
 

2-KRONAN SEGLAR VIDARE 
2-kronans konstruktör Erik Thorsell gick sorgligen bort i somras efter en tids sjukdom. Det är nu 
klart att hans livsverk kommer leva vidare genom Krona Varv AB, en del i Alleman-koncernen. 
Både reservdelar och nya båtar finns till försäljning. 

Alleman strävar efter att vara Sveriges familjäraste företag 
inom båtbranschen. Med dess stora flotta bedrivs bland 
annat event, seglingar, transport- och assistansuppdrag, men 
framförallt utbildning som franchisetagare till 
Sjösportskolan i Stockholm. Varje år utbildar Sjösportskolan 
över tusen elever i navigation, sjömanskap, säkerhet, maskin, 
segling, vattenskoter m.m. Förvärvet breddar Allemans 
verksamhet tydligt. 

 

 

2-kronan är en helt svensktillverkad segeljolle konstruerad 
av den framgångsrika seglaren Erik Thorsell. Under 80-talet 
påbörjade Erik sitt arbete med 2-kronan. Utöver sina 
seglingsmeriter hade Erik även lång erfarenhet inom 
industrin, med höga chefspositioner på SKF och SAAB i 
bagaget. 1973, när Snipe var världens största 
kappseglingsklass, tog Erik en förtjänstfull VM-
bronsmedalj. Till det kommer otaliga SM-guld i Snipe och 
Soling, åttondeplats på VM i Soling 1982, Americas cup-
projekt, med mera. Listan kan göras lång. 

 

 

1989 prototypseglade Erik för första gången sin egentillverkade 2-krona. Serietillverkningen av båten inleds 
1991. Båten börjar snabbt seglas runt om i landet, och båtar fraktas förutom till övriga Norden även till 
Tyskland och Kina. Ryktet om den taktiska, tuffa och trevliga segeljollen sprider sig och 1997 är 2-kronan 
Sveriges mest sålda segelbåt. Något år därefter godkänner Svenska Seglarförbundet 2-kronans klassregler, 
vilket är startskottet för SM i 2-krona. År 2021 var 2-kronan största SM-klass för flermansjollar.  

  



 
 
 

 
 

2-kronan har tillverkats kontinuerligt sedan 1991. Nästan fyra decennier har passerat sedan Erik 
konstruerade den första 2-kronan och än idag är det en segeljolle i toppklass som är perfekt för scoutlägret, 
sommarstugan, och kappseglingsklubben. 

 ”Som barn lärde jag mig segla 2-krona på Ägnö 
Seglarläger. Många av oss på Alleman har lärt sig segla 
och sedan utbildat otaliga andra ungdomar på 2-
kronan, och även kappseglat båten själva. Personligen 
hittas jag snabbast om man läser resultatlistan från SM 
nerifrån, men jag deltar med stolthet ändå. I teamet har 
vi dock bättre resultat, medaljtagare till och med. Vi är 
mycket lyckliga över möjligheten att få fortsätta 
förvalta det Erik byggt upp. Nytillverkning av båtar 
och komponenter är redan igång runt om i Sverige. Jag 
och mina kollegor ser fram emot att möta alla seglare 
på SM, att få leverera nya jollar runt om i landet och 
att säkra tillgång till reservdelar för äldre båtar.” 

-Jesper Andersson, VD för Krona Varv AB 
samt chef för Alleman-koncernen 
jesper.andersson@alleman.se 
info@kronavarv.se  
070-614 80 61 

 

”Jag är väldigt glad över att Alleman AB med Jesper i 
spetsen vill ta över verksamheten som min pappa hållit 
så kär. Jesper påminner en del om Erik med sin energi 
och beslutsamhet. Det är min övertygelse att 2-kronan 
har fått ett bra hem hos personer som förstår de 
principer kring vilken verksamheten är grundad. 
Segling ska vara enkelt, lätt och kul.” 

-Clas Thorsell, son till Erik Thorsell 
clasth@hotmail.com 
072-228 54 48 

 
 
 
 

"2-Kroneförbundet är mycket nöjda med att Krona Varv AB tar 

över stafettpinnen och fortsätter med tillverkning och försäljningen 

av nya båtar och tillbehör. Vi har fått en bra start och ser fram emot 

ett bra samarbete framöver och att 2-Kronan kan fortsätta växa, 

både som skolbåt och kappseglingsklass.” 

-Mats Rimmö, ordförande 2-Kroneförbundet 

2kroneforbundet@gmail.com 

070-295 53 80 

 

 

Läs mer på www.alleman.se samt på www.kronavarv.se. 
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