
Intervju med Patrik Hahne – ny Finnjolleseglare 

Patrik Hahne seglar in i hamnen efter en av delseglingarna under SM i Sandviken i augusti 2021.                                     Foto: Torsten Jarnstam 
 

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

Patrik svarar: Stort tack! 

Det har varit ett varmt välkomnande till klassen från alla seglare. Känns lite roligt att som 

50+:are vara ”nykomling”. 

Kan du lite kortfattat berätta om Patrik Hahne! (ålder, födelseplats, civilstånd, arbete o.s.v.) 

Patrik svarar: Jag är 51 år. Född och uppvuxen i Waxholm utanför Stockholm, där jag också 

lärde mig att segla. Är gift med Annica och vi har två killar i tonåren (som tyvärr inte fastnat 

för segling). 

Har pluggat allt från ekonomi, juridik och teknik. Det senare på KTH. Nu jobbar jag som COO 

på Cleantech-bolaget Soltech, som förser fastighetsägare med lösningar inom solteknik, 

energilager, billaddning och fastighetsstyrning.  

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

Patrik svarar: Min första läckande träoptimist köpets in 1983. Då hade jag varit i den lokala 

seglarskolan ett par år. Efter en hel del meckande och segeltejpande blev det lite trevande 

klubbkappseglingar innan en helt ny införskaffades som tog mig till VM-laget 1986 i Spanien. 

Vilka övriga segelbåtar har du seglat? 

Patrik svarar: Efter optimisten tog jag som de flesta steget över till E-Jolle, där det blev NM 

silver i Norge och sedan vidare till Laser ett par år. 



Har försökt att prova på olika klasser för båda bana och hav. Express, Cayenne, Farr 45, J80, 

J92, X199, IMX40, 606, 2.4… samt diverse semesterbåtar i både Sverige, Grekland och 

Kroatien. 

Jag fastnade lite lägre med just 606, där jag och min vapendragare byggde om vår första, 

innan vi specialbeställde den andra. Det ledde oss till flera pallplatser på SM inkl. ett guld. 

Det som jag dock inte riktigt kan släppa, är äventyret man får på havet där jag haft ynnesten 

att segla med ett tajt gäng på både EM, VM och snart 30 st. Gotland Runt inkl. 2 totalsegrar. 

 

Hur kom det sig att du började segla Finnjolle? 

Patrik svarar: Då flera av mina seglarvänner tillika vapendragare ”tjatat” om hur kul det är 

med Finnjolle och att komma tillbaka till jolle och sitt ursprung gjorde att jag sneglat på 

Finnjolle ett par år. När suget blev starkare och Finnjolle ambassadören Mats Karlsson 

hittade de rätta argumenten samt hjälpte till (tillsammans med David Berg) med att fixa en 

låne-båt var det ”kört”. Det var inte så att jag var ute och skojseglade lite i viken, utan första 

gången som jag satt i en finnjolle var på utseglingen till starten till höstregattan i Uppsala.    



 

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

Patrik svarar: Båten är komplett. Du kan laborera med allt som på vilken större båt som 

helst. Vilket också samtidigt gör det lätt att trimma bort sig, vilket för mig som ny händer 

konstant.  



Samtidigt som den är tung att hänga där man aldrig kan ta i för mycket finns en fin 

balanseringsteknik att ta till som möjliggör att man ändå kan vara med i fleetet. Den är stabil 

och samtidigt smidig. Kul att alltid få fortsätta lära sig. 

 

En extra eloge är till alla andra seglare i klassen som fått mig känna mig varmt välkommen. 

Har fått direkt komma med på middagar, övernattningar. Fått ta del av allas trim-, kläd- och 

materialtips. När mitt fall gick av under SM i Sandviken kom flera till undsättning med både 

material och extra händer. 

 

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

Patrik svarar:  

- Det är inte så tungt som alla säger. 

- Du kommer få hjälp med precis det du frågar efter 

- Låna en båt. 1 timme, en dag eller som jag en kappseglingshelg. 

- Kontakta förbundet. Du får ovärderlig hjälp med att hitta egen båt (som inte annonserats 

ut) 

- Man klarar sig gott på en förhållandevis gammal båt jämfört med många andra klasser. 

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

Patrik svarar: Det är idag många som slåss för att öka sin klass. Många har sett klassen som 

bara för ”eliten” i och med OS status. Finnjolle för mig är en möjliggörare som breddklass då 

den klarar av ett brett spectra av seglare i alla åldrar med allt från klubbsegling till grymt 

stora VM fleet. Man vill testa kanske både 1, 2 och 3 gånger innan man investerar i en egen. 

Detta borde vara lättare att kunna göra. 

 

”Jag vill boka testsegling i Stockholm” på hemsidan exempelvis. 

 
”Jag trivs bäst på öppna havet”… Patrik Hahne till rors under kappsegling till havs. 

Intervjuade gjorde Torsten Jarnstam för Svenska Finnjolleförbundet - mars 2022 


