
 

 

Intervjufrågor till Mats Johnsson – januari 2022 

Hej Mats - vill börja med att hälsa dig välkommen till Svenska Finnjolleförbundet! 

Mats svarar: Tack så mycket för det! 

Kan du lite kortfattat berätta om Mats Johnsson!  

(ålder, födelseplats, civilstånd, arbete o.s.v.) 

Mats svarar: Född 58 i Malmö. Gift med Maria (en gång en av Sveriges vassaste E-jolle 

brudar) Senior Adjunkt i pedagogik, Fil kand i Idrottsvetenskap och arbetar på Malmö 

Universitet. 

När började du med segling och vad var det för sorts båt du började segla? 

Mats svarar: Startade med pappa i en gammal koster (ombyggd lotsbåt). 1:a egna båten var 

en Lill Triss, nyinköpt 1965 men seglade med klubbens (Trindeln) Optimister också. 

 



Vilka övriga segelbåtar har du seglat? 

Mats svarar: Jag kappseglade (gastade) på olika kölbåtar i klubben. Jag köpte en 606 och 

kappseglade den flitigt under 70-talet. 78/79 köpte jag en Laser och blev ”hooked”. 81 

gjorde jag min bästa säsong och var rankad 2:a i Sverige. Väldigt nöjd med det i ganska 

mördande konkurrens. Tror inte något av GP-seriens tävlingar den säsongen var under 150 

båtar! Seglade lite Snipe parallelt under några år och började gasta i Tornado under några 

plugg-år i Stockholm kring 84 - 86.  

Efter det blev det Tornado 86 – ca 2000 med många EM/VM/För-OS. Jag tror det blev 6 olika 

Tornado genom åren. Därefter kölbåt, Express, Banner 30 (Förlaga till X79), X99, X35 och nu 

2021, en X40. En Laser har mestadels funnits till hands och sommaren 2020 köpte jag min 

första Finnjolle (Classica 2004) osedd från Holland.  

I somras, 2021 köpte jag en av Max Salminens (Fantastica 2017). 

Hur kom det sig att du började segla Finnjolle? 

Mats svarar: Provade redan lite kort kring 78-79, men mest på skoj i Kent Carlsons båt. 

Jobbade på hans segelmakeri och sydde många Finnjolle segel 

Nu i modern tid så lockade Peter Overup och Stefan Sandahl mig genom att provsegla några 

fina försommarkvällar 2020. Såld direkt! 

 

Vad är det som gör att du tycker om att segla Finnjolle? 

Mats svarar: Det är en fantastiskt responsiv båt vad gäller trim. Känslig och enormt skön att 



styra. Samtidigt en riktigt fysisk best som man får slita med om man vill. Det är en enormt 

genomtänkt båt som fungerar i alla lägen. Dessutom jäkligt snygg på vattnet. 

 

Har du några tips till de som funderar att börja segla Finnjolle? 

Mats svarar: Prova. Det är inte komplicerat. Det är dessutom en säker båt som man kan 

segla tryggt med även om det tutar i. Akta skallen bara!!:) Äldre båtar fungerar väl, så det 

behöver inte bli dyrt. Det är inte för sent att börja vid 62 

 

Har du några tankar på hur vi ska få fler att börja segla Finnjolle i Sverige? 

Mats svarar: Testbåtar så som 505-förbundet har. Provar man är det kört!! 

Segla på fler regattor än de traditionella Finnjolleseglingarna. Att synas där andra klasser 

också finns kan skapa intresse. Då ser andra också hur jäkla trevligt vi har det! 

 

Bästa hälsningar 

Mats 

Intervjuade gjorde Torsten Jarnstam - för Svenska Finnjolleförbundet / januari 2022 


