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Han ser uppriktigt lycklig ut när han berättar 
om sin första tid tillbaka i Sverige igen efter 16 år 
utomlands. Även om han saknar värmen och ljuset i 
Monaco, så här i mörkaste och slaskigaste vintertid 
när vi ses för en pratstund om det nya och gamla 
livet, så tycker han sig ha vunnit så mycket annat i 
stället.
 - Det är så härligt med vattnet och naturen så 
nära och samtidigt inte särskilt långt ifrån stan. 
Dessutom gillar jag den sportiga mentaliteten och 
det stora idrottsutbudet här.
 Inte så konstigt, kanske, att det är just sådant han 
ser och uppskattar, det före detta tennisproffset Jonas 
Björkman. Och att han ser sin nya hemvist lite med 
en utomstående betraktares ögon. Han, frun Petra 
och de båda barnen har bara bott i Saltsjöbaden i 
drygt ett och ett halvt år och ingen av dem hade 
någon koppling till Nacka sedan tidigare. Eller jo, 
förresten. Jonas Björkman var här en gång i lindan 
av sin karriär och spelade tennis på de anrika utom-
husbanorna. 

 - Då bodde jag inneboende hos en familj i när-
heten. Och det var så roligt när jag för en tid sedan 
träffade mannen i Saltsjöbadens centrum. Det var ett 
kärt återseende.

aktiv i tenniksklubben

De har acklimatiserat sig snabbt. Barnen på dagis 
och i skolan, frun i det gemensamma bolaget och 
Jonas själv med – tennis, förstås... Sedan i höstas är 
han aktiv i juniorkommittén i Saltsjöbadens Lawn-
tennisklubb och även med i A-laget sedan en tid 
tillbaka.
 - Det var svårt att hitta motspelare i början efter 
proffstiden, men det har jag gjort nu, säger han glatt. 
Samtidigt som han i ärlighetens namn tyckte att det 
var rätt skönt att helt lägga tennisen på hyllan en 
period efter karriären.

Vad är det bästa med att ha slutat?
- Att slippa träna, haha! De första åtta månaderna 
gjorde jag absolut ingenting. Jag njöt av saker som »

Tack vare eTT regnuppehåll i spelschemaT i hamburg, där döTiden ägnades åT surfande 

på hemneT, blev desTinaTionen för hemflyTTen Till sverige från monaco jusT nacka och 

salTsjöbaden. när jonas björkman och hans familj hiTTade drömhuseT på ”okänd mark” 

slog de Till – och har inTe ångraT sig en sekund. TEXT: EVA-LOTTA SIGHURD | FOTO: PÄR OLSSON
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”Jag stortrivs 
i Saltsjöbaden”
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» att lämna och hämta barn på dagis och gå och 
handla. Små vardagliga trivialiteter, som väl de fl esta 
andra tycker är trista.
 Fast han blev rätt paff när han upptäckte att 
musklerna som han byggt upp under så många år 
började försvinna redan efter ett halvår. Ett hårt slag 
för en idrottsman som Jonas. 

stOrt klÄDintresse

Av detta (som kanske mest satt i huvudet på ho-
nom?) syns dock inte ett spår i dag. En mer vältränad 
person får man leta efter. Han ser ut som sundheten 
och friskheten själv. Därtill med skrattet hela tiden 
nära till hands, med en spjuveraktig glimt i ögat och 
elegant men ledigt klädd i fräscha fritidskläder. Jonas 
är en man som syns. Även utanför tennisbanan. 
 - Mitt klädintresse kommer nog av alla åren 
inom tennisen. Tänk att äntligen få klä sig i något 
annat än svettiga träningskläder! utbrister han och 
skrattar.
 Idel fördelar med att självmant ha lämnat proffs-
karriären bakom sig, alltså. Därmed inte sagt att han 
lämnat tennisen, långt därifrån. De största projekten 
idag är att han tillsammans med gamle tennisvännen 
Thomas Johnsson och PR Event är med och arrang-
erar Stockholm Open och i viss mån även Swedish 
Open, uppdrag som han går in för med liv och lust.
 - Det är fantastiskt kul! En gammal gemensam 
dröm som vi haft, Thomas och jag, som nu blivit 
förverkligad.

Vilken är den största skillnaden mellan att vara 
elitspelare och att själv vara med och arrangera de 
stora tävlingarna?
- Som spelare kommer man ju direkt in på röda 
mattan och bara kör. Nu förstår jag vilket enormt 
jobb som ligger bakom. Jag har lärt mig otroligt 
mycket om allt ifrån införsäljning och marknads-
föring till att hantera sponsorer.
 Egentligen är det konstigt att han är där han är 
idag och att han dessutom gillar det. Inte bara täv-
lingsarrangemangen och dessförinnan framgångarna 
i rampljuset, utan även TV-framträdandena, föreläs-
ningarna och alla skojiga upptåg, både i medierna 
och privat. För som barn och tonåring var Jonas 
Björkman blyg och tillbakadragen. Ja, på det stora 
hela ganska osäker.

 - Jag var en sådan som satt längst bak i klassrum-
met och inte gärna räckte upp handen. Dessutom 
var jag liten till växten och åkte alltid på stryk i hock-
eyn, som var min egentliga favoritsport från början.
 Lille Jonas fi ck allt svårare att hävda sig på isen 
och gick därför helhjärtat över till tennisen vid 15 
års ålder. I takt med att han växte till sig blev både 
framgångarna och självförtroendet allt större. 

vill Dela MeD sig

Sedan dess har han gjort en enorm resa – på alla 
plan. En resa som han nu brinner för att dela med 
sig av till barn och unga, på väg in i branschen. 
 Han rör sig hemtamt i Saltsjöbadens tennishall 
och hejar och småpratar glatt till höger och vänster. 
Det märks att han redan känner sig hemma här 
och folk med honom. 
 - Jag försöker bjuda så mycket som möjligt på mig 
själv och mina erfarenheter, särskilt från min egen 
juniortid. Barnen ska alltid kunna ställa frågor till 
mig och jag försöker vara så tillgänglig som möjligt.
 Jonas minns sin egen juniorträning som både 
hård och stimulerande. Tränaren var fantastisk, lik-
som föräldrarna som ständigt peppade och stöttade.
 -  Annars hade det nog aldrig gått. Sedermera 
inte heller utan min fru, som verkligen ställt upp på 
mig under hela min karriär. Människor runtomkring 
betyder jättemycket!
 I dag står Jonas gärna tillbaka för familjen. De 
egna intressena, som att spela golf, får komma i 
andra hand. Dessutom gör hans nuvarande arbete 
att det kan vara svårt med regelbundenheten som 
krävs. Även den egna tennisträningen har fått stå 
tillbaka en tid, då det varit som mest intensivt med 
engagemanget i Stockholm Open. Men nu är det lite 
lugnare igen, innan förberedelserna inför Swedish 
Open tar vid under våren. 
 - Jag hoppas att jag i alla fall ska hinna träna två 
gånger i veckan nu. Det skulle behövas.

Saknar du proffstiden?
- Nej, egentligen inte. Jag hade förmånen att kunna 
bestämma själv när jag skulle sluta och kunde 
förbereda avslutet på ett bra sätt. När jag varken 
gladdes åt framgångarna längre, eller tog åt mig sär-
skilt mycket av motgångarna, var det dags att lägga 
av. Och det kändes bra att sluta på topp. »

” JAg FÖrsÖKer BJUDA sÅ MYCKet soM MÖJligt pÅ 

Mig sJÄlV oCH MinA erFArenHeter, sÄrsKilt FrÅn 

Min egen JUniortiD. BArnen sKA AlltiD KUnnA 

stÄllA FrÅgor till Mig oCH JAg FÖrsÖKer VArA 

sÅ tillgÄnglig soM MÖJligt.
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» Jag sitter och klämmer på frågan länge, men till sist 
kan jag inte låta bli att undra:

Hur känns det egentligen att bli mångmiljonär?
- Det är klart att jag är glad och tacksam över att 
kunna försörja mig på den sport jag satsat allt på 
under större delen av mitt liv. Men visst har jag fått 
en fantastisk möjlighet att kunna förverkliga mina 
drömmar.
Som vad då till exempel?
- Att köpa Porsche. Det var en fantastisk njutning, 
jag mådde som en kung i bilen! Dessvärre var köpet 
lite feltimat, eftersom Petra blev gravid med första 
barnet i samma veva...
 - Fast att bli pappa var förstås en än större lycka 

och njutning!
 Livet med familjen betyder allt för Jonas, som 
alla framgångar, pengar och upplevelser till trots 
tycker att det häftigaste han varit med om var att bli 
pappa. Han tycker till och med att det gjorde honom 
till en ännu bättre tennisspelare.
 - Det gav mig helt andra perspektiv. Att komma 
hem efter en match, oavsett om jag vunnit eller 
förlorat, tog ner mig på jorden igen. Barnen brydde 
sig ju inte ett skvatt om pappas arbete, utan ville 
bara leka med bilar eller visa teckningar...

visiOner FÖr nackatennisen

En favoritsysselsättning idag är att spela tennis med 
sonen Max, som föga förvånande valt att gå i pappas

fotspår. Detta är förstås, vid sidan av det egna 
tennisintresset, en av anledningarna till att Jonas 
engagerat sig i tennisen även lokalt. Flera spännande 
projekt är på gång, några lite mer konkreta än andra, 
för att tennisen ska bli än mer attraktiv för barnen i 
Nacka och Saltsjöbaden. 
 Först och främst hoppas han på två ytterligare 
inomhusbanor. Det behövs, för trycket på klubben 
är hårt, med många barn i kö. I skrivande stund lig-
ger projektet för beslut hos Nacka kommun.
 Ett annat önskemål för inomhushallen är ett 
särskilt uppvärmningsrum. 
 Så måste det bli mer feeling i hallen, tycker han. 
Hallen ska andas tennis och tennissportens kultur 
och historia. Ett förslag är att pryda väggarna med 

bilder på stora tennisstjärnor genom tiderna och att 
sätta upp stora och tydliga anslagstavlor.
 På lite sikt skulle Jonas även önska en upp-
fräschning av huset och omklädningsrummen vid 
utomhusbanorna. Han har en vision om att bygga 
ett däck med kafé, så att föräldrarna lockas att stanna 
och titta medan barnen tränar, i stället för att bara 
lämna och hämta.
 Men på det stora hela tycker han att både 
tennisverksamheten och livet i stort här i Nacka 
och Saltsjöbaden är jättebra. Efter allt fl ängande 
jorden runt och boenden på olika håll kan han 
konstatera:
 - Det är inte mycket som slår Nacka och Saltsjö-
baden i världen. 

JONAS BJÖRKMAN
I KORTHET

FÖDD: 23 mars 1972 
UPPVÄXT: I Avesta
FAMILJ: Frun Petra, sonen Max, 9 år och 
dottern Bianca, 4 år.
BOR: Villa i Saltsjöbaden
AKTUELL: Arrangerar tillsammans med 
tennisvännen Thomas Johansson och PR 
Event Stockholm Open och Swedish Open. 
Är även involverad i det internationella elit-
tennislägret för amatörer Peak Tennis Aca-
demy och är ständigt aktuell som TV 4:s 
expertkommentator. På senare tid också 
engagerad lokalt i Saltsjöbadens Lawten-
nisklubb, både som A-lagspelare och som 
aktiv medlem i juniorkommittén. 
KARRIÄR I KORTHET: Professionell ten-
nisspelare i 18 år (1990-2008). Betraktar 
själv 1994 som det stora genombrottsåret 
på ATP-touren, särskilt segern över idolen 
Stefan Edberg i det årets US Open. I par 
med Jan Apell slog Jonas Björkman 1994 
även igenom som dubbelspelare. De vann 
mastersslutspelet och Davis Cup-fi nalen 
mot Ryssland. 2001 rankades han som 
världens bäste dubbelspelare. 1997 vann 
Jonas Björkman tre ATP-titlar och klättrade 
till fjärde plats på singelrankingen. Totalt 
blev det 6 singeltitlar oh 54 dubbeltitlar.
FAVORITPLATSER I NACKA: Restaurang-
holmen i Saltsjöbaden och – förstås! – de 
anrika utomhustennisbanorna i Hotellviken 
i Saltsjöbaden
MOTTO: Att aldrig ge upp och att alltid 
fi nna glädje i det man gör.


