blev senare  engagerade ”Optimistpappor”, Bosse på 70-talet och Anders på 90-talet. Vi 

minns dem i följande avsnitt, där Mikael Brandt återger vad han fick höra om en äventyrlig båt-

transport.

Klas Elwinger (t v) 
och mångårige 
funktionärs vännen 
Lennart Wallin. Förut
om att ofta vara seg
lingsledare ansvarade 
Lennart under många 
år för föreningens 
seglarskola. Han satt 
också i styrelsen, både 
som sekretare och som 
ordförande.

Mikael Flodström, 
svensk mästare 2012.
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Våren 1935 byggdes UKF:s nya klubbhus i Graneberg. Den östra flygeln tillkom några år senare.

Att bygga för UKF

Sommaren 1982 bodde Karl Axel Holmberg i en av villorna på Strand-
promenaden i Graneberg. Söndagen den 1 augusti kl 0732 fick han se 
att UKF:s klubbhus stod i lågor. Genast larmade han brandkåren, som 
var där på några minuter och lyckades rädda större delen av byggnaden.

Men överdelen av den östra flygeln var utplånad. Här hade det fun-
nits rum som tidigare utnyttjats för övernattning. Då det inte längre var 
tillåtet att sova över, hade rummen fördelats på de olika båtklasserna, 
som utnyttjade dem som förråd och enklare omklädningsrum. 

Det som kunde ha blivit en katastrof för UKF:s verksamhet blev 
nu genom lyckliga omständigheter och ett förstående försäkringsbolag 
i stället en upprustning av lokalerna, och när östra flygeln åter kunde 
tas i bruk våren 1983 rymde övervåningen två kompletta omklädnings-
rum med duschar (varmvatten!), toa och bastu. Dessutom finns ett väl 
tilltaget kansliutrymme som bland annat kan användas som sekretariat 
vid större tävlingar.

Det här var varken den första eller sista krisen som drabbat klubbens 
anläggning. Låt oss gå tillbaka i tiden till när föreningens första kanot-
hus byggdes vid Vårdsätra.

Vintern 1916–17, den första i UKF:s historia, förvarades kanoterna 
på en vind, troligen på Vårdsätra gård. Våren 1917 byggde medlemmar-
na ett båthus med plats för 16 kanoter, ritat av Sven Thorell. All fritid 
ägnades åt bygget, söndagar och en del kvällar.

Patron Gauffin på Vårdsätra Gård upplät plats för bygget utan er-
sättning. Materialkostnaden var 641:98 kr, vilket finansierades genom 
skramling med något över 100 kr och resten lånade Sven Thorell på 
eget bevåg.

Under ungefär fem år från 1919 hade man också ”lilla båthuset” vid 

På våren 1917 restes kanothuset 
vid Vårdsätra. Det året fanns 15 
medlemmar och 9 kanoter.

I bakgrunden den 
nedbrunna östra fly
geln, en olycka som 
inte tilläts hindra 
seglingsverksamheten. 
I förgrunden rädd
ningsbåtsförestånd
aren och sedermera 
hamnchefen Danne 
Flodström, vid ratten 
på UKFsnipan vid 
Höstlövet 1982.
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området Tullgarn inne i stan, alldeles norr om de nuvarande båtvarven 
en bit nedanför Islandsbron. Avsikten var att man skulle kunna träna 
paddling tidigt på våren och sent på hösten, då man inte hade tid att åka 
ut till Vårdsätra. Även detta båthus byggdes av medlemmarna.

Efter några år började båthuset i Vårdsätra och klubbrummet, ett 
rum i ett hus strax intill, att bli trångbodda. Det var ett av skälen till att 
man började se sig om efter en ny plats. Några av de platser som fanns 
på förslag var: vid smedjan på Vårdsätra gård, vid Skarholmen, unge-
fär där Uppsala Motorbåtssällskap nu ligger, söder om den nya bron 
till Skarholmen och längst ute på udden i Graneberg. Samtliga platser 
uppmättes, profilerades och inspekterades. Den nuvarande platsen be-
dömdes som bäst ur seglingssynpunkt.

I mitten av 1920-talet inledde det nybildade Spårvägsaktiebolaget 
Uppsala-Mälaren exploateringen av egendomen Graneberg, tidigare 
en betesmark tillhörig Ultuna Lantbruksinstitut. Bolaget drog spår-
väg in ifrån Uppsala 1928, en badplats anlades intill ändhållplatsen vid 
Lyssna ängen och till Skarholmen byggdes en vägbro för att man där 
skulle kunna uppföra restaurang och kallbadhus. Finansieringen skedde 
bland annat genom tomtförsäljning.

UKF inledde förhandlingar med de nya markägarna. Men något be-
slut kunde inte fattas på grund av ”mellankommande hinder”. Även 
Uppsala Universitet var inblandat i förhandlingarna. Ur styrelseberät-
telsen för 1933 kan man utläsa en viss förtvivlan:
”Vi äro utan byggnadsplats! De som makten hava, har styckat Vårdsätra 

egendom på ett sätt, som icke ingått i våra beräkningar och vi måste flytta. 

Var finna någon utväg, någon möjlighet att komma intill sjön, icke alltför 

långt från vårt kära tillhåll vid Vårdsätra. Stora ansträngningar har gjorts för 

att utnyttja de möjligheter, som yppat sig vid Graneberg men förgäves.”

Men 1935 sker så äntligen flytten till Graneberg. Ur styrelseberät-
telsen för 1935:
”Vi har alltså flyttat från vår gamla kanotstuga i Vårdsätra. Huru många kära 

minnen äro väl inte förknippade med den lilla idylliska stugan? Huru många 

har inte där bundit kamratskapens band – starka band, som kanske inte slitits 

sönder under hela livet. Där har de som kamrater funnit varandra och där har 

de växt upp, fostrade till starka karlar, härdade att stå emot livets hårda dus-

ter. Ja, många vackra saker skulle kunna skrivas om vårt forna hem, men detta 

är inte platsen härför. Vi sänder det 

dock en hälsning och ett tack för allt 

det givit oss och vi få hoppas att vårt 

nya ståtliga tillhåll måtte bliva kärt och 

populärt för oss och våra framtida.”

Den 21 juni 1936 invigs båthuset 
i Graneberg, alldeles intill spårvag-
nens ändhållplats, och den 23 okto-
ber hålls ”det första allmänna mötet 
i det nya huset”.

Stommen till klubbhuset hade 
rests av byggmästare Diös. Resten 
av arbetet planlades och leddes av 

en mängd äldre medlemmar och utfördes helt av medlemmarna själva. 
Det svåraste arbetet var schaktningen och pålningen av kaj och bryggor. 
Många av medlemmarna var yrkesfolk, hantverkare, och av övriga var 
många händiga. Hela vintern 1935–36 ägnades åt klubbhusbygget, på 
lördagseftermiddagarna och på söndagarna från kl 9 till mörkrets in-
brott.

År 1942 tillbyggdes den nordöstra flygeln på klubbhuset på samma 
sätt, med frivillig arbetskraft.

Klubbhusbygget finansierades genom ett lån på 5000 kr från Riks-
idrottsförbundet med staden som borgenär, vidare ett anslag från Upp-
sala stad på 1500 kr, anslag från Sveriges Centralförening för idrottens 
främjande 250 kr, gåvor 200 kr, samt föreningens egna medel 672:69 kr.

Tomten ställdes kostnadsfritt till förfogande av Spårvägs-AB 
 Uppsala-Mälaren. Kajskoningen byggdes med tipsmedel 2000:- och 
236:- av föreningens egna medel. Staden uppförde 1945 vågbrytaren 
i hamnen.

Så småningom blev underhållet av klubbhuset för dyrt och arbets-
krävande för föreningen, och Uppsala kommun övertog 1972 ägande-
rätten till klubbhuset, varvid också genomgripande reparationer av 
stommen utfördes. Hade inte detta skett så hade huset sannolikt inte 
stått kvar i dag. De som var pådrivande för övertagandet var tävlings-
sekreteraren Gösta Lundholm och hans efterträdare Bertil Åkerfeldt. 
Föreningen svarar fortsättningsvis för den idrottsliga verksamheten och 
hyr anläggningen av kommunen.

Även om samarbetet med kommunen varit nödvändigt har det inte 
alltid varit helt friktionsfritt. Det värsta exemplet var kanske när en ni-
tisk tjänsteman vid Gottsunda kommundelsförvaltning beslutade att 
en sjunken pråm vid ångbåtsbryggan måste bärgas hösten 1993. Den 
bärgningsfirma som lämnat lägsta anbud bestämde sig för att spränga 
sönder pråmens stålskrov. Det gick inte, däremot rasade rustbädden av 
timmer som höll ihop UKF:s vågbrytare, och sprickor uppstod dess-
utom i USS vågbrytarponton på andra sidan Skarholmsviken. De totala 
reparationskostnaderna är långt över miljonen, där det senaste ingrep-
pet var när UKF:s vågbrytare vintern 2013–14 genomgick en genom-
gripande och dyrbar renovering med bland annat helt nytt däck.

UKF och Lyssnaängsbadet 
i slutet av 1930talet. Spår
vagnslinjen slutade ungefär 
vid nuvarande vägbommen.

Promenad våren 1934 
för att inspektera plat
sen för det nya klubb
huset i Graneberg.

Arthur Hellsten snick
rar på Lilla Båt huset 
inne i stan 1919.
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Att festa på UKF
Ett av recepten för en framgångsrik idrottsförening är festerna. Fester, 
allt från en enkel fika i klubbrummet till trerättersmiddag på lokal med 
levande musik, är sådant som stärker sammanhållningen och kamrat-
skapet och får människor att anstränga sig lite extra för sina kamrater 
och sin förening.

Från klubbrummet i Vårdsätra på 1920-talet finns en kassabok be-
varad över den gemensamma kaffekassan, och den visar hur medlem-
marna ofta samlades och umgicks, även när de inte var ute på vattnet. 
Ibland vandrade man tillsammans, till exempel gick man från staden till 
Vårdsätra eller marscherade juldagen 1932 i samlad tropp med damer 
och andra bekanta från Svandammen till julottan i Uppsala-Näs kyrka.

Ett par fester blev tradition. Ända sedan föreningen bildades har 
medlemmar samlats på juldagens morgon kl 11 och druckit kaffe med 
dopp. Årsfest hölls under många år på vinterhalvåret, i början ofta på 
någon restaurang med mat och dans. Det var billigare att gå på restau-
rang då. Senare hyrde man lokal och ordnade själva mat och musik.

Andra fester som ofta förekom var svensexor och kräftskivor. Gunnar 
Hellsten, en av de stiftande medlemmarna, var med på en kräftskiva: 
”En gång hade vi kräftskiva vid Säby-klint, det var innan USS byggt sin 
stuga där. Hemlin hade skaffat fina konserver. Vi hade gott om kräftor 
som kosta tre kronor tjoget. Ost och sill och dricka var det med. Vi du-
kade på pappersdukar i det fria”.

Vid seglingarna i Sigtuna hade man fest på lördagskvällen. Gunnar 
berättar vidare: ”På kvällen efter seglingen hade vi fest på Stads hotellet, 
en riktig rövarskiva. Det var en dålig källarmästare där och det fanns 
inte tillräckligt med mat till alla som betalt. Källarmästaren fick en riktig 
utskällning och för att gottgöra fick han bjuda på punsch. Det gick åt 
många flaskor. Jag och min bror övernattade på hotellet, de som hade 
segelkanoter sov i dessa. Vi var funktionärer och hade paddlat till Sig-
tuna”.

Om 40-årsjubileet den 13 maj kl 1400 (1956) i klubbhuset, står i års-
berättelsen, ”Föreningens stiftare skall hyllas särskilt”. Vid varje 10-års-
jubileum, och förvisso även vid de flesta 5-årsjubiléerna, har föreningen 
arrangerat en fest. 

Stora festligheter var det 1966, när föreningen fyllde 50. Tillsammans 
med USS arrangerade man detta år Skol-SM i segling, där bl a över 
100 OK-jollar deltog. Jubileumsmiddagen gick av stapeln på Skoklos-
ters värdshus den 13 augusti kl 19, och dit färdades man gemensamt 
med passagerarbåt från Granebergs ångbåtsbrygga. Fyra av förening-
ens stiftande medlemmar deltog vid middagen, nämligen Sven Thorell, 
Gunnar och Artur Hellsten och mästerpaddlaren Manne Karlsson.

Tio år senare var det dags för 60-årskalas. Den 27 maj arrangerades 
Jollens dag i hamnen, med fotoutställning i klubbhuset och tonvikt på 
juniorseglingen. Den 27 november 1976 samlades mera mogna med-
lemmar för jubileumsmiddag på Sörmland-Nerikes nation. I reportage 
i UNT citeras ordförande Anders Olins önskemål för klubbens framtid:

Gästerna låter sig väl smaka av 
buffén vid 90årsfirandet 2006.

Flaggorna vajar vid 
25årsjubileet 1941.
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”Framför allt behöver vi mera utrymme. Ungdomsverksamheten har 
ökat explosionsartat de senaste åren, och i dag kan vi inte ge plats åt 
alla medlemmars jollar. Båtarna dras upp på land när de inte seglas. 
Därför behöver vi större landområde, längre vågbrytare och fler bryggor 
vid vårt klubbhus i Graneberg. På önskelistan står också rimliga om-
klädningsrum och duschar i klubbhuset, som numera tillhör Uppsala 
kommun. Med dessa önskemål uppfyllda får vi det avsevärt lättare att 
förverkliga huvudmålet: En framgångsrik tävlingsverksamhet.”

Gemensamt för 70-, 80- och 90-årsjubiléerna var att de firades på 
sommaren, på klubben, i vackert väder, med någon form av seglings-
aktivitet och grillning utomhus och att alla deltagare hade väldigt trev-
ligt. Att i denna bok beskriva 100-årsfirandet är självfallet omöjligt, men 
allt talar för att det kommer att bli en minnesvärd tillställning!

I augusti 1936 dukades till kräftskiva i det nya klubbrummet.
Glatt och livligt samtal vid 90års
festen 2006. Synliga på bilden är 

Ingemar Nilsson (rygg), Mats Enblom, 
Josef Schwan, Anders Schwan, Sven 

 Ejde stam (rygg), Boris Jacobson.

Tveklöst är UKF en som
markväll en av Uppsalas 
bästa festlokaler. Den 
som här hugger för sig 
av ostpajen är Barbro 
Nerhagen, f d jollemamma 
och ord förande i Upplands 
seglarförbund, dessutom 
en av UKF:s mest anlitade 
seglingsledare på kappseg
lingar. Hon har sällskap av 
maken Claes.

Utpumpade seglare 
på regattamiddag vid 
NoM i Finn 2004.

Vid FinnjolleSM 1999 firades också klassens 
50årsjubileum med inbjudna gamla mästare 
och styrelseledamöter från Finnjolleförbundet. 
På bilden syns bl a Gösta Eriksson (ordförande), 
Magnus Olin (VM), Bengt Hornevall (ordförande 
m m), Torsten Jarnstam (SM, ordförande), Boris 
Jacobson (EM, SM), Mikael Brandt (VeteranVM, 
SM), Åke Sätre (ordförande m m), Arwed von 
Gruenewaldt (EM, NoM), Fredrik Lööf (VM, OS
brons, även OSbrons och guld i Starbåt m m).
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Båttyper under 
100 år
Under klubbens 100 år har båttyper och klasser kommit och gått. I det-
ta kapitel presenteras de vanligaste båttyperna. Som namnet Uppsala 
Kanotförening visar var UKF inledningsvis en klubb för kanotpaddling.

Paddling
Under 1870-talet förekom akademiska paddeltävlingar i Uppsala. År 
1899 bildades Upsala kanotsällskap, som var det första i Sverige. Det 
upplöstes redan 1904 på grund av medlemmarnas begynnande intresse 
för större farkoster, men hann ge upphov till en kanottyp, Uppsala-
kanoten, som amatörbyggdes i stort antal under början av seklet.

UKF bildades 1916 för att ta vid och vidareutveckla kanotpaddlings-
sporten i Uppsala. Samma år ritade Sven Thorell enmanskajaken Åland 
som kom att bli urmodellen för så gott som alla svenska skärgårds-
kajaker sedan dess.

Under sina första årtionden var UKF en av Sveriges bästa paddlings-
klubbar, med ett stort antal svenska och distriktsmästare i de klassiska 
distanserna 1500 m och 10 000 m, såväl individuellt som lag. Under 
klubbens första hela verksamhetsår 1917 fanns det 10 kanoter/kajaker 
i UKF. Paddlare från klubben deltog även med stor framgång i inter-
nationella tävlingar, och 1928 redovisas inte mindre än 24 svenska-, 
31   distrikts- och 17 juniormästerskap, summa 72 mästerskap inom 
paddling och skridskosegling.

År 1925 hade klubben 82 medlemmar och 48 kanoter varav 41 var 
paddelkanoter och 7 segelkanoter. År 1931 hade UKF 111 medlemmar 
och 52 båtar, fördelade på 17 segelkanoter (ruffade kryssare 2 st, klass 
VB 5 st, klass IIIB 5 st, klass II 5 st), 35 paddelkanoter samt ett 15-tal 
skridskosegel. Intressant att notera är att merparten av paddlarna var 
juniorer.

Segelkanoter
De tidigaste segelkanoterna i Sverige var klinkbyggda kajaker, konstru-
erade för att både paddlas och seglas. För att ge möjlighet att kappseg-
la skapades klasser med bestämda mått, de första klasserna hette IIIA 
och IIIB. År 1908 genomfördes en ny klassindelning, varvid delningen 
mellan segel- och paddelkanoter blev mera markerad. Populärast bland 
segelkanoterna blev klass IIIB med dimensionerna 5,20 m × 1,10 m 
och segelytan 10 m2, varav 7 m2 skulle föras på den oftast gunterriggade 
främre masten.

Klass IIIB
Klass IIIB var en av de vanligaste segelkanotklasserna i UKF före 1940. 
Sven Thorell konstruerade och seglade med stor framgång ett antal 
IIIB-kanoter genom åren. Här visas en av hans konstruktioner.

Segelkanoter från UKF på långfärd till 
Åland 1925. Fr v: Kanske, R. Jansson, 
Slanka, B. Björklund, Nian, S. Larsson Sven Thorells IIIB 

kanot Sol 1917.

Långfärdskajak Åland, 
byggd av Sven Thorell 
1919.
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Kanotjakt
Kanotjakter är större och tyngre än övriga segelkanoter. De har 
aldrig reglerats i en kappseglingsklass men uppfyller de grundläg-
gande kraven för segelkanoter: spetsig för och akter, uppdragbart 
roder och centerbord. Kanotjakterna är stabilare, rymligare och 
mer bekvämt utrustade än de mindre kanoterna. De passar där-
för utmärkt för familjesegling, men har ändå segelkanotens för-
delar med uppdragbart centerbord och roder som gör skärgården 
oändligt mycket större.

C-, D- och E-kanoter
Kanoter avsedda för långfärd och kappsegling indelas numera i 
konstruktionsklasserna C-, D- och E-kanot, där C-kanot är minst. 
Enligt regeln ska dessa kanoter vara heldäckade, spetsgattade far-
koster (d v s utan akterspegel), försedda med uppdragbart cen-
terbord och roder. Dessutom föreskriver regeln att kanoten ska 

vara campingbar. I övrigt består regeln av begränsande max- och min-
mått. Segelsättningen är fri, om man håller sig inom maxgränserna. Det 
innebär att det finns både en- och tvåmastade C-, D- och E-kanoter 
och flera olika riggvarianter, där sluprigg och kanotrigg är de vanligaste.

På UKF seglades C-, D- och E-kanoter fram till mitten av 1900- talet. 
Andra nationella kanotklasser är juniorklasserna A- och B-kanot. Det 
finns också en internationell segelkanotklass, IC-kanoten.

C-kanot
Regeln formulerades 1931. Båttypen ersatte snabbt klassen IIIB som 
den viktigaste kappseglingsklassen. C-kanoten är en lätt och kompakt 

kanot som lämpar sig väl för kappsegling. Under 40- och 50-talen var 
C-kanoten utan jämförelse den största klassen på tävlingsbanorna runt 
om i Sverige. C-kanotens inombordsutrymmen möjliggör dag-  eller 
tursegling samt även övernattning. C-kanoten blev mycket populär på 
UKF men ersattes så småningom av Finnjollen.

Längd 4,85–5,20 m, bredd 1,30–1,50 m, min skrovvikt 80 kg, max 
segelyta 10 m2.

D-kanot
Klassen kom till 1921. D-kanoten är den tyngsta av segelkanoterna och 
den är barlastad för att vara stabilare och självrätande. De flesta är slup-
riggade. D-kanoten är perfekt för kanotcamping och med uppdraget 
centerbord är djupgåendet cirka 20 cm. Med hjälp av ett enkelt rig-
gat sittbrunnstält får man utmärkta kojplatser, på durken, och gott om 
stuv utrymme.

Längd 5,5–6,0 m, bredd 1,20–
1,50 m, vikt inklusive barlast min 360 
kg varav barlast min 150 kg, max se-
gelyta: 13 m2.

E-kanot
E-kanoten har ingen barlast. Det 
långa skrovet med sin långa vattenlin-
je borgar för utmärkta fartegenskaper, 
samtidigt som det skapar en fin lång-
färdsbåt med bra stuvutrymmen.

Längd 5,5–6,0 m, bredd 1,50–
1,75  m, min skrovvikt 130 kg, max 
segelyta 13 m2.

Kanotjakten Hybrid 
1928. Konstruktör Lage 
Eklund, byggare och 
ägare Ernst Jansson.

UKF:s hamn med 
många segelkanoter 
en höstsöndag 1936.

UKFkanoter vid 
Killingeön i Skofjärden 
1933.

Ekanoten Rafs, en av 
de första planande 
segelbåtarna i Sverige. 
Rickard Sarby 1946.
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Finnjolle
Båten konstruerades av UKF-seglaren Rickard Sarby och den för-
sta Finnjollen byggdes 1949 i Uppsala. Finnjollen liknar i mycket en 
C- kanot, men med akterspegel, vilket kanske inte är så förvånande 
efter som Rickard Sarby var en entusiastisk C-kanotseglare. Med sin 
konstruktion Fint vann han den konstruktionstävling som finska seglar-
förbundet utlyst inför de olympiska sommarspelen 1952 i Helsingfors. 
Namnet Finnjolle kommer av att den användes första gången i Finland. 
Finn jollen blev snabbt en mycket stor kappseglingsklass både i Sverige 
och internationellt och är fortfarande en av de olympiska klasserna.

Inledningsvis amatörbyggdes Finnjollen i ribbkravell, men form-
bakade skrov byggda i flera lager faner blev snabbt dominerande. Form-
bakade skrov kunde köpas i halvfabrikat, som färdigställdes till komp-
letta båtar av händiga seglare. Seglarlegenden Paul Elvström var under 
många år en entusiastisk och framgångsrik Finnseglare. Han började 
också sälja Finnjollar som var byggda i glasfiberarmerad plast. Träbåtar-
na visade sig inledningsvis konkurrenskraftiga, men idag är alla nybyg-
gen högteknologiska tävlingsredskap i glasfiber med kolfibermaster och 
hightech-material i seglen. 

Finnjolleklassen är fortfarande idag, 68 år efter att den för första 
gången såg dagens ljus, en stor och livskraftig klass på UKF, liksom i 
resten av världen. Genom åren har UKF:s Finnjolleseglare haft stora 
framgångar med ett flertal medaljplaceringar vid OS, VM, EM, SM och 
NoM. Finnjollen är en båt för stora och starka seglare med en match-
vikt på ca 85–105 kg, vilket kan förklara varför relativt få kvinnor seglar 
Finn.

Längd 4,51 m, bredd 1,52 m, segelyta 10,0 m2, skrovvikt inkl. cen-
terbord 116 kg.

Piggjolle
Juniorverksamhet på UKF inleddes i egentlig mening 1957, då Rickard 
Sarby och Gösta Lundholm konstruerade Piggjollen. Piggen påminner 
om en liten Finnjolle men byggs i plywood med skarpa slag. Det gör det 
möjligt att amatörbygga båten till en rimlig kostnad. Samma grundtan-
ke låg bakom den senare mycket populära Optimistjollen.

Båttypen fick en tämligen snabb spridning i Uppsala, Stockholm, 
Gävle, Växjö och Borås. Det byggdes troligen totalt ca 250 Pigg-jollar. 
År 1960 fanns ett 15-tal piggjollar på UKF, men intresset för klassen 
avtog omkring 1965, i samband med Optimistjollens snabba spridning.

Längd 2,70 m, bredd 1,26 m, segelyta 5 m2.

Snipe
Snipe är en tvåmans centerbordsjolle, ritad i USA 1931 av William F 
Crosby. Klassmärket är siluetten av en flygande beckasin (snipe på eng-
elska). Det har uppskattningsvis tillverkats 30 000 Snipar i världen.

Snipen kom till UKF i början av 1970-talet och hade sin storhetstid 
här omkring 1976, då det fanns 19 Snipar på klubben. Sedan dess har 
klassen krympt efterhand och idag finns det inga Snipar kvar i klubben

Längd 4,65 m, bredd 1,53 m, segelyta 10,8 m2, totalvikt 173 kg inkl. 
komplett rigg, centerbord och roder.

Finnjolleritningen från 
1950.

Rickard Sarby tar 
emot bronsmedaljen i 
Finnjolle vid OS 1952. 
Överst på prispallen 
Paul Elvström, tidernas 
mest framgångsrika 
seglare.

Bert Sarby i sin Pigg
jolle 1957.

Snipestart på Ekoln.

Ovan: Boris Jacobson, 
en av Uppsalas och 
 UKF:s mest framgångs
rika seglare, i sin Finn
jolle 318. T v: Finnjollar 
i hårdvind utanför UKF, 
SM 2009.

Ragnar Frändestam, 
UKF, nordisk mästare.

Snipar vid UKF 1975.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rickard_Sarby
http://sv.wikipedia.org/wiki/1949
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olympiska_sommarspelen_1952
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingfors
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Optimistjolle
Optimistjollen, eller Optimisten, är en liten enmansjolle. Båttypen 
känns igen på den tvärt avskurna stäven, spririgg med spristake och en 
Q-liknande symbol i seglet som står för International(I) Optimist(O).

Jollen konstruerades 1947 i Clearwater, Florida, av Clark Mills, och 
Svenska Optimistjolleförbundet bildades 1962. Man får tävla i Optimist 
till och med det år man fyller 15, och många börjar segla båten redan i 
åttaårsåldern. Optimisten är troligen världens största båtklass med upp 
emot 300 000 båtar i världen (varav ca 132 000 registrerade). I Sveri-
ge har över 24 000 Optimistjollar registrerats. Optimistjollen används i 
stor utsträckning i seglarskolor för barn, vilket också var det som den 
ursprungligen konstruerades för, men båttypen är även en mycket stor 
tävlingsklass med knivskarp konkurrens över hela världen. Enligt In-
ternational Optimist Dinghy Association (IODA) hade tre fjärdedelar 
av dem som tog medalj i segling i OS 2004 seglat optimistjolle. Opti-
mistjollarna byggdes inledningsvis i plywood, ofta av amatörer och för-
äldrar, men idag är de avancerade tävlingsredskap som byggs av profes-
sionella båtbyggare i sandwichlaminat.

De första optimistjollarna kom till UKF i början av 70-talet och tog 
snabbt över efter Piggjollarna. UKF inköpte 1972 tre Optimister för 
utlåning till yngre medlemmar som inte hade egna båtar och 1973 in-
köptes ytterligare två. Utlåningsoptimister har allt sedan dess varit en 
viktig del av föreningens seglarskoleverksamhet och för rekrytering av 
nya unga seglare. Totalt finns det cirka 40 optimister på UKF varav 15 
ägs av klubben.

Längd 2,3 m, bredd 1,15 m, segelyta 3,5 m2, skrovvikt 35 kg inkl 
flytkuddar.

E-jolle
E-jollen har sitt ursprung i konstruktionsklassen Moth, som skapades på 
30-talet i Australien. 1963 ritade belgaren Alois Roland en entypsklass 
baserad på Mothjolle, som fick namnet Europajolle eller E-jolle. Det 
är en liten, lätt och livlig jolle som har visat sig vara en perfekt fortsätt-
ningsklass för juniorer som vuxit ur Optimistjollen. 

Båttypen är mycket stor i Sverige och Europa och var OS-klass för 
damer vid sommarspelen 1992–2004. På UKF började E-jolle seglas 
på 70-talet och för många är den alltjämt den naturliga båttypen efter 
Optimistjollen. Det har registrerats nästan 4 000 E-jollar i Sverige och 
uppskattningsvis 20 000 i hela världen.

Längd 3,35 m, bredd 1,38 m, segelyta 7 m2, skrovvikt 45 kg.

Ovan: På 70talet 
amatörbyggdes många 
optimister i plywood, 
som här av Hasse 
Schröder. Nedan: Allan 
Pettersson och Inge
mar Nilsson byggde 
1974 ett antal optimis
ter i plast åt UKF och 
USS. Några av dessa 
seglar ännu!

En ung Micke Brandt 
i egenhändigt byggd 
Moth, ursprungsklas
sen till Ejolle.

Optiträning vid UKF.

Start vid JuniorEM 
1993 på Neusiedlersee, 
Österrike.

David Lundholm och 
Carl Johan Åkeson (t h) 
tränar utanför UKF.
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Issegling
Skridskosegling
Även under vinterhalvåret har medlemmarna haft stora möjligheter till 
aktivitet i klubbens regi. Den idrottsliga verksamheten har i huvudsak 
bestått av skridskosegling och skridskoåkning. Skridskoseglingen starta-
de i föreningen vintern 1919–20 med Sven Thorell som initiativtagare.

De skridskosegel som användes på 20-talet var av samma modell 
men något mindre än de som används i dag. Seglen var av drak modell 
och sydda av bomull. Denna modell utvecklades i Stockholm om-
kring 1904 och har använts med små variationer alltsedan dess. Under 
50- talet ersattes dock bomullen av dacron i seglen, och bambun i riggen 
ersattes av aluminium. Dagens segel är också större, 7–8 m2. Numera 
sys seglen i moderna material, t ex mylar och kevlar.

UKF är en av landets mest framgångsrika skridskoseglarklubbar 
med 4 svenska mästare, både i senior- och juniorklass.

Isjaktssegling
Från 90-talet har intresset för isjaktssegling blommat upp inom UKF. 
Ett antal klasser har kommit och gått, men nu verkar det som om intres-
set fokuserats krig DN-jakten och Is-optimisten. Särskilt glädjande är 
att vi nu har flera framgångsrika juniorer i Is-optiklassen. UKF-juniorer 
har deltagit i VM och tog på våren 2015 både guld och silver på SM. 
Till säsongen 2016 byggde UKF-aren Fredrik Söderman tillsammans 
med Uppsalas isjaktseldsjäl Kjell Mattsson tre nya Iceopti för utlåning 
till hågade juniorer. 

OK-jolle
OK-jollen konstruerades 1956 av dansken Knud Olsen. Den fick sitt 
namn av konstruktörens initialer i omvänd ordning (KO lät kanske inte 
så trevligt). Båten har skarpa slag och var ursprungligen avsedd att byg-
gas i plywood och alltså lämplig för amatörbygge, men ganska snart 
började båten byggas i glasfiberarmerad plast.

OK-jollen var tänkt som en juniorbåt där yngre och lättare seglare 
skulle kunna utvecklas till Finnjolleseglare, men det visade sig snart att 
det krävdes en relativt tung rorsman för att hävda sig på kappseglings-
banorna. Trots detta blev OK-jollen snabbt mycket populär, inte minst 
i Sverige under 60- och 70-talen. Det finns fler än 10 000 OK-jollar re-
gistrerade och det tävlas flitigt internationellt. På UKF hade OK-jollen 
sin glansperiod under 60- och 70-talen.

Längd 4,00 m, bredd 1,42 m, segelyta 8,95 m2, skrovvikt 72 kg.

Laser
Laserjollen konstruerades 1971 av Bruce Kirby, ursprungligen kana-
densare, och blev OS-klass i Atlanta 1996. Klassreglerna är mycket 
strikta, vilket leder till att alla båtar i princip är identiska. Rorsman 
blir därför helt avgörande vid kappsegling. Skroven är rejält byggda i 
glas fiberarmerad plast och har en relativt stor sittbrunn, vilket gör att 
många använder båten som tur- och badbåt för en eller fler personer. 
För kappsegling är den dock avsedd för en person. Lasern har en enkel 
rigg med en mast bestående av två aluminiumrör som träs i varandra 
och ett storsegel som träs på masten. Med låg vikt och korta mast-
segment transporteras Lasern lätt på ett biltak.

Lasern började kappseglas på UKF 1979 och under en period fanns 
det en grupp framgångsrika UKF-seglare. Idag finns det cirka fem Las-
rar på klubben. Det har tillverkats mer än 180 000 båtar i världen.

Längd 4,23 m, bredd 1,42 m, skrovvikt 59 kg. Det finns flera olika 
riggstorlekar. De vanligaste är Laser standard (7,06 m2), Laser radial 
(5,76 m2) och Laser 4,7 (4,7 m2).

RS Feva
RS Feva konstruerades 2003 av Paul Handley. Klassen har funnits i Sve-
rige sedan 2005 och rekommenderas som juniorbåt av Svenska Seglar-
förbundet. UKF har sedan några år två Feva som komplement till våra 
Optimistjollar. Båtarna används framför allt för att ge de lite äldre och 
mer avancerade optimistseglarna en möjlighet att utvecklas och få en 
introduktion till att segla tvåmansbåt. Cirka 6 000 Feva har tillverkats.

Längd 3,64 m, bredd 1,42 m, skrovvikt 63 kg, total segelyta 14,6 m2 
fördelat på stor, fock och gennaker.

Hobiecat
I början av 2000-talet har vi på UKF sett ett växande antal katamaraner 
och då framför allt Hobiecat. Klubbens katamaranseglare kappseglar 
sparsamt, båtarna används framför allt för en fartfylld upplevelse på 
vattnet. Hobiecat finns i ett stort antal storlekar och varianter, och det 
är endast de mindre som finns på klubben.

Vid VM i isjakt 2013 
i Litauen deltog Ivar 
 Steffner i klassen 
Iceopti.

Anders Schwan, UKF, 
svensk mästare i 
skridskosegling.

Feva utanför UKF 2008.

Vid ett KM i början av 
80talet försökte Inge
mar Nilsson lära sig 
gippa i en Laser. Det är 
inte så lätt.

Hans ”Artur” Olsson i 
sin OKjolle kring 1970. 
Senare bytte Artur till 
Finn.
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Ovan t h: Moa Walterson tränar 
på Funbosjön. T v: Gustav 
”Mojje” Pettersson, distrikts
mästare 1925. Ovan t v och 
nedan: Mikael Flodström.

Drakseglarna kommer

Det blir tyst. Mitt inne i all fart och vind 
upplever jag en tystnad och stillhet. 

Jag vilar mig mot seglet och känner hur allt 
blir lätt, lätt. Jag har hittat känslan, balansen. 
Det inre benet vilar på det yttre. Så många 
timmars slit och bändande med ett stort och 
motvilligt segel. Så lätt det går. Nu, när bi-
tarna fallit på plats. Det var värt det.

Vi samlas på parkeringen i Flogsta. Lastar 
segel och packning. Oftast åker vi i Mickes 
röda Volvo. Den rymmer mycket, precis som 
på reklambilderna i tidningarna. Micke pra-
tar. Om mycket. Om allt och om inget. Jag 
lyssnar. Ibland pratar han om vardagliga sa-
ker. Väder, vindar, isar, båtar. Om personer 
han har känt och personer han har mött. Om 
sånt som hänt. Vi pratar om Estonia. Micke 
lär oss hur man överlever kylan i en rädd-
ningsflotte. Det känns bra. Mitt i allt det hem-
ska så känns det lite lättare att veta hur man 
överlever. I fall att.

När vi parkerat lastar vi ur bilen. Och bär. 
Segel, väskor, pjäxor, skridskor. Det är tungt. 
Alltid tycks det vara något som skaver. Men 
så är vi framme på isen. Lägger ner allt. Jag 
känner mig lätt. Vi tar på oss skridskor, pjäx-
or, ispik och isdubbar och rekar isen. Ser var 
isen är tunn och var isen är bra.

–Lyssna, säger Micke, och stampar skrid-
skon i isen.

Jag lyssnar.
–Och så lyssnar du nu. Micke har åkt bort 

en bit. Jo, jag hör. Det är olika toner. Det är 
som att isen talar. Om man bara lyssnar. Ju 
högre ton, desto tunnare is.

Det handlar om att känna, se, höra. Att lita 
på det språk som talas. Jag lär mig.  Sakta. Om 

isar. Om skridskoseglingens magi och fart. 
Om att hitta balans och fördela kraft. Dom 
erfarna har ett oändligt tålamod. Förklarar, 
trimmar, hjälper. Hejar på och be römmer. 
En aldrig sinande ström av positiva ord. Och 
visst går det bättre.

I halvtid fikar vi. Det är viktigt. Te dricker 
han, Micke.

–Det här, det är en sport, säger Micke. Till 
skillnad från isjakterna, där sitter man och jä-
ser. Det här, det är jobbigt, man måste vara 
stark. Och vi andra nickar instämmande, Jo, 
visst håller vi med, vi drakseglare.

Efter fikat är det tävling. Klubbmäster-
skap, DM, eller något annat. Lite beroende på 
hur många vi är, och vilka som är med. Men 
damklass är det sällan. Vi är inte så många, 
men det gör mig inget. Jag är ju med ändå. 
Alla får vara med, oavsett. Och det får mig att 
känna mig inkluderad, jag har ett samman-
hang. Mitt i mitt ungdomskaos så finns det 
en plats för mig där jag räknas. Där det som 
skapar gemenskap är sökandet efter fart och 
harmoni. Och magi. Jag lär mig att lita på mig 
själv och jag hittar både glädje och balans. 

I mars byts isarnas tystnad och toner mot 
sjöarnas skvalp och brus. Seglet läggs undan 
och isdubbarna byts mot flytväst. Jag njuter 
av sommarvarmt Mälarvatten, doften av två-
taktsmotorer och engångsgrillar. Men snart, 
snart kommer hösten igen. Löven försvinner 
från träden och gömda av det gråa november-
mörkret lägger sig isarna. Tysta väntar de. För 
det står inte på innan dom kommer, drakseg-
larna.

Moa Walterson
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Ordförande i 
UKF 1916–2016
Namn År   Antal år Sammanlagt
Sven Thorell 1916 – 1921 6 7
David Rundström 1922   1 1
Sven Thorell 1923   1 7
Gustaf Pettersson 1924 – 1929 6 8
Artur Hellsten 1930 – 1934 5 5
Gustaf Pettersson 1935 – 1936 2 8
Per-Olof Hemlin 1937   1 1
Ernst Sarby 1938 – 1953 16 16
Gösta Lundholm 1954 – 1969 16 16
Anders Schwan 1970 – 1975 6 6
Anders Olin 1976 – 1977 2 2
Eric Grönberg 1978 – 1980 3 3
Karl-Erik Danielsson 1981 – 1983 3 3
Hasse Schröder 1984 – 1985 2 2
Nils Kinch 1986 – 1987 2 2
Jan-Olov Holst 1988 – 1990 3 3
Kurt Sjöberg 1991 – 1993 3 3
Klas Elwinger 1994 – 1996 3 4 (5*)
Per Nilson 1997 – 1999 3 3
Lennart Wallin 2000 – 2001 2 2
Birgitta Åhman 2002 – 2009 8 8
Klas Elwinger 2010   1 4 (5*)
Ola Carlsson 2011 – 2012* 2 2
Gustaf Jernberg 2013 –   

* Vice ordförande Klas Elwinger uppe-

höll ordförande skapet 2012 då ordinarie 

 ord förande långseglade.
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Ekonomin blev styrelsernas huvudvärk

Under de första årtiondena präglades 
verksamheten av vuxna som ägnade 

sig åt sin favorithobby. Man byggde egna 
båtar, tävlade med varandra och umgicks. 
Styrelsens fokus låg på att organisera täv-
lingar och utflykter.

Under 70-talet förändrades verksam-
heten genom att det blev en förskjutning från 
vuxen- till juniorsegling. Föräldrar trädde in 
och satsade resurser och tid på barnens akti-
viteter. Klubben behövde nu också investera 
i egna klubbåtar såväl för seglingen som för 

följebåtar för träning och arrangemang. Ut-
veckling av klubbhus och hamnanläggning 
kom att kräva allt bättre finansiella muskler. 

Varje styrelse har haft att hantera den-
na vånda över ekonomin och fått lägga ner 
mycket arbete på att få budgeten att gå 
ihop. Finansieringskällorna har skiftat ge-
nom åren – sponsring, projektmedel, lotter, 
aktivi tetsbidrag – formerna har varit många, 
utöver basen i form av medlems- och båt-
avgifter.  Ingemar Åkeson
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Bildkällor
Sidnummer och bildkälla 

anges. På sida med flera 

bilder betecknas bilderna 

A, B, C, ... , med start i 

sidans övre vänstra hörn 

och vidare nedåt.

2 Klas Elwinger

5 Mats Nylinder

6 Klas Elwinger

7 UKF:s arkiv

8 UKF:s arkiv

9 A UKF:s arkiv

9 B UKF:s arkiv

9 C Bert Sarbys arkiv

10 A Paul Sandberg

10 B Bert Sarbys arkiv

10 C UKF:s arkiv

11 A Rickard Sarbys 

arkiv

11 B Yvonne Brandt 

Andersson

11 C Sigurd Jarnstam

12 A Ingemar Nilsson

12 B UKF:s arkiv

13 UKF:s arkiv

14 Ingemar Nilsson

15 Mats Nylinder

17 A Max Ekström

17 B Mikael Brandt

18 Klas Elwinger

19 Rickard Sarby

20 A UKF:s arkiv

20 B Rickard Sarby

21 UKF:s arkiv

22 UKF:s arkiv

24 Sara Melén

25 Klas Elwinger

26 UKF:s arkiv

27 UKF:s arkiv

28 A Hans Schröder

28 B Ingemar Nilsson

28 C Hans Schröder

30 Ingemar Åkeson

33 Ingemar Nilsson

34 Charles Ley

35 Mats Nylinder

36 Elias Johansson (ur 

Båtnytt)

37 Mikael Brandt

38 Matilda Nilsson

39 Viktor Persson

40 Max Ekström

41 Rickard Sarby

43 A Bert Sarbys arkiv

43 B Mikael Brandts 

arkiv

44 Charles Ley

47 Mikael Brandt

48 A Håkan Fröjdh

48 B Mikael Brandt

49 David Sandberg

50 A Bert Sarbys arkiv

50 B Ingemar Nilssons 

arkiv

50 C Rickard Sarby

51 A Bert Sarbys arkiv

51 B Bert Sarbys arkiv

51 C Ingemar Nilssons 

arkiv

52 A Klas Elwinger

52 B Rickard Sarby

52 C Mikael Brandt

53 Åke Berg

54 Åke Berg

55 A Åke Berg

55 B Dick Pettersson (ur 

UNT)

56 Yvonne Brandt 

Anders son

57 Mikael Brandts arkiv

58 Ingemar Åkeson

59 Ingemar Åkeson

60 A Mikael Brandt

60 B UKF:s arkiv

61 UKF:s arkiv

62 A–E UKF:s arkiv

62 F (dekal) Barbro 

Nerhagens arkiv

63 A UKF:s arkiv

63 B Ingemar Åkeson

63 C Mikael Brandt

64 Björn Hedin

65 Max Ekström

66 Klas Elwinger

67 Paddelstänk – Kanot-

idrott

68 A Rickard Sarby

68 B Rickard Sarby

68 C UKF:s arkiv

68 D UKF:s arkiv

69 A Björn Hedin

69 B Rickard Sarby

70 A UKF:s arkiv

70 B Bert Sarbys arkiv

70 C Rolf Hamilton

70 D Bert Sarbys arkiv

71 A Ingemar Nilsson

71 B UKF:s arkiv

71 C Björn Hedin

72 A Mikael Brandt

72 B Ewa Hjertsén

73 Ewa Hjertsén

74 UKF:s arkiv

75 Mikael Brandt

76 UKF:s arkiv

77 Oscar Bladh

78 A Klas Elwinger

78 B UKF:s arkiv

80 A Klas Elwinger

80 B Klas Elwinger

80 C UKF:s arkiv

81 Klas Elwinger

82 Rickard Sarby

83 A Sjöhistoriska 

museet

83 B UKF:s arkiv

84 UKF:s arkiv

85 A Rickard Sarby

85 B Veteranbåtsarkivet

86 A Rickard Sarbys 

arkiv

86 B Mikael Brandt

86 C Veteranbåtsarkivet

87 A Björn Hedin

87 B Bert Sarbys arkiv

87 C Rickard Sarby

87 D (Snipe) Hans 

Schröder

87 E (Snipe) Hans 

Schröder

87 F (Snipe) Hans 

 Schröder

88 A Ingemar Nilssons 

arkiv

88 B Ingemar Nilssons 

arkiv

88 C Ingemar Åkeson

89 A (Moth) Else-Marie 

Brandt

89 B Ingemar Åkeson

89 C Ingemar Åkeson

90 A Ingemar Nilsson

90 B Ingemar Nilssons 

arkiv

90 C Max Ekström

91 A Mikael Brandt

91 B Peter Steffner

92 Hans Schröder

93 A Mikael Brandt

93 B (svartvit) UKF:s 

arkiv

93 C Mikael Brandt

93 D Mikael Brandt

95 (karta) Tommy 

Gustavs son

Omslagets framsida, foto: 

Rolf Hamilton

Omslagets baksida, foto: 

Mikael Brandt

Vi har försökt nå alla 

kända upphovsrätts-

innehavare till bilder i 

boken. Har vi i något fall 

misslyckats med detta, 

vänligen ta kontakt med 

föreningens styrelse via 

e-postadressen 

ukfjollesegling@ukf.se
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