
Nästan 400 mil på fem dagar! 
Tidigt tisdag morgon den 16 januari startade Mikael Nilsson / SWE 61, Fredrik Tegnhed / SWE 5 och 

undertecknad från Karlstad. När vi vaknade snöade det ganska mycket. Som tur var, blev det 

betydligt bättre väglag när vi passerade Säffle och Åmål.  

 

Nu kan man undra varför vi tre Finnjolleseglare sätter oss i bilen för köra i snöoväder? 

Mikael Nilsson  hade beställt en Hit-Trailer, som tillverkas av Jan vander Horst. Jan bor några mil 

utanför Amsterdam. När vi ändå ”var i närheten”, besökte vi Dinghy Racing Centre. Där blev vi väl 

motagna av Gerko Visser, som visade oss runt och berättade bland annat om tillverkningen av Hit-

masterna. 

När vi var nöjda med  besöket i ”godisbutiken” hos Dinghy Racing Centre, startade vi resan genom 

Holland och Tyskland till Devoti  Sailings fabrik i Polen nära gränsen till Tjeckien. Där Mikaels  

nytillverkade  D-Fantastica väntade på honom. 

 

Summerar vi vår resa, blev resrutten så här: Karlstad-Danmark (färja Rödby-Puttgarden), Tyskland, 

Holland, Tyskland, Polen, Tyskland (Rostock-Gedser), Danmark, Sverige. Fredag, nattlogi hos Fredriks 

föräldrar i Halmstad. Lördag 20 januari var vi åter hemma i Karlstad. 

Efter en mycket god lunch som Fredriks fru Jenny hade ordnat oss, hade Mikael ytterligare 30 mil att 

köra hem till Uppsala. 

 

 

En av många bilder ”plåtade” från undertecknads position i baksätet. Utan överdrift, fanns det gott 

om tid att ta sådana här bilder…  

 



Fr. v. Fredrik, Torsten, Mikael och generalagenten för Musto´s produkter i Holland (det där med namn är inte alltid så lätt). 

 

Mikael får teknisk instruktion hur släpet fungerar och dokumenterar informationen han får av en av Jan vander Horsts 

anställda. Jan är grundaren av företaget Hit-mast. Jan berättade för undertecknad i samband med Swedish Open 

Championship i Uppsala 2009, att företaget fram till 2009 hade tillverkat 1 700 Hit-master.  

Skulle vara intressant att veta hur många master som tillverkats sedan dess? 



 

                                      DINGHY RACING CENTRE i Holland 

Några Hit-master färdiga för levererans. 



Mikael och Fredrik tillsammans med Gerko Visser. 

 

 

Micke ser lite förvånad ut när han hittar en flaska skumpa i sin nya Finnjolle… undrar vad han ska 

göra med ”skumpan”? 



 

Härmed döper jag dig till… så småningom blir det säkerligen offentligt vad Mikaels Fantastica blev 

döpt till? 

 

 



 

 

Mikael, Fredrik och undertecknad, som alla tre seglat för Uppsala Kanotförening och alla tre som på 

olika sätt hade kontakt och kände Finnjollens konstruktör Rickard Sarby, överlämnade denna tavla 

och UKF-standar till en av cheferna vid Devoti´s fabrik i Polen.  



 



Hellerups Sejlklub i Köpenhamn– där vi hämtade en Devoti 2001, för transport hem till Karlstad. 

 
Mikael och Jörgen Lindhartsen… ett roligt återseende efter mer än trettio år. Bland annat seglade de Nordiska 

Mästerskapen ”för länge sedan”. Lasse Hjortnäs vann. Jörgen var nog tvåa, om inte minnet sviker helt och hållet. Mikael 

blev fyra eller femma. 



 
Den kända Danske Finnjolleseglaren Jörgen Lindhartsen, hjälper Fredrik att rulla ombord Finnjollen han köpt och som vi 

hämtade i Hellerup. 

 
Denna bild pryder en av väggarna i Hellerups Sejlklubs klubbhus. Tror att bilden är från OS 1988, då Paul Elvström seglade 

Tornado tillsammans med dottern Trine. 



I klubbhuset hos Hellups Sejlklub, finns denna historiska bild på Paul Elvström (1928-2016). Undertecknad kunde bara inte 

låta bli att fotografera ”affischen” som hänger i trappan upp till övervåningen i klubbhuset. 

 - 

Paul Elvströms meritlista när det gäller OS-medaljer, är minst sagt imponerande: Guld 1948 (Firefly), Guld 

1952 (Finnjolle), Guld 1956 (Finnjolle) och Guld 1960 (Finnjolle). 

Endast Engelsmannen Sir Ben Ainslie ”är en OS-medalj bättre” än Paul. 

Bens OS-medaljskörd: Silver 1996 (Laser), Guld 2000 (Laser), Guld 2004 (Finnjolle), Guld 2008 (Finnjolle) och 

Guld 2012 (Finnjolle). 



Fredriks pappa Lars, tog den bilden när vi tidigt på morgonen lördagen 20 januari lämnade Halmstad. 

Efter en avslutande gemensam lunch hos familjen Tegnhed i Karlstad, överlämnade Fredrik och undertecknad en flaska 

skumpa” som tack för denna trevliga och upplevelserika resa. 

 



 
När Mikael och Fredrik i slutet av oktober 2017, var i Devotis fabrik i Polen och lämnade Mikaels Devoti 2014 i inbyte, då 

hade de enastående tur att få träffa ägaren av Devoti Sailing… Luca Devoti. Sådan tur hade vi inte vid det här besöket i 

Devotis fabrik! 

Tack Mikael för att jag fick följa med på denna fantastiska resa. Tack också till en fantastiskt bra 

körning. Ibland var det ganska svåra vägförhållanden. Tänker bland annat på de hårda vindstötar som 

kändes otäcka stundtals, då vi befann oss i utkanten av den orkan som drog fram med stor förödelse 

över mellersta Tyskland. Det märks att Mikael kört rally och har många mil bakom ratten. Han har i 

alla situationer en fantastik kontroll på bilen. Nämnas kan att Mikael på 80-talet någon gång, i sin 

klass har vunnit Svenska Rallyt. Det har känts mycket tryggt och avslappnande i baksätet. 

Vill också rikta ett stort tack till Fredrik som varit ”co-driver” under resan och assisterat Mikael med 

guidning via GPS och via sin dator bokat hotellrum, allt eftersom. Fredrik hade planerat hela resan ”in 

i minsta detalj” som Sickan (i Gösta Ekmans skepnad) i Jönssonligan brukade säga. 

Tack Mikael och Fredrik för resesällskapet och en helt oförglömlig upplevelse för ”Finnjollefarfar”… 

han som håller i rodret för Svenska Finnjolleförbundet! 

Mikael lycka till med din nya Finnjolle, samt lycka till under Europamästerskapen i Cadiz, i mars och 

under Finn World Masters i El Balis, i maj. 

 

Jag även önskar Fredrik Tegnhed lycka till under EM:et i Cadiz och Finn World Masters i El Balis! 

Torsten Jarnstam / SWE 111, Karlstad 21 januari 2018 

För Svenska Finnjolleförbundet 

 


