MAGAZINE

#2 / 2010

Fint i sommar!

PORTRÄTT

Jonas
Björkman

GUIDE

Packa rätt

LIDINGÖ • LILJEHOLMSTORGET GALLERIA • TYRESÖ CENTRUM

Ledare
Innehåll:
4

TIDNINGAR, TENNIs Och TRENDER!

Trender
The power of flowers

6

nyheTer herrAr
Sommarmode för honom

10 nyheTer dAMer
Shoppingtips för henne

15 Thernlunds
Thernlunds goes vintage

18 Profilen
Jonas Björkman

Det här är det tredje numret av Thernlunds Magazine.
Mottagandet har varit över förväntan, på riktigt, och min
vision om att vi med regelbundenhet ska kommunicera våra
budskap via en tidning känns mer och mer som en sanning.
Våra tre butiker är nu fulla med sköna och snygga plagg.
Själv tycker jag att vårens kollektioner är bättre än på länge,
jag blir glad och inspirerad. Jag vet också att det i varje butik
finns härlig personal som mer än gärna vill hjälpa dig att
hitta dina favoriter. Och vill du vara på den säkra sidan när
det gäller uppmärksamhet från personalen bokar du en tid
för personal shopper, det kostar dig ingenting extra.
Detta nummers profil, Jonas Björkman, är en av våra stora
tennislegender. Under många år försökte jag likt honom
mota de gula bollarna över nätet, men framgången var
begränsad och därmed steg också beundran inför de som
behärskade sporten till fullo. Jag hoppas du finner nöje i att
läsa om honom och att du uppskattar vårt försök att blanda
profiler för en mer varierad läsning.
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Jag vill också passa på att önska alla läsare och kunder
en fantastisk sommar och ses vi inte i någon av våra
butiker hoppas jag att vi hörs när nästa nummer
kommer ut i september.

Hälsningar,
Jan Åke Edlund
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ThE POwER Of flOwERs
Att det dyker upp en och annan blomma i sommarmodet är oundvikligt, men i år exploderar det. Bondromantiken flödar och önskan om
ett ekologiskt, hållbart samhälle symboliseras av naturens växtkraft.
Sommarängar är mer hipp än cyberfarmar, det naturliga hyllas mer
än teknik vi inte förstår oss på. I grunden tycks vi konstatera att ”allt
ju ändå är blommor och bin”.
På damsidan är det blommor från topp till tå. I kläder och i accessoarer. Glenmarks ”Hon har blommor i sitt hår” kan bli sommarens
retro-hit. Vid sidan av det modet som känns väldigt ”svensk sommar
för länge sedan” ser vi även globala influenser med tunikor, kaftanmodeller och haremsbyxor, allt i färger som påminner om ursprungsländernas favoritkryddor. Herrar går ogärna i blommiga byxor,
däremot finns det både skjortor och slipsar som förvandlar vilken
man som helst till blomster-preppy. Hatt, hängslen och fluga är också
heta attribut i hans sommargarderob. Och apropå hatt är stråhatt en
av säsongens tjejfavoriter. Kan bäras till jeans, klänning eller shorts.
Snickarbyxor skymtar också förbi, kan vara hur coolt som helst om
man tänker helhet. Och figur. Men slitna jeans, jympaskor och en jaghar-varit-på-sjön-i-en-vecka-topp då? Som vanligt, ett säkert kort och
en evig sommarfavorit.
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Henne

RüTZOU, klÄNNING 2200:fRIIs, vÄskA 500:-

Klänning. Tight, draperad, asymmetrisk,
urringad, festlig, sandstrandsskön eller
pure party? I sommar finns alla varianter.
Bruna ben är ett bra tillbehör och kan lätt
införskaffas med rätt strumpor. För den mer
tålmodige ger ett antal solstolstimmar också
lovely legs. Naturligt nylonfria.
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1. wIvIcA OEsT, klÄNNING 1500:-

2. bRANTING, klÄNNING 1550:-

3. TIGER,klÄNNING 2000:DEsIGUAl, vÄskA 900:-

4. TwIsT & TANGO, klÄNNING 800:MAlENE bIRGER, skÄRP 1400:-

5. MAlENE bIRGER, klÄNNING 2800:MAlENE bIRGER, skÄRP 1400:fRIIs, skOR 1150:-
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MAlENE bIRGER, vÄskA 1100:-

6. DEsIGUAl, klÄNNING 1050:fIlIPPA k, hAlsbAND 300:cEANNIs, vÄskA 1600:fRIIs, skOR 1100:-
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Honom
Vad klär en man? Är sommaren mer casual
eller är det solbrännan som förleder oss att tro
det? Vi på Thernlunds ogillar regler. Vi tycker
att alla män som bryr sig om hur de ser ut,
är stiliga. Ibland betyder det kostym, ibland
shorts. Variera vilt och kombinera coolt.
Ha en glad garderob i år!
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1. OscAR jAcObsON, kAvAj 3000:PEAk, skjORTA 900:OscAR jAcObsON, byxA 1000:-

2. PEAk, jAckA 1800:PEAk, TRöjA 600:PEAk, chINOs 1000:-

3. POlO RAlPh lAUREN,
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jAckA 1800:POlO RAlPh lAUREN,
RUGGER 1650:NN.07 chINOs 1000:-

4. bOss ORANGE, jAckA 2700:bOss ORANGE, T-TRöjA 650:bOss ORANGE, byxA 1700:-

5. POlO RAlPh lAUREN, PIké 1450:POlO RAlPh lAUREN, shORTs 1150:-

6. TIGER, kAvAj 2500:-
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NUDIE, T-TRöjA 500:lEvI’s, jEANs 800:-

7. POlO RAlPh lAUREN, PIké 1150:OscAR jAcObsON, byxA 1000:-

8. cAvAlIERE, sMOkING 4500:ETON, sMOkINGskjORTA 1400:sTOckhOlM kRAvATT, flUGA 300:TIGER, kOsTyM 4500:TIGER, skjORTA 1000:sTOckhOlM kRAvATT, slIPs 500:-
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sTOckhOlM kRAvATT, NÄsDUk 200:7

Thernlunds
goes vintage!
Det kan låta som en helomvändning. Från klassiskt och stilsäkert till vintage.
Att kläderna dessutom säljs i källaren kan säkert uppfattas som suspekt, men
helrätt är ett bättre ord.
I slutet av april öppnade vi en shop-belowshop i vårt hus på Lidingö och det är det
danska märket Flying A som nu huserar
där nere. Märket är dansk-svenskt och
har en känd och känslig näsa för vintage.
Du kan nu alltså åka hit istället för till
New York för att hitta alla härliga plagg
för både dam och herr med en glammig
känsla av ett tidigare liv, en skön blandning av material, stilar och designers som
föder den välbekanta vill-ha-känslan.
Känner du dig vintage-tveksam? Ingen
fara. Gå ner i källaren ändå. Flying A har

nämligen också ett sortiment som heter
non-vintage. Helt nya plagg, med full
koll på rådande trender. Spännande och
samtidigt lite mer vardags-edge än det vi
har en trappa upp.
Vintage är rätt och hett och vi är lika
glada som stolta över att nu kunna erbjuda våra kunder det bästa på området.
Vintage är för garderoben vad shabby
chic är för ditt hem. Pricken över i:et,
grädden på moset eller rätt och slätt det
personliga. Våga vintage i sommar. Det
kan inte gå fel.
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Jonas Björkman
NylIGEN flöG jAG fRåN NIcE TIll ARlANDA. EN lITEN GRAbb våGADE sIG fRAM
TIll jONAs bjöRkMAN, sOM vAR På sAMMA PlAN, föR EN AUTOGRAf. hAN fIck EN
vIlkET föRMODlIGEN RÄckTE låNGT I sIG. MEN DET fD PROffsET böRjADE PRATA
MED kIllEN, OM TRÄNING Och klUbbAR, Och NÄR DE Två TENNIshjÄlTARNA
NåGRA TIMMAR sENARE NIckADE hEj Då TIll vARANDRA TÄNkTE jAG, ATT EN Av
MÄNNIskANs AbsOlUT chARMIGAsTE EGENskAPER ÄR öDMjUkhET.
jONAs bjöRkMAN bEsITTER DEN.
Vad gör du nuförtiden?
Jag jobbar med Stockholm Open och Swedish Open, de två
stora tenniseventen i Stockholm respektive Båstad. Jag jobbar
tight med Thomas Johansson och några killar till med allt från
själva tävlingarna till PR. Ett heltidsjobb där jag formellt har
titeln Marketing Director.
Hur är det att efter 18 år ha kavaj istället
för tennisskor på sig?
Fantastiskt! När jag hade spelat min sista proffstävling i
Shanghai 2008 gav jag bort mina 6 racketar, det var en lättnad. Jag hade tävlat halva livet och blev inte längre glad när
det gick bra och inte heller ledsen när det gick dåligt. Då är
det skönt att sluta.
Men ändå jobbar du med tennis?
Jag är inte trött på tennis, bara på att själv tävla. Sporten och
spelet engagerar mig fortfarande och nu är det bara kul att
försöka få hit gamla kompisar och konkurrenter till tävlingarna. Och jaga sponsorer. Tidigare var tennis teknik, träning,
bollar och racketar, nu är det kontrakt, reklam, kringarrangemang, möten och telefonsamtal.
Du har lämnat Monaco för Sverige?
Det stämmer. När jag var aktiv var Rivieran perfekt, både för
träningsmöjligheterna och för att kontinenten ligger närmare
resten av världen. Men vi har två barn och den äldste är nu 7

år och Monaco har sina begränsningar. Sverige kändes som
det bästa och naturligaste alternativet, vi har ju också familjer
och vänner här.
Kommer du sakna resorna och hotellen?
Efter att bott på hotell 35 veckor om året i 18 år är hotellen i
sig ingenting jag kommer att sakna. Däremot ser jag och min
fru fram emot att få resa och upptäcka saker. Även om jag
varit på många platser i världen har jag inte sett så mycket,
om man inte räknar tennisarenor förstås. Gotland är en plats
vi nu drömmer om att besöka.
Du sommarpratade förra året, hur var det?
Kul, men mycket mer jobb än jag trodde! Jag tackade ja
direkt men blev snabbt medveten om att det var större än jag
förväntat mig. Presskonferensen var smockfull, bara det. Och
när jag ganska nöjd hade skrivit mitt manus och skickat till
producenten, fick jag tillbaka: Jättebra, men det funkar inte i
radio. Så det var bara att skriva om, ha ha.
Du är en av dem man vill
se i Mästarnas mästare, får vi det?
Hmm. Jag har faktiskt blivit tillfrågad två gånger men tvingats
tacka nej. Tyvärr, jag hade gärna velat vara med. Jag tycker
programmet är super och är man en tävlingsmänniska så är
man. De ränderna går aldrig ur. Jag får hoppas på att de orkar
fråga en tredje gång och att det då inte krockar med annat.
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”...NÄR DET kOMMER TIll klÄDER
fINNs fåfÄNGAN kvAR. jAG GIck jU
OMkRING I TRÄNINGsklÄDER UNDER
så MåNGA åR så DET kÄNNs sOM OM
jAG hAR MyckET ATT TA IGEN DÄR.”

Du sa att du och din fru bland annat drömmer om
Gotland, vad mer drömmer ni om?
Lediga helger. När jag tävlade var en ledig helg lika med ett
nederlag för då hade jag inte gått vidare. Nu känns det som en
lyx att kunna spendera en hel helg med familjen. Får jag dessutom gräva lite i trädgården och laga mat hemma är jag lycklig.
Vardagsliv kan faktiskt vara ett vackert ord.
Så premiärer och galor är inte din grej?
Jag kan inte säga att jag minglat speciellt mycket, delvis beroende på att jag inte bott här på så länge. Och mingel i sig är
ingenting jag står efter. Men Idrottsgalan är såklart kul, där
träffar man ju många kompisar. James Bond-premiärer fungerar också, jag älskar Bond.
Har Bond inspirerat dig till din drömbil, en Ferrari?
Kanske. Jag har länge haft Ferrari som drömbil men inser att
jag nog får vänta ett tag. Känns inte som om det är den ultimata bilen för en tvåbarnsfamilj.
Apropå Ferrari, du är fåfäng har jag hört?
Haha, ja det stämmer nog, fåfäng och pedant, även om det
slipas av mer och mer. Men när det kommer till kläder finns
fåfängan kvar. Jag gick ju omkring i träningskläder under så
många år så det känns som om jag har mycket att ta igen där.
Jag tycker om att välja med omsorg. Det behöver absolut inte
alltid vara Armani eller Boss, jag blandar gärna dyrt med lite
mer slit och släng. Men att få sätta på sig en välskräddad kostym är en speciell känsla, där kompromissar jag inte om jag ska
på fest. Andra dagar kan jeans vara det bästa och jeans är också
ett av de plagg där kvalitet både syns och känns. Men jag är absolut ingen snobb. Bara road. Jag gillar till och med att shoppa.
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Rym hemifrån!
Det finns tusen bra skäl till att åka bort en weekend. Att vakna på
hotell i nymanglade satinlakan är ett. Ett annat är frukostbuffén. Eller
frukosten i sängen då man fräckt struntar i smulor och kaffefläckor. Att
rymma hemifrån i vuxen ålder innebär också shopping. Och inte helt
sällan blir den mer hejdlös och okontrollerad än på hemmaplan, speciellt om man unnat sig en god lunch, ”ja det är klart att vi måste smaka
på det lokalproducerade vinet”. Kulturupplevelser och långdragna
middagar är andra skäl att lämna hemmalunken. Men hur reser och
packar man om man vill verka världsvan? Här följer några tips.

vik inte kläderna när du packar. Rulla dem. Skulle de ändå ha
tappat stinget under transporten, ta en lång och het dusch på hotellrummet och häng sedan upp dem där. Fukt är ett bra resestrykjärn.

1

flyg i skrynkelfria kläder som tål fläckar. Ljusa och ömtåliga
plagg är bara för de som tror planets mittgång är en catwalk. Vi andra
kommer utan problem undan med en något mer casual stil. Jeans är
som alltid ett bra val.

ingen lägger märke till att du har samma tröja eller byxor vid två
tilfällen. Och om de gör det är det deras problem. Packa därför plagg
som matchar varandra. En resegarderob kräver fantasi.

1. bOss ORANGE, TOP 1000:IN wEAR, sjAl 400:by MAlENE bIRGER,

Packa ner en fläckpenna.

jEANs 1500:wIvEcA OEsT,

lämna plats åt nyinköp. Det är en bedrift att besöka en storstad

sTIckAD kOfTA 1600:-

utan att handla någonting och du behöver inte vara en av dem som

RüTZOU, blUs

klarar det. Bättre att inse det innan du står där i butiken och på bästa

MED PAljETTER 2100:-

skolfranska eller semesteritalienska försöker ordna med hemtransport

fRIIs, skOR 1100:-

av kläder och prylar via postkurir.
2. fIlIPPA k, PANTsUIT 1400:-

om du inte är nyförälskad och vill vara tipp topp dygnet runt

fIlIPPA k, PAljETTjAckA 2000:-

kan du också ta med kläder som ändå var till textilinsamlingen att ha

DAGMAR, klÄNNING 1195:-

på när du tar din power walk eller försöker få saker och ting på plats i

fIlIPPA k, hAlsbAND 300:-

hotellets gym. Skönt sätt att spara tvätt. Och apropå power walk, glöm

fRIIs, skOR 1200:-

inte ett par bra joggingskor till löprundor eller långpromenader. De
sista kan förstås företas även på varuhus, muséer eller andra attraktiva
inrättningar.

Bon voyage!
2
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3. IN wEAR, låNGskjORTA 1000:fIlIPPA k, byxA 1100:IN wEAR, jEANsjAckA 1300:TwIsT & TANGO, TOP 600:fRIIs, skOR 1100:-
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KunednklnuebH
b!

Vill du ha förtur på rean, vara med på VIP-kvällar med happenings och
erbjudanden, få nyhetsbrev, överraskningar och ta del av spontana påhitt? Gå
då med i vår kundklubb. Antingen säger du till i någon av våra butiker, eller
också mejlar du namn, adress och telefonnummer till member@thernlunds.se.

De bästa herrskorna!
Om du vill ha snygga och klassiska herrskor i en
kvalitet som står över det mesta är du förmodligen
på jakt efter ett par Lloyds. Hantverk för fötter
som vill ha stil i stegen. Efter flera års fuskande
i Tyresöbutiken har vi nu äntligen ett antal
modeller respresenterade i alla butiker och hittar
du inte vad du söker finns det ett brett lagerprogram för beställning. Titta in och prova, men
bara om du är beredd på en ny last.

Vänligen observera att utbud och sortiment varierar mellan butikerna. Kontakta oss för mer information

25%

25%

Ta med dig denna värdecheck nästa gång du handlar så får

Ta med dig denna värdecheck nästa gång du handlar så får

du 25% rabatt på valfritt damplagg.

du 25% rabatt på valfritt herrplagg.

Rabatten kan inte kombineras. Endast en kupong per kund.

Rabatten kan inte kombineras. Endast en kupong per kund.

Gäller tom 2010-06-24

Gäller tom 2010-06-24
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LIDINGÖ:
Vardagar 10.00–19.00 • Lördagar 10.00 –16.00
Söndagar 12.00–16.00
Stockholmsvägen 38 • Lidingö

LILJEHOLMSTORGET GALLERIA:
Vardagar 10.00–20.00
Lördag-söndag 10.00 –18.00
Liljeholmstorget, plan 2

08–765 25 95 (lidingo@thernlunds.se)

08–744 01 20 (liljeholmen@thernlunds.se)

www.thernlunds.se

TYRESÖ CENTRUM:
Vardagar 10.00–19.00 • Lördagar 10.00 –17.00
Söndagar 11.00–17.00
Marknadsgränd 4 • Tyresö Centrum
08–798 32 20 (tyreso@thernlunds.se)

