
Intervju med Janne Florén/SWE 4 

Janne hälsar välkommen att läsa intervjun med honom. Här ser vi Janne Florén under träningslägret i Karlstad i april 2017. 

Foto: Torsten Jarnstam 

 

Janne – berätta lite kort om vem är Jan-Erik Florén? 

Växte upp på ön Orust under 40-50–talet, i en trygg idyllisk miljö. Vårt hus låg 50 m från vattnet, 

varför havet blev en naturlig lekplats. 14 år flyttade jag till Uddevalla för studier och sen till Göteborg 

– där jag senare fick min första anställning. Träffade Peggy. Vi gifte oss 1966. Resultat två söner. 

Bodde i Göteborg 45 år. 2005 byggde vi hus och flyttade till Norra Grundsund. Cirkeln sluts – 100 m 

till havet – och miljön är optimal, med Finnjollen på stranden.  Till sist måste jag ge Peggy (min fru) all 

kredit – som haft sådant tålamod (många helger som seglaränka) med mig i 52 år. Nu betalar jag 

tillbaka en del – men det är en annan historia. 

När du var yrkesverksam, vad arbetade du då med och när blev du pensionär? 

Min första anställning början 60-talet ”Forshaga” (senare blev Forbo), Reklam-och 

Informationsavdelningen. Detta var under miljonprogrammets guldålder. I varje lägenhet låg det våra 

golv. 1968 genomförde jag en jättekampanj för ett nytt revolutionerande golv ”Novilon”, som har 

blivit ett allmänt begrepp för plastmattor. Senare blev det informationssektorn för min del. 

Spännande tider med ”rödvinsvänstern” och starka fackföreningar.  Eftersom vi också hade företag i 

Sydafrika, så vägdes all information på en vågskål. Hade egen verksamhet under 90-talet med 

blandad framgång.  De sista 6 åren fram till pensionen engagerade jag mig i golvvärme branschen. 

Definitivt den mest lönsamma perioden i mitt arbetsliv. Gick i pension 2010. 

Vet att du spelat en del tennis tidigare, gör du det fortfarande? 

Visst!  Spelar seriesystem H 70 Div.1. Funnit en perfekt kombination mellan Finnsegling på sommaren 



och tennis på vinter halvåret. Började faktiskt spela tennis först vid 42 års ålder. 57 år var jag som 

bäst rankad 2:a i Göteborgsregionen.  Har två 3:e platser i dubbel på SM. Kvartfinal i singel. 2000 

vann jag den största veteran turneringen i Göteborgsregionen Åkereds spelen med 50 deltagare.  

Slog då alla de bästa i Göteborg. Numera spelar jag för Lysekils klubben LAIK. 

(Utmanar Svensktruppen i Barcelona–tar med två racketar och bollar). 

Du tillhör sedan några år tillbaka åldergruppen Legend i Finnjolleklassen, hur känns detta? 

Fantastiskt kul, speciellt nu när fler legend har kommit ut på banan. Inte minst Torsten J, Micke B, 

Veine J, Peter B, och danske Flemming.  Ingen kan ju påstå att jag har speciellt lätt konkurrens. Dessa 

herrar har minst 50 år i finnjollen.  Innan dessa herrar ”blev fullvuxna”, dominerade jag, av 

uppenbara skäl, Legendklassen i några år. När jag någon enstaka gång slår mina legendkamrater, så 

måste ni förstå att jag är nöjd och glad och ibland irriterande kaxig. 

Janne ”in action” under träningslägret i Karlstad i april 2017. Foto: Torsten Jarnstam 

Hur gammal är du egentligen? 

Ådern kan variera en hel del. Så här kan jag uppleva den: innan regattorna startar är jag 20. Efter 1:a 

rundningen 30. Efter första länsen (10m/sek) 50. Efter 2:a kryssen 70 och i mål har jag kommit i kapp 

min ålder 75 år. Men jag har bra återhämtning. Så kvällarna missar jag i regel inte. 

När började du segla och vilken båt/jolle seglade du allra först? 

Vi var några pojkar 10-12 år som vrakade en Dora(platteka), efter en storm. Mamma sydde segel  av 

gamla lakan,  anpassade för spristake. Kryssegenskaperna var ju inte dom  bästa. Men vi löste det 

med en kraftig planka som vi bultade fast i botten.  Det blev ett rejält lyft på kryssen. Det var nog här 

det stora intresset för båtar och segling startade, inte minst mekandet och intresset för att förbättra 

båtarna hela tiden. Pappa köpte en julle med sprisegel. 14-15 år seglade jag Oslojolle och Tärnunge 

en fantastisk fin pojk båt. Min första egna kölbåt var en B22:a köpte jag 1965. 1975-1976 gästspelade 

jag i Starbåt (Krångel).  Bästa resultat, med hela Sverige Eliten på plats, var en 3:e plats i Torshälla. 

Börje Larsson vann, liksom han vann SM,NM,EM det året med enbart spikar. 1977 seglade jag 

Dominant 95 och vann Tjörn runt. 77 köpte jag en egen Dominant 95, som jag året efter sålde till 

Trinidad. Kan också nämna att jag var med och startade SSS och Tjörn Runt början 60-tal. Bl.a. var 

Christian Vinge med i uppstarten, som ju även seglade Finnjolle. Jag gastade en drake på första Tjörn 



runt, som vi vann. 7 båtar startade kl. 11.00 på kvällen. Målgång på natten. 1963 ändrades starttiden 

och det blev dagsegling för vanliga dödliga och därefter blev det succé.  

Början 90-tal byggde jag en Dominant Race, och med den vann jag alla lysseglingar på västkusten och 

t.o.m. Torsö runt. Knalten, Vinga Race , Lysekils Race, Malmön runt, Marstrandsregattan m.m. Sålde 

den 93 till Västervik – sen höll jag upp tills intresset för Finnjolle dyk upp i slutet 90-tal. 

 
Den sociala gemenskapen är lika viktig som själva seglingen. Här ser vi Peter Bernstein i samspråk med Janne under SM i 

Skanör (2013 tror redaktören att det var, men kan också vara SM i i Skanör 2010). Foto: Torsten Jarnstam 

Om jag inte fattat fel, så har du seglat Drake en hel del, stämmer det? 

Egentligen bara 1963 och 1991. Jag gastade Drake 174 i 1963 Dragon Gold cup. Näst äldsta båt. Kom 

44. Aage Birch vann.  90 Börresen drakar i mahogny och teakdäck. Vilken syn. 1991 gick Dragon Gold 

Cup återigen i Marstrand.  Nu hade vi en Börresen i plast. Jag och min kompis Simon delade på 

rodret, varannan segling. Kom 25:a. 3:e bästa sv. Båt. Molse, Veine var före.  OBS! Lars Edvall kom 

54:a (förlåt Lars att jag noterade detta )– men det är och förblir den ende gången jag är före dig. Lars 

Jensen vann. Vi hade 2 niondeplaceringar – och då var vi före Lars Jensen. 90 båtar deltog. 

Hur kom det sig att du började segla Finnjolle? 

Har alltid gillat Finnjollen. Köpte en gammal ”Lannaverre” i Karlstad i slutet av 90-talet. Första gången 

jag träffade Torsten, som också hjälpte mig lasta båten på biltaket.  Fixade till den lite och 

nöjesseglade några somrar. 1999 köpte jag SWE 717 av Bo Bergman i Uppsala. Jag seglade bara KM 

GKSS i oktober – kom 3:a ! (12 Vanguard var med). Skadade mitt knä allvarligt den vintern. Sålde 

båten året efter till Cristian Finnsgård. Blev bra i knät – köpte tillbaka SWE 717 2006. 2008 sålde jag 

den till Pär Friberg.  Nu hade jag verkligen fått smak på Finnjollesegling. 2008 Köpte jag SWE 725 

Devoti (röda däcket) av Anders Ekström (Fredrik Lööfs starbåtsgast från OS 2008, då det blev brons 

för Fredrik och Anders) och som jag premiärseglade SM i Sandviken i obefintligt vind.  



 2014 vid Sola Cup/Sverige Cupen, sålde jag den till Erik Åberg.  Samtidigt köpte jag den Devoti jag har 

nu, SWE 4, av Johan Forsman i Falun. 

Vad är din målsättning med ditt Finnjolleseglande? 

Av naturen är jag nyfiken – faktiskt fortfarande – vill gärna utforska hur bra man kan bli med den 

taskiga jollebakgrund jag har. Med tanke på mitt utgångsläge så vet jag att det går att sakta bli bättre 

och detta är nog målsättningen.  Men det ska sägas: hade inte Torsten varit så generös att dela med 

sig av sina erfarenheter, så hade det nog inte gått. Minns när vi reste till Danska Mästerskapen i 

Sönderborg. Jag plågade Torsten både på ner – och hemresan med frågor. Torsten visade ett tålamod 

utöver det vanliga. Även Tonny Nyrén i Karlstad har hjälp mig en hel del, liksom Björn Allansson. Utan 

de här grabbarna hade det inte gått – för det är inte så lätt att börja med en ny sport på gamla dagar. 

 
En bild från Sola Cup/Sverige Cupen i Karlstad 2012. Janne Florén ligger bra till i fältet. Fr. v. Patrik Jarnstam/SWE 10, Daniel 

Birgmark/SWE 11, Max Salminen/SWE 33, Lars Edwall/SWE 59, David Berg/SWE 801 och Janne Florén/SWE 725.  

Foto: Tonny Nyrén 

Du har deltagit i några Finn World Masters (Veteran VM för Finnjolleseglare 40 år och äldre), 

kommer du att delta även 2018 i Barcelona? 

Mitt första FWM var i Sopot, Polen 2014. En stor upplevelse med 120 båtar på starten. Kom 9.a i 

Legendklassen (26 legend), trots två diskningar. Kunde faktiskt varit topp 6. Mest stolt är jag över 

sista seglingen där jag kom 3:a i hårdvind 17m/sek, visserligen smult vatten. Jag minns att Stefan 

Nordström kom fram efteråt och gratulerade. Det värmde mig i hjärtat. Även Torbole 2016 var en 

stor upplevelse.  36 legendgubbar ställde upp. Tyvärr drog jag på mig 3 diskningar, som förstås drog 

ner resultatet. Planen är att jag ska segla i Barcelona och förhoppningsvis Skogshoved i Danmark 

2019. Men nu blir det till att öka besöken på gymmet under våren. 

Vad skulle du vilja säga till de som i dag är unga och seglar exempelvis Laser och funderar på hur 

det är att segla Finnjolle? 



Framtiden oroar mig en del. De ungdomar jag pratar med i Lysekil drömmer om att i framtiden segla 

en 49er. De är ju fan ingen båt! Jag är nog för gammal för att ge råd. Men jag lovar att arrangera 

provseglingar för ungdomarna en helg till våren i Lysekil. Förhoppningsvis kan jag så ett litet frö. 

Dina Finnjollekamrater runt om i Sverige, är de snälla mot dig som är legendseglare? 

Inte alltid. I början på karriären lämnade de mig ensam ute på fjärden – men oftast hittade jag hem. 

Det har blivit bättre efter hand. Allvarligt – det är faktiskt ett privilegium att få vara en bland dessa 

fantastiska underbara Finnjolleseglare inkl. legendseglare.  För mig är också den sociala biten minst 

lika viktig som seglingarna. (Kanske inte så svårt att förstå). 

 
Här ser vi Janne göra reklam för Svensk Finnjollesegling. Det gör han på ”stöget” i Sönderborg i samband Danska 

Mästerskapen för ett antal år sedan. Foto: Torsten Jarnstam

 
 Här ser vi Janne under kaffepaus i Sönderborg. Foto: Torsten Jarnstam 

Intervjuade gjorde Torsten Jarnstam för Svenska Finnjolleförbundet.   



 
Svenska Finnjolleförbundets ordförande Torsten Jarnstam/SWE 111 ”luftar sig i sin Finnjolle” på Sööfjor´n i Karlstad 2011. 

Foto: Åke Jansson 

 

Håll gärna utkik efter nästa intervju i serien med Svenska Finnjolleseglare… Svante Collvin/SWE 2! 

 

 

Svenska Finnjolleförbundet bildades 1954 och 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 nå målet att få fler att segla Finnjolle, Olympisk enmansjolle i 66 år, 1952 

- 2018. 

 

Besök gärna Svenska Finnjolleförbundets hemsida: www.finnjolle.se  

 

 

http://www.finnjolle.se/

