Frågan är… vad grabbarna tittar på? Hur som helst, närmast kameran ser vi Per Kollberg, Åke Brolin,
Tonny Nyrén och Peter Bernstein.
Foto: Torsten Jarnsrtam.

Intervju med Per Kollberg – april 2022
Per är en av Finnjolleseglarna på Hönö
Hej Per - vill börja med att hälsa dig välkommen till Svenska Finnjolleförbundet!
Tack för det.
Kan du lite kortfattat berätta om Per Kollberg!
Jag är 68 år ung och född och uppväxt i centrala Göteborg. Jag är särbo med kvinna som bor
på Källö Knippla. Jag har två vuxna pojkar som bor och jobbar i Göteborg.
Jag har arbetat som lärare på gymnasiet under 36 år. Först i Göteborg därefter Henån
(Orust) och därefter avslutade jag mitt arbete i Stenungsund det sista 12 åren då jag gick i
pension vid 63 års ålder.
När började du med segling och vad var det för sorts båt du började segla?
Jag började som så många andra med Optimistjollar på Instön, strax söder om Marstrand.
Båten fick jag av min mamma efter mycket tjat, min pappa tyckte att ”pojken kan segla med
mig om han vill ut på sjön.” Han ville ju såklart ha sällskap när han ville ut på havet.
Efter det, i tretton års ålder köpte jag för egna pengar en OK-jolle (nr 698) som jag seglade
mycket med.

Kappseglade några få gånger i Marstrand men hade ingen att träna med hemma på Instön,
så det blev inga större framgångar på racen i Marstrand. Göran Andersson var den stora
stjärnan vid den tiden.
Vilka övriga segelbåtar har du seglat?
Jag har haft 15 olika kölbåtar, alla har nästan varit långa och smäckra och välseglande som
Drake, Safir (2), Rapid (2), Smaragder (2) och en NF, samt en del andra däremellan. En stor
”bobåt” Elan 40.

Per Kollberg med stor koncentration under länsen.

Hur kom det sig att du började segla Finnjolle?
Jag hade tröttnat lite på stora båtar och bestämde mig för att köpa ett litet hus på Hönö och
köpa med en liten jolle för att komma ut på havet. Via Bengt Strömberg på skolan i
Stenungsund, tipsade om att Peter Bernstein skulle sälja sin Finnjolle som låg på Hönö. Det
blev ett köp av Finnjolle (698) samma nummer som jag hade på OK-jolle, som jag sålde vid
16-års ålder. Vilket sammanträffande!
Då var vi plötsligt två som seglade Finnjolle på Hönö.
Åke Brolin som jag träffade strax efter, som hade OK-jolle, köpte min Finnjolle efter ett år då
jag köpte en nyare Finnjolle, då var vi plötsligt tre Finnjolleseglare här på Hönö.

Vad är det som gör att du tycker om att segla Finnjolle?
Rolig och samtidigt svår och utmanande båt att segla. Man får vara aktiv och lära sig nya
saker hela tiden. Sedan tycker jag Finnjollen är väldigt fin att se på, en klassisk jolle.
Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund. Vår
målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling – ge bra service till medlemmarna och på olika
sätt arbeta för ”att öka bredden”. Den sociala gemenskapen och bra tävlingar, är viktig för att få fler
att segla Finnjolle, som har varit Olympisk enmansjolle i 70 år, 1952 – 2022.

Har du några tips till de som funderar att börja segla Finnjolle?
Att kontakta lokala segelklubbar och höra om det finns presumtiva Finnjolleseglare. Fråga
runt bland kölbåtsseglare om det finns intresse att kappsegla lite, någon dag i veckan. Det är
ju faktiskt ett relativt billigt båtägande och kul att segla ihop med andra.

En härlig Finnjollebild – Finnjollegänget på Hönö tränings-kappseglar.

Har du några tankar på hur vi ska få fler att börja segla Finnjolle i Sverige?
Det måste börja med lek, bjuda in lite nya människor som får prova på, låna ut båten så de
får testa. Jag har haft ute två av mina grannar på Hönö som provat, en har precis köpt en
Finnjolle.
Den 21-22 maj arrangeras Vår-regattan på Hönö. Regattan ingår i Sverige Cupen,
är det första gången det arrangeras en nationell Finnjolleregatta på Hönö?
Tyvärr gick det ju inte förra året p.g.a. Covid, men i år blir det av. Det är första gången för oss
att genomföra regattan, det ska bli jättekul.
Har hört att ni har blivit ett stort gäng Finnjolleseglare på Hönö, hur kommer det
sig att blivit så?
Vi var tre ”gubbar” från början som seglade Finnjolle och 5 år senare är vi 15 st. Vi har
snackat runt med folk som vi känner och ”halvkänner”, som i sin tur känner någon som är
intresserad, vilket har gjort att vi vuxit i stort antal. Fika på klubbstugan med ”tjöt” och
trevlig stämning gör att vi trivs tillsammans.

Insegling till hamn efter ett träningspass.

Finnjollegänget på Hönö. Per Kollberg – tvåa från höger.

Per ”in action” i sin Finnjolle.

Finnjollegänget på Hönö… de
dricker kaffe och ”tjötar å tjötar” - både före och efter seglingen. Per Kollberg höll i kameran.

Träningsläger på Hönö 2020.
Tränare var Tonny Nyrén (Karlstad) i röd jacka. Foto: Torsten Jarnstam.

Per – ett stort tack, för att jag fick intervjua dig!
Jag tycker att det ni gjort och gör på Hönö, är beundransvärt och ett bra exempel på
vad ”ett gäng seglingsintresserade gubbar”, kan åstadkomma. Det här arbetssättet, borde
inspirera uppbyggnaden av fler Finnjolle-”fleet” runt om i vårt avlånga land. Att träffas och
trivas tillsammans, visar att det går att göra något bra för svensk Finnjollesegling.
Som ordförande för Svenska Finnjolleförbundet, gläds jag åt Finnjollegänget på Hönö, som
jag med lätthet ger fem stjärnor av fem möjliga stjärnor till det härliga Finnjollegänget på
Hönö/Öckerö… Segla ut och se glad ut!
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