Seglarlegenden Pelle Petterson trotsar åldern och jobbar och seglar som vanligt
27/7 12 Pelle Petterson
Cirka 100 000 båtar med hans namn guppar på haven och runt om på vägarna rullar
P 1800 och många maskiner som han designat. Numera ser man också det kända
varumärket PP på allt fler kläder
På tisdag fyller legenden och designern Pelle Petterson 80 år och dagen firar han i
hemmet tillsammans med familj och vänner.
Med ett vant kliv tar han sig upp ur båten och äntrar bryggan lika smidigt som en
40-åring.
Korshamn, där vi befinner oss, är en orörd pärla bland alla överexploaterade
småbåtshamnar i Kungsbacka. 1975 köpte familjen Petterson en tomt och byggde
sig en villa strax ovanför bryggorna. Då gick det att se Kullaviks hamn tvärs över
viken.
Badbåten, en Cresent Dorado, är en av hans många skapelser. I Kullavik ligger
hans andra båt, en segelbåt av betydligt större format. Givetvis designad Pelle
Petterson.
Han är en levande legend och har designat allt från klockor till en Stenafärja. Ett
VM-guld, två OS-medaljer i segling och ett antal andra fina utmärkelser finns
också med på meritlistan.
Förebilden är hans pappa som var mycket tekniskt intresserad och jobbade på
Volvo. Efter studenten valde Pelle samma bana och utbildade sig till ingenjör hos
GTI. Därefter bar det av till USA där han blev industridesigner på fordonssidan.
På 1950-talet fick pappan i uppdrag att ta fram en sportbil. En tävling utlystes och
Pelle åkte till Italien för att designa en bil. Han vann tävlingen. Sagan kring P 1800
var född och grunden till hans framgångsrika designkarriär lagd.
_Förra året hade bilen 50-års jubileum och jag reste runt i olika länder på klassiska
bilmässor och fick se många fina renoverade P 1800, berättar han.
Tyskland, England, Italien, Spanien och Sverige blev hans arbetsfält som
frilansande designer. Runt om i samhället poppade det upp mängder med prylar
bland annat motorsågar, gräsklippare, takboxar och små mopeder som han designat.
Men det skulle bli hans stora fritidsintresse – segling - som gjorde honom känd i
vidare kretsar nationellt och internationellt både som idrottsman och designer. I
hans prisskåp finns både OS och VM-medaljer och han har seglat Americas Cup
som är det största som finns inom segling. Men frågan är om det kan mäta sig med
priserna på hemmaplan.
_Jag vann Kungakannan i Särö fyra gånger och fick ta emot pris ur Gustav V:s
hand, säger han stolt.

Att segla är dyrt så för Pelle Petterson gällde det att skapa ekonomiska
förutsättningar för barnfamiljer att kunna segla. I slutet av 1960-talet fick han och
några kompisar iden till att ta fram en ny båtmodell. Maxi 77 blev den första och
Pelles lycka var gjord.
_Meningen var att det skulle bli en familjebåt som också var en kappseglingsbåt. I
början av 1970 var ekonomin bra och det blev ett våldsamt intresse i början, säger
Pelle som designade inte mindre än 30 olika Maximodeller, en serie Nimbusbåtar
och andra båtmodeller.
Designframgångarna förs nu vidare av dottern Cecilia som designar seglarkläder
med varumärke PP. Företaget har 18 anställda.
Åldern spelar tydligen ingen roll. Pelle Petterson fortsätter utmärka sig i segling.
Ofta som sponsor men lika ofta som kapten vid någon kappsegling som Gotland
runt. Han går regelbundet på gym, åker skidor flera veckor varje år och
Maxifabriken, som nu hamnat i Polen, vill ha hans hjälp att lösa företagets framtid.
Han har svårt att säga nej.
Drivkraften är behovet av nya projekt och enligt Pelle Petterson hade han aldrig
kunnat bli en framgångssaga och bygga sitt imperium utan sin otroliga fru som stått
ut med honom i 54 år. Bra timing och att ha funnits på rätt plats i rätt tid spelar
också roll. Ett långt och lyckligt liv och på himlen finns bara ett enda stort mörkt
moln och det var när sonen Per dog 2003.
_Jag vet att min hustru Irene fått sitta i kläm och att jag ligger back på henne och
barnen. Men jag försöker ta igen det nu på barnbarnen. Jag börjar också fundera på
om jag skall bli friare och inte ha så många projekt på gång, säger Pelle Petterson.
Boel Töpel

FAKTARUTA:
Pelle Petterson
AKTUELL Fyller 80 år 31 juli
BOR Kullavik
FAMILJ Hustru Irene, döttrarna Cecilia och Ulrika samt sju barnbarn
INTRESSE Båtar, segling och skidåkning
Faktaruta 2
Utmärkelser

HM Konungens medalj av 12e storleken 2011
KTHs Stora Pris 2004
Västsvenska handelskammarens utmärkelse 2004
Invald i Svenska idrottsakademin
Göteborgsidrottens Hall of Fame
Svenska Seglings Hall of Fame
Bildtext.
Pelle Petterson är en ödmjuk man som älskar havet. Bland alla framgångar och
utmärkelser är det en han är särskilt stolt över och det är att han tagit
Vasaloppsmedaljen.
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