
Nyhetsbrev III december 2006 
 
Talet på Restauranghögskolan i Grythyttan, den 13 december 2006 med anledning av 
stipendieutdelning till Björn Olsson  
     
”Vem var Jonas egentligen?  
Det kan vara många som undrar, därför ska jag försöka delge er min egen möjligen något subjektiva 
bild av honom! 
  Jonas var en mycket energisk person under sin uppväxt. Ibland när jag kom hem från mitt arbete som 
källarmästare på Stallis på eftermiddagarna hände det att min hustru Madeleine kunde säga: ’Nu får du 
ta hand om Jonas, jag orkar inte längre!’ 
   Ja, han var försigkommen och påhittig redan i unga år och visade redan som tonåring prov på 
entreprenörsanda. En gång ville han låna borrmaskinen, som han stoppade i en plastpåse och tog med 
på cykeln till järnaffären. Där köpte han ”tittögon” som han åkte runt i villasamhället och sålde, 
monterade och tjänade en slant.  
   Sin militärtjänst gjorde han som kustjägare med kända tuffa tag!  
   När jag med min nya familj flyttade till Kalifornien i början av 1980-talet, följde Jonas med för att gå 
på college. Sina studier finansierade han genom att arbeta som valet parker samt på Seven Eleven. När 
han fyllt 18 år ville han ta körkort och sa, ”Pappa kan vi inte ta körkort tillsammans” och det gjorde vi. 
Det dröjde inte länge förrän han tog mig med för att köpa en gammal bil och en dag lite senare kom 
han hem på en nyinköpt motorcykel. Jonas älskade tekniska prylar, exempelvis ägde han aldrig en 
vanlig handskriven adress-, telefonbok! 
  Efter omkring ett år i USA flyttade Jonas hem till Sverige och återupptog studierna för att bli 
civilekonom.  Parallellt jobbade han på restaurang, bland annat som restaurangchef på Arnolds hörn vid 
Stureplan. Därefter blev han vd för Johannisbergs Slott i Gottröra och sedermera vd för Haga Slott 
utanför Enköping. Det dröjde inte länge förrän han ”headhuntades” som vd för Best Western Hotels, 
Sverige, där jobbade han i fem år och läste samtidigt på en master för ta sin examen 2004.  
   Som många andra ville han starta eget och slutade på Best Western. För att tillsammans  med vännen 
och kompanjonen Thomas Söderlund leta efter lämpliga hotellprojekt, samtidigt hade Jonas 
konsultuppdrag för Rezidor SAS affärsutveckling i Sverige. Knappt en vecka innan han och familjen 
gick bort i tsunamin den 26 december 2004, tecknade Jonas avtal om etablering av ett hotell i Arlanda 
Stad. 
   När det stod klart att Jonas gått bort såldes hans andel till kompanjonen som nu med ny partner 
framgångsrikt driver Connect Hotel.   
   Jonas lämnade bland annat efter sig två välfyllda flyttkartonger med facklitteratur1, som vi till en 
början inte visste vad vi skulle göra av. En dag kom jag på att skänka böckerna hit till Måltidens Hus.  
   Jag ville inte att Jonas skulle bli bortglömd och blev besviken över att ingen skrev hans nekrolog. 
Kort efter familjens bortgång lyckades jag med mycken möda avsluta min bok, som tagit mig nästa 
fyra år att skriva. Det föll sig naturligt att dedicera den till min älskade son och hans fina familj. Som 
en naturlig följd därav och med bokens royalty som grund instiftade vi (Jonas mamma och jag) den här 
fonden.  
   Så var de det här med Cornell University i Itacha, där jag hade gått två kurser. Jonas ville ’spöa 
farsan’ och gick tre! Apropå tre sägs det att alla goda ting är tre och därför vill jag härmed överlämna 
stipendiet, den här checken på tiotusen kronor samt min bok, särskilt utformad med ett extrablad som 
diplom och inte minst en maskot, Jonas vimpel från Cornell!  
   Avslutningsvis vill jag bara önska dig lycka till och tillägga. Eftersom du skrev i din ansökan att du 
ville utvecklas inom Revenue Management och du anser att de bästa professorerna inom ämnet finns 
på Cornell. I det sistnämnda kan jag bara instämma, så var det redan när jag tack vare Tore Wretmans 
generositet fick äran och nöjet att gå där 1970.”                  
 
1. Vill du veta vilka böcker som skänkts, gå till ”Länkar” (Örebro universitetsbibliotek). I rutan "Sök efter" skriver du 

"jonas nordén". I stället för "alla ord" väljes "som en fras". Sökningen sker i fritext. Sedan är det bara att trycka på 
"Sök". Det resulterar i 41 träffar. Om du klickar på en bok och sedan väljer "MARC-post" syns en bit längre ner på 
sidan följande rad: 541 __* |5 *Og* |c *Gåva;* |a **/Jonas/* Nordén;* |d *2005;* |f  *Måltidsakademiens 
biblioteksstiftelse. I fält 541 fyller man i förvärvsuppgifter. 
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Ett bidrag till fonden innebär möjligheter  till utökade studier 

för behövande elever vid Restauranghögskolans hotellprogram 
i Grythyttan.  ”Fondens syfte är att stödja branschens 

vidareutveckling till minne av Jonas …” 
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