
VALBY
Höllvikentjejen Klara 
Svensson vill bli bäst i 
världen. Men det bety-
der inte att boxningen 
är hela hennes liv. 

– Man måste ha dis-
tans, annars bränner 
man ut sig. Jag är mer 
besatt av parfym än 
boxning och att bli bäst 
betyder inte att man 
måste gå upp tidigt och 
äta broccoli varje dag. 

Solen gassar från en klar-
blå himmel när Skånskan 
SPORT:s utsända möter 
upp Klara Svensson i Kö-
penhamnsstadsdelen Val-
by där hon haft sin bas i 
nio månader. 

Här äter, lever och andas 
26-åringen boxning. Eller?

– Inte direkt. Somliga är 
besatta av sporten och tän-
ker inte på annat, vilket kan 
vara bra på sitt sätt, men 
sedan bränner du ut dig och 
då får du ingen distans, säger 
Klara som om det vore den 
mest självklara sak i världen.

Bortom träningslokalen 
och de stora arenorna för-
söker Klara Svensson göra 
annat och det tror hon är 
en klar fördel i strävan att 
nå sina drömmars mål. 

– Kollar man på de allra 
bästa är det personer som 
helst hade velat göra något 
annat, men har talangen 
och så är det för mig. Du 
vet att du är duktig.  

– Det är många andra 
som sliter håret av sig. 

Men ...
– Jag är oerhört stolt 

över allt jag gjort, fast det 
behöver inte betyda att jag 
måste vara morgonpigg 
och äta broccoli varje dag. 
Det gör mig varken bättre 
eller sämre. Boxningen är 
jätterolig. Men efter trä-
ningen går jag hem och 
grubblar inte mer över det. 

Hon snackar gärna och 
länge om sina andra pas-
sioner i livet. Det gör henne 
avslappnad och mänsklig på 
ett sätt som många elitidrot-
tare inte är i närheten av.

Höllvikentjejen är alltid 
sig själv. 

– Många säger att jag ser 
snäll ut och så är det nog. 

Njuta av naturen. Upp-
leva saker. Sola och bada. 
Mat och dryck. Det finns 
många saker som står på 
agendan över favoritsys-
selsättningar under som-
maren. Som när vi kommer 
in på snacket om favorit-
resmål. Då glider det över i 
en diskussion om vad som 
skulle kunna vara intres-
sant att göra längre fram. 

– Så småningom kanske 
det inte varit fel att pen-
sionera sig på en herrgård 

i Italien och bara odla vin. 
Hur ser du annars på 

ditt liv efter karriären?
– Parfym- och kosme-

tikaindustrin är något 
som jag alltid gillat, och 
att jobba med något inom 
det hade varit roligt. Jag är 
en säljande typ och skulle 
vilja ha frihet i mitt arbete 
där jag bestämmer mina ti-
der och kan ha fördel av att 
ha skapat mig ett namn. 

– Sedan älskar jag att 
skriva. Drömmen är att dela 
med mig av mina erfaren-
het i skrift, antingen som 
journalist eller författare. 

Den nya hemstaden Kö-
penhamn är mycket när-
mare familjen än Hamburg 
och hon stormtrivs. 

– En väldig mysig stad 
med alla fina parker. Sär-
skilt om sommaren. 

Och språket kan du?
– Slet ikke. Det går då-

ligt. Jag förstår danskan, 
men de hånar mig när jag 
saknar rätt uttal. De har 
inte alls konsonanter och 
vill ha det på sitt sätt. Så 
jag får väl gå en gratiskurs i 
danska för invandrare. 

Tanken är att  boxas en 
match i september – och 
inom det närmaste året ...

– Vill jag bli världsmäs-
tare. Jag är besatt av att 
bli mitt bästa inom spor-
ten och fortsätta ta vara på 
talangen under mina sista 
skördeår. 

– Min bästa tid är nu. 
Till sist. Var kommer 

smeknamnet ”The Swe-
dish Princess” ifrån? 

– Fajternamn är vanligt 
inom proffsboxning och i 
Tyskland tyckte de att jag 
var prinsessan som enda 
tjej i klubben. 

Hon vill odla vin i Italien

SOMMARSURR ...
... med Klara Svensson, proffsboxare i Köpenhamn
Ditt smultronställe under 
sommaren? 
Kämpingestranden är ett 
absolut måste. Familjen har en 
badhytt där och som uppvuxen 
på stranden får jag fortfarande 
panik när jag är i en storstad och 
inte ser vatten. 
Det gör jag i sommar?
Tränar, umgås med vänner 
och familj, badar och sedan 
ska jag på semester i juli. Det 
blir en vecka i Spanien med 
mina allra bästa tjejkompisar. 
Annars har jag gått på konser-
teroch gjort lite allt möjligt. 
Som ny i staden är också 
målsättningen att verkligen 
upptäcka Köpenhamn bortom 
alla klassiska ställen. 
Mitt bästa sommarminne?
Första landslagslägret när jag 
var 16. Då åkte vi till tre ställen 
i Italien och sedan dess är jag 
förälskad i landet. 
Och värsta?
Magaluf. Det var vidrigt. Jag 

åkte med mina kära väninnor, 
som inte är elitidrottare, och 
jag hade någon naiv tilltro 
om att kunna träna. Bara jag 
sprang ner mot stranden fick 
jag glåpord av alla fulla britter 
och sedan åkte jag på luftrörs-
kattar under någon fläkt. Och 
att vara sjuk på en bar. Usch. 
Havet eller insjö? Havet. 
Vart går drömsemestern?
Italien älskar jag. Jag hade ve-
lat åka till italienska rivieran, 
där jag inte varit, och upp-
täcka alla berg, klippor, natur, 
sol, bad – och mat. För att inte 
tala om vin. Så småningom 
kanske det inte varit fel att 
pensionera sig på en herrgård 
i Italien och bara odla vin. 
Inte ha några invägningar att 
tänka på (skratt). Nej, men allt 
är vackert i landet och det är 
något speciellt att åka dit. 
Mjukglass eller kulglass?
Svensk mjukglass och italiensk 
kulglass. 

BADBOLLEN

Tid: 01.31,74. ”Komplicerat. Det stör mig eftersom jag kunnat 
på halva tiden med rätt teknik från början”. 

Badbollsligan
1) Klara Svensson, proffsboxare..............................................01.31,74.
2) 
3) 
4)
5)
6)
7) 
8) 

Skånskans utmaning att blåsa upp en badboll

h Sommarprofilen
Namn: Klara Svensson. 
Ålder: 26 år. 
Bor: Lägenhet i Köpenhamn. 
Familj: Pojkvän, mamma, 
pappa, stora- och lillasyster. 
Idrottsbakgrund: Spelade fot-
boll under sju år och började 
med boxning vid 15 års ålder, 
då i Höllvikens Boxningsklubb 
under ledning av tränaren 
Christer Ekberg. Som amatör 
hann Klara med att plocka 
fem mästerskapsmedaljer i 
VM (ett silver och två brons) 
och EM (ett silver och ett 
brons). Sedan 2011 är hon 
proffs och i september 2013 
gick flyttlasset från Hamburg 
till det danska stallet Team 
Sauerland som huserar i 
Valby, Köpenhamn. Hittills 
har det blivit 13 segrar av 13 
möjliga som proffs. 

MICHAEL LINDHOLM text
michael.lindholm@skd.se
0736-96 29 11
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Klara Svensson är en tjej med många passioner. FOTO: CLAES HALL


