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Syskonen Pia och Per Skoglund med mamma Marianne.

Benn’s – ett rejält företag
STOCKHOLM. Två syskon har byggt
upp en unik kombination av masttillverkning och båttillbehörsbutik.
Här är historien om Benn’s som blev
Årets butik i Nacka–Värmdö 2012.
n Jag är på väg från Söders granna höjder till
Lännersta en mil öster om Stockholm. Intill
motorvägen mot Värmdö, ligger Benn’s med
en av Sveriges mest välsorterade båtbutiker. Ett
företag av den gamla stammen, som drivs med
lika ägarandelar av syskonen Pia och Per Skoglund, med traditioner, historia och framför allt
kunskap. Nämn en båttyp, vilken som helst, nog
vet Per vilken rigg som sitter på den - i minsta
detalj.
Ni har fått utmärkelsen Årets butik i NackaVärmdö. Vad innebär det, Pia?
– Nackaföretagarna tillsammans med Nackaposten nominerar fem butiker. Alla som bor i
Nacka–Värmdö får sedan rösta. Första året – för
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tre år sedan – var vi fem röster från att vinna,
andra året lite fler, men i år så vann vi. Vi fick
39 procent av alla röster. Det är helt fantastiskt.
I konkurrens med ICA-Maxi, kemtvättar, bokhandlare…
– Det är en heder för oss och hela personalen
och våra kunder. Alla säger att vi är så bra, har så
bra service och vet vad vi håller på med. Verkligen roligt.
Vägen fram till Årets butik i Nacka Värmdö
har förstås varit lång och krokig. Mamma Marianne berättar hur det började.
Det var på 50-talet. Hennes man, Bengt Skoglund, kom i kontakt med Borgs fabriker i Norrköping, som tillverkade raggsocksgarn som var i
det närmaste outslitligt.
Av garnet tillverkades äppelknyckarbyxor,
raggsockor och tågvirke. Bengt, eller Benne som
han kallades (därav Benn’s), cyklade runt och
sålde garn till tanterna i Stockholm.
– Jag har fortfarande cykeln kvar. Jag minns
att Bengt stod i köket och tvinnade bogserlinor
som han sålde till mackarna.

– Han hade en källarlokal på Grev Magnigatan med flyttade senare ut till en cykelaffär på
Ulricehamnsvägen i Björkhagen, där han hade
lager och affär. Jag fick mest köra bil, fortsätter
Marianne.
1962 var det båtmässa i Storängsbotten, där
bland andra franska masttillverkarna Marco
Polo ställde ut. Det slutade med att Bengt blev
agent i Sverige.
– Pappa var missnöjd med leveranserna från
Frankrike, så han började med egen tillverkning.
Senare blev det allt möjligt i rostfritt, mast- och
riggbeslag, däcks- och skotskenor, vantskruvar.
Det växte snabbt, berättar Per.
De hade verkstad på Bergsunds strand och
hette Benn’s Industri och Skeppsmateriel. Det
var här som grunden lades till Pers oerhörda
kunskap om masttillverkning och riggar. Man
tillverkade ju allt själva.
– Jag kommer ihåg att pappa stod på fredags- och lördagskvällar i garaget och borrade
i skotskenor – jag hade rummet precis ovanför.
Jag höll på att bli tokig, flikar Pia in.

Mamma Marianne visar skylten från Nilssons Metallfabrik som hennes man Bengt köpte 1972.

En välsorterad båtbutik som säljer båtprylar, men
också kunskap.

1962
blev pappa Bengt agent för
franska masttillverkare.

Benn’s sedan 1997 till våra dagar. Äntligen allt på
samma plats. Butik, masttillverkning och riggverkstad.

av den gamla stammen
– Vi hade kunnat sälja hur mycket som helst
och utvidgat, men farsan ville inte att företaget
skulle växa, han ville hålla det för sig själv, så han
närmast bromsade utvecklingen.
– Vid ett tillfälle kom Per Seldén upp till farsan och frågade om han fick köpa Benn’s. Då
kontrade pappa med att han kunde köpa Seldén
i stället. Så var han, farsan. Han kunde vara svår
ibland, men alltid full i fan, berättar Per.
– Han var en väldigt innovativ människa,
men han kunde också be kunder fara åt skogen
om det föll honom in. Men han gjorde det med
glimten i ögat. Han var lite udda, säger Pia.
Benne råkade ut för mopedolycka på Mallorca 1976. Han överlevde nätt och jämt, men blev
aldrig sig själv efter det. 1994 gick han bort efter
en blodpropp.
– Vi strödde hans aska för vinden samma dag
som Estonia sjönk, berättar Per.
Benn’s fortsatte att göra egna beslag samt lite
legojobb. De kom över Swede Spars efter diverse
kringelkrokar och införlivade deras mastprofiler
med sina egna och fick därmed ett mycket kom-

plett mastsortiment. Några av dem finns kvar än
i dag.
Benn’s flyttade till Münchenbryggeriet och senare till Brännkyrkagatan. Först på nr 117 sedan
tvärs över gatan till nr 98.
Det var då en annan (undertecknad alltså)
upptäckte Benn’s. Som trogen Söderbo handlade
jag förstås i butiker i närheten.
När kom Pia med i bilden?
– Jag insåg att jag behövde hjälp. Så jag lurade
med Pia våren 1989. Jag hade ju fått driva firman
själv efter pappas olycka. Och det var lite jobbigt, menar Per.
– Det var inte juste mot Per att han skulle
dra hela lasset. Jag hade varit reseledare, hållit
på med kläder och lite annat. Jag ville inte alls
komma till båtbranschen. Jag kunde ju inget och
visste inget om vantskruvar och sånt. Och kunderna ville absolut inte snacka med en kvinna,
inflikar Pia.
– Vi byggde om butiken och jag införde väl
lite kvinnlig fägring i det hela. Jag fakturerade
också, skrivmaskinen hade en bokstav som all-

tid hoppade upp. Minnen man har, skrattar Pia.
Med stor hjälp av Hasse Landén, som just
hade slutat som agent för Lewmarvinscharna,
förvärvade företaget agenturerna för Gill och
Hood Furling System.
– Hasse stegade bara in Gills monter på METS
och sa: ”I´m the Lewmar man in Sweden, everybody knows me” och la av sitt charmiga garv, så
var saken klar, berättar Pia.
Kanske inte helt sant, men det ligger mycket
sanning i det.
Så startades Yacht Equipment av Per, Pia,
Hasse Landén och Jocke Olofsson, som jobbade
intimt med Per och Pia på Benn’s. Gill blev Pias
skötebarn.
Så småningom blev det för trångt att sitta på
Brännkyrkagatan. Det var trångt, lagerytorna
var för små, det var dåligt med kundparkering
och Gill växte.
Benn´s ägde marken ute i Lännersta, där masterna tillverkades. Pappa Bengt hade förutseende nog köpt Nilssons Metall där redan 1972.
1997 var det dags för flytt. Masttillverkning,
B åt b r a n s c h e n n r 4/ 2013 1 7

n Reportage

Riggar, riggbeslag och master är Benn’s huvudnäring.

Två syskon, Pia och Per Skoglund som hållit ihop i alla år.

riggverkstad, nybyggda lokaler med kontor, butik och riggverkstad hamnade nu äntligen på
samma ställe. Speciellt för Per blev det en lättnad
att varje morgon slippa flänga från killarna med
masterna i Lännersta till riggverkstan och butiken på Brännkyrkagatan.
I den vevan, hösten 1996, var legendaren Sten
”Knotan” Tellander benägen att flytta på sig.
– Han blev butikschef redan under byggnationen och påverkade utformningen av butiken.
Bland annat sa han att vi naturligtvis måste han
en kassatjej. Kassatjej, vadå?? tyckte vi. Det är väl
inget snabbköp vi ska bygga?
Som tur var blev det som Knotan hade sagt.
Benn’s har stadigt utökats på senare år. Butiken har vuxit mest, masterna har hållit sig på en
konstant nivå. Med åren har de även blivit bra på
kläder och elektronik.
Ska man med ett ord förklara er framgång så

blir det väl kompetens?
– Ja, utan att slå oss för bröstet så tror jag vi är
bland de bästa på kompetens, säger Per.
– Bredden har vi, Jocke som är fantastisk på
däcksutrustning. Elektronik är jag själv värdelös
på, men där har vi andra som är jätteduktiga,
menar Per.
– Men det är framför allt den gamla kunskapen som Knotan och jag stod för som är jätteviktig. Vi har bra dokumentation på master och
tillbehör nu, men inte från 60-, 70- och 80-talen.
Det är ett problem att föra den kunskapen vidare
i branschen. Allt går inte att sätta på pränt.
Till sist. Hur har ni lyckats hålla ihop under
alla år?
– Vi är ganska olika Per och jag. Det är nog en
förklaring. Han har ju rigg och master och den
kunskapen. Jag jobbar mer med marknadsföring
och mer framåt kanske. Men ändå äger vi det här

ihop och vi är syskon. Visst skäller vi och bråkar
med varandra som syskon, men vi håller ihop.
– Det är en stor familj det här säger Per.
– Ja, det är det faktiskt, säger Pia.
Text & foto: Mats Göthlin

Benn’s profil

• Familjeföretag där kunskap är kännemärke.
• Bengt Skoglund startade verksamheten på
50-talet. Sonen Per började 1974, dottern Pia
1989.
• Vuxit från fem till 16 heltidsanställda de
senaste 18 åren.
• Låg personalomsättning. Trogen, kunnig personal.
• Står på fyra ben: Butik, masttillverkning,
webbshop, mobil riggservice.
• Har anpassat sig väl till dagens ökade krav på
service och helhetslösningar.
• Devis: ”Ledande inom marin livsstil med
hjärtat i segling.”

Enklaste vägen ombord
- ett smartare båtliv

Badplattformar för alla båtar
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