
 

Studiebesök och middag lördag 4 februari 

                

13 medlemmar samlades i strålande sol den 4 februari i Oxelösund för studiebesök hos One Sails. Vi 

blev mottagna av Mattias Gustafsson. Några av oss som var lite tidiga passade också på att titta på 

Mattias A22 Tatjana som ligger bredvid segelmakeriet. 

När alla var samlade så bjöds med på lite fika och sedan så berättade Mattias om hur One Sails 

startade upp och lite om vilka som jobbar där idag. Det berättades en del anekdoter om andra 

segelmakerier från några av deltagarna.   

 

Mattias berättar om segelmakeriet. Foto: Göran Haglund 

Sedan så gick vi ner och tittade på själva segelmakeriet, skärbordet som används för att skära ut 

paneler och symaskinerna som används vid ihopsättningen av segel.  

 

”Tillskärarrummet” med skärmaskinen i bakgrunden. Foto: Göran Haglund 



Vi tittade på en nytillverkad neppargenua (i dacron) och Mattias gick igenom om hur tillverkningen av 

segel går till. Sen blev det lite frågor om segel och diskussioner skillnader mellan genuor sydda i 

dacronduk resp. laminerad duk. 

 

Mattias berättar om den neppargenua som ligger färdig på ”sybordet”.   Foto: Göran Haglund 

Därefter visade Mattias hur ett segel är uppbyggd i deras dataprogram med form och intag i segel. 

Efter genomfört studiebesök så tackade vi Mattias för visningen och åkte sen vidare mot Nyköping. 

Det som är lite speciellt med One Sails är att det enda lite större segelmakeri i Sverige som 

fortfarande tillverkar hela seglet själva (dvs. designar, skär ut och syr ihop seglen). Det gör det ju 

extra intressant att besöka just One Sails eftersom man får se hela processen fram till färdigt segel. 

Vi som skulle sova över checkade in på ett vandrarhem som ligger 60 m från Nyköping Brewing där vi 

senare åt middag. Vi blev 11st till middagen som började med lite historia om Nyköping Brewing. 

Sedan provade vi fyra av deras ölsorter och fick berättat om tillverkning av de öl vi fick prova. 

 

Ölprovning pågår.  Foto: Micke Sääf 



Trevlig middag med bra mat och mycket seglingsnack under kvällen som sedan fortsatta för de som 

sov över på vandrarhemmet. Helgen avlutades med gemensam frukost på söndagen och sedan blev 

det transport hemåt.   

Mikael Sääf 

 

Ordförande Virving pryar som segelmakare.  Foto: Göran Haglund 

 

 


