Pånyttfödd

golfbana i Åtvidaberg
Text/foto Jacob Sjöman
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Amin Daag
vi korsar tians fairway medan vi långsamt rullar in mot den vackra golfbanan i
Åtvidaberg. Förväntningar byggs upp i takt
med att de stora karaktäristiska ekarna träder fram med sina stora lövprydda grenar
medan den vackra Bysjön glittrar till strax
bakom den tionde greenen. Området som är
beläget i Östergötland är mycket naturskönt
och rogivande. Men, för den som besökt Åtvidabergs golfbana för ett antal år tillbaks i
tiden upptäcker man på plats ganska snabbt
att det skett en hel del förändringar till det
bättre. De stora träden som stod bredvid det
artonde hålet och som blockerade vyn ner
mot Bysjön har för ett par år sedan gallrats
ut för att få fram betydligt mer av utsikten
mot vattnet. Vidare har de under den gångna vintern tagit ner ytterligare träd för att
släppa in ljus på både greener och fairways.
Detta blir särskilt tydligt på det tredje hålet
och på den sextonde green där man ser nya
vyer, men även längs fairwaykanterna kan
man se att både grenbeskärning och gallring gjorts för att höja spelupplevelsen och
det estetiska.
Våra nyfikna blickar söker oss per automatik ner mot hålet med stort H. Nämligen
banans huvudnummer Långa Sjö, det elfte
hålet som är ett av Sveriges mest kända och
omtalade golfhål men som det kanske inte
pratats fullt lika mycket om under de senaste åren. Det finns en enkel förklaring, och
det visar sig finnas en spännande vändning
i historien då Långa Sjö nu faktiskt visar sig
vara bättre än någonsin. Vi går först tillbaka
några år i tiden.
Året var 2002, Åtvidabergs golfklubb
hade just kommit upp i 1425 medlemmar,
vilket är en smått osannolik siffra med
tanke på antalet invånare det då fanns i
kommunen. Golfen blomstrade i Sverige, i
Åtvidaberg kom man närmast från ett succéartat 90-tal där många gästande golfare
samlat härliga golfminnen på hög med golf i
svensk toppklass och där Trädgårdshotellet

varit en mycket uppskattad del i upplevelsen. Men i takt med den negativa trend som
ödelade stora delar av golfbranschen ihop
med en svag arbetsmarknad som varken
gynnade golfbanan eller klubben började
gräset plötsligt inte längre vara så grönt i
Åtvidaberg. Gräset blev grönare på andra
ställen.
Det följde efter 2002 ett antal svårare
år för anläggningen, både med ett ordentligt tapp på medlemmar, uteblivna gäster
och att slagen som vanligtvis ekade tätt intill den karaktäristiska muren på hål arton
minskade. Framtill nu. Nu verkar pusselbitarna åter ha fallit på plats vilket även lett
till att nya krafttag tagits för att återetablera
Åtvidaberg som den sanna golfupplevelse
den är.
Jag träffar en viktig del i detta nya pussel,
banägaren Gustaf Adelswärd, som äger och
förvaltar familjeföretaget Baroniet Adelswärd AB. Ett företag som i huvudsak är inriktat på skogsbruk. Gustaf pratar öppet och
passionerat om det omfattande arbetet som
nu görs med golfbanan och Trädgårdshotellet. Han beskriver möjligheten, och framförallt chansen, att få kliva in i en ny verksamhet, men med helt andra krav och önskemål
än det som skogsförvaltningen ställer på
honom som leverantör. Gustaf hade själv
egna planer på att gå hotellskola när han
var i 15-årsåldern, mycket beroende på att
att hans första sommarjobb var i köket på
Trädgårdshotellet, med Lars ”Pluto” Johannison som chef. Så för Gustaf, är det nu en
dröm som går i uppfyllelse, om att få forma,
investera och utveckla en plats som människor söker sig till, som de uppskattar
och återvänder till. Till en plats där hans
farfar, baron Eric Adelswärd, som var en
stor golfentusiast, byggde denna golfbana
vars nio första hål stod färdiga för spel 1957
och kompletterades med ytterligare nio hål
1964. År 2000 lades delar av banan om med
hjälp av banarkitekten Peter Nordwall och

några nya hål tillkom och några togs bort. I
detta arbete var även Gustafs far, baron Johan Adelswärd väldigt engagerad.
- ”Vår ambition nu kommer att vara att
sträva efter att göra spelupplevelsen bättre,
att erbjuda god service och att få både spelare och gäster att återkomma. Det är självklart varje hotell- och golfbaneägares mål,
men vi kan erbjuda miljöer, historik och
kultur som verkligen förstärker möjligheterna att nå våra mål. Ett besök räcker inte
eftersom det finns så mycket mer att uppleva, även för icke-golfaren” säger Gustaf.
Jag är beredd att hålla med. De som
inte spelar golf kan verkligen njuta av de
vackra omgivningarna på promenader men
planerna om nya upplevelser som väntar är
i skrivande stund bara runt hörnet. Vilket
kommer bli ytterligare ett lyft för verksamheten. För ungefär 60 år sedan grundades
Åtvidabergs GK av baron Eric Adelswärd.
Sett i efterhand var det ett lyckat drag med
att anlägga en golfbana på en mark där det
tidigare bedrivits en trädgårdsskola och
trädgårdsmästare utbildades. Trädgårdshotellet, som på den tiden var Skolans huvudbyggnad, ligger bara tiotalet meter ifrån första tee och utgör själva hjärtat och centrum
i anläggningen. Gästerna har endast 10
meter ner till puttinggreen, och ytterligare
tjugotalet meter ner till rangen och Bysjön
nästan utanför dörren. Den vackra byggnaden som tidigare var trädgårdsskola har
varit golfhotell sedan 1962. De 22 rummen
är individuellt inredda och 50 personer kan
bo här samtidigt.
Krögarparet Urban & Birgitta Däljemar
har drivit hotellet sen 2008 och arbetar idag
fortfarande som krögare, men nu under ledning av Baroniet och med VD:n Amin Daag.
Middagarna som lagas här överträffar ofta
högt ställda förväntningar. Gustafs djupa
rötter och nära band till platsen spelar en
stor roll i sammanhanget, vilket gör det på
många sätt unikt. När han senare berättar

gustaf adelswÄrd.

» Att anlägga en golfbana på mark där det tidigare bedrivits
en trädgårdsskola visar sig vara ett lyckat drag. «
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» Golfbanor utvecklas
och sköts annorlunda
idag än de gjorde för
ett antal år sedan,
säger Amin. «

amin Daag..

om sin farfars visioner behövs det inte någon vidare djupdykning i ämnet för att förstå innebörden om att Gustaf verkligen vet
vad han vill åstadkomma och att detta lever
han nu efter på bästa sätt för. Framtidsvisionerna och de stundande planerna är att
bygga om golfshop till konferenslokal, flytt
av golfshopen till klubbhuset och förberedelse för uppsnyggning av parkeringar och
utomhusmiljö. Dessutom väntar ett omfattande arbete med Trädgårdshotellet för att
ytterligare attrahera fler gäster, främst de
från de större städerna inom tre timmars
bilfärd, det vill säga Linköping, Norrköping
och Stockholm.
Gustaf säger själv såhär:
– Själva hotellbyggnaden är vår familjegårds gamla huvudbyggnad. Den flyttades

från halvön där Adelsnäs ligger till andra sidan Bysjön och tjänade fram till 1950-talet
som skolbyggnad för den trädgårdsmästarutbildning som låg på de marker som idag
är golfbana. Byggnaden har genom åren
byggts om och förändrats, men utan att förlora sin herrgårdsprägel.
– Med start hösten 2017 kommer hotellets
gästrum på övre våningen tillsammans med
de sociala utrymmena att renoveras. Målet
är att skapa ett hotell med en känsla av modern svensk herrgård, dvs med en blandning
av nytt och gammalt som det brukar vara i
ett hem som bebotts under många generationer, av en och samma familj. Den familj
som bor här nu är en blandning av oss som
jobbar i och med huset och naturligtvis våra
gäster varav många är återkommande. Till-

sammans med banpersonalen och klubbhusets anställda är vår målsättning att skapa
en mötesplats för dem som vill spela golf,
äta och sova gott och må bättre. Vi kommer
även att kunna erbjuda andra aktiviteter
och vad de blir får vi återkomma till. Själva
banan är nu i ett mycket bra skick, trots den
torra sommaren, med fina greener, bunkrar,
vattenhinder och fairways.
I ett led av att göra Åtvidaberg välmående igen har nye VD:n Amin Daag anställts
sent under förra året och Amin redogör lite
om vilka utmaningar som väntar för Åtvidabergs golfbana.
– Golfbanor utvecklas och sköts annorlunda idag än de gjorde för ett antal år sedan. Vi har nu påbörjat ett bra samarbete
med Östergötlands bankonsulent där vi job-

» Åtvidabergs golfbanan är unik och där de östgötska
stora ekarna präglar banan rakt igenom. «
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bar för att bli en bra golfanläggning. För att
det här ska fungera måste vi ha en golfbana
som är fin och uppskattad vilket är viktigt,
säger Amin.
Sedan kommer även Amin in på Långa
Sjö, där strandlinjen rensats och hålet vässats till. Vi reflekterar båda över att det lätt
händer att man just fastnar vid detta hål
som väcker både spelglädjen till liv och att
det för de flesta, innebär nya återbesök med
en chans till revansch på hålet. Bilden ovan
ger en liten idé om varför. Hålet är faktiskt
mycket som banan är själv. Många golfgäster
återkommer hit och trivs vilket även Gustaf pratar om att just det är ett av målen. De
får uppleva sällskapsgolf med stora greener,
tacksamt tilltagna fairways och med varierade vackra golfhål finns förutsättningar för

trivsel. Nu med en golfbana i betydligt bättre
kondition och skick än tidigare. Men tro inte
att banan inte kan vara utmanande, lika lätt
som Långa Sjös par-5 kan vara snäll i medvinden en bättre sommardag, lika hopplöst
förgörande för scoren kan det vara när det
blåser hårt emot och där boll efter boll slutar sitt tragiska öde nere på Bysjöns botten.
Det är en charm i sig. Sedan att det kortare
Korta Sjö alltid ger en annan spelriktning.
Spelet ger och tar men det som alltid består
dock, är att Åtvidabergs golfbanan är unik
och där de östgötska stora ekarna präglar
banan rakt igenom. En bana som är slående
visuellt sett, även för de gäster som inte
spelar golf.
Känslan som vi alla i sällskapet får efter
att ha spelat en runda och tillsammans ätit

en bit god mat på golfrestaurangen och nöjt
tittar ut över Bysjön, är att vi besökt en pånyttfödd golfbana. Ihop med sin intressanta
historia håller de numera på att skriva ett
helt nytt kapitel för att kunna ta ny sats för
ett kliv uppåt på rankingarna. Det blir späno
nande att följa.

åtvidabergs golfklubb
tel kansli:

0120-354 75

hemsida: atvidabergsgk.se
hitta hit: Närmaste

stad är Linköping
(35 km) Om ni kommer E4 söder eller norrifrån Välj avfart mot Västervik
[35:an] utanför Linköping. Följ riksväg 35
söderut mot Västervik.

» Trädgårdshotellet ligger bara tiotalet meter ifrån
första tee och utgör själva hjärtat i anläggningen. «
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