Marina grejor från golv till tak.

En marin guldgruva i Ystad
En härlig doft av tjära slår emot oss när vi gör entré i Ystad skeppshandel. Vi blir nästan
bländade av alla mässingsföremål i den stora lokalen, som i slutet av 1800-talet var ett
varmbadhus. Text: Bengt Anderhagen Foto: Peter Anderhagen
HÄR FINNS kompas-

ser och nakterhus,
fotogenlampor, kikare,
signalflaggor, uniformer, fartygsmodeller och tusentals andra
marina föremål. Det är äldre
prylar och helt nya, moderna
båttillbehör. I detta eldorado för
en båtentusiast hittar vi den unga
ägaren, Jens Olsson.
– Jag har alltid varit intresserad av sjön och vi har alltid haft
segelbåtar i familjen, berättar
Jens. När jag fick höra att skeppshandeln var till salu så slog jag till
och köpte butiken 2017 av Tackel
& Tåg. Jag har ekonomi- och
textilskola som bakgrund och får
även stor hjälp av min bror Jakob
som är styrman. Vi har kört butiken ett och ett halvt år nu och det
känns helt rätt.
Du måste väl ha känt ett visst
48

ansvar att ta över en sådan anrik
skeppshandel med denna stora
samling av marina föremål?
– Absolut. När vi tog över
städade vi väldigt försiktigt.
Det gäller att behålla den gamla
atmosfären samtidigt som vi
naturligtvis vill vara en modern
affär med modernt sortiment,
säger Jens. Har vi inte en produkt
i lager så tar vi hem, det gäller att
serva våra kunder. Eftersom jag
har viss kunskap om kläder har
jag också satsat en hel del på det,
både sjö- och fritidsplagg.
Hur ser kundgruppen ut, det
räcker väl knappast med bara
Ystadbor?
– Nej, vi har både tyskar, holländare, danskar och norrmän
som handlar. Tack vare den nya,
fina gästhamnen får vi många
nya kunder sommartid. Det är

inte bara båtfolk som kommer,
många vill handla marina föremål för att ha som inredningsdetaljer i sina hem. Det gör att vi
kan hålla öppet året runt.
Några planer för framtiden?

– På sikt kan jag nog tänka mig
att utöka, vi får väl se hur det går.
En idé som jag tror på är att starta
en webbhandel för antika marina
föremål, säger en entusiastisk
Jens Olsson. ✪

Ägaren Jens Olsson.
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