
"Dår hofia" .-. Prins Benil informera.s under inviSningen av

Vtirnamo golJbana av ordl' Åke Törn.

Dolda hjältar
Det var en sådan där vanlig dag nere i Spanien i slutet på

fijrra fuet, sol, varmt, medelhavet klarblått, dyningarna bru-

sade lugnande mot den vita strandremsan' Detta lugnande

brus oci en lagom lunchdos Sangria åstadkommer under-

verk förjäktad ivensk. Svingen blir avspänd och sinnesstäm'

ningen precis lagom upprymd. "Dyningarna angerjust den

rätå ryimen fiir-svingen- Tänk om man skulle spela in bruset

pe UanA och ha med sig en bandspelare i bagen hemma i
'sverige 

och så snart man känner sig forcerad '" Jag av-

brytei mina funderingar och vad jag tror - dyningsrytmiska

pråvsvingar - när min partner/motspelare för eftermid-

äng"n toä*er upp på försiateen' glatt småpratande på små-

laridsspanska -"d tin caddie- Caddien heter Geronimo plus

yttertigare ett halvdussin ftirnamn, var trevlig men sakrar

t"trde'ire ftir dessa skriverier. Min motspelare heter Äke

bland vänner. Äke Törn' dir. i tclefonkatalogen, Il Torno

de la Viejo för spansktalande och härstammar från Vårnamo'

Småland.
Jag kommer inte ihåg hur vår match u.tföll; jag tror att

Äke 
-sänkte 

några olovlig,t långa puttar och att jag höll mig

mera utanför än innanför banans gränser, men det betyder

Av betydelse är Åkes berättelse - en helt vanlig historia

om hur ån golftlubb blir till' Jag är säker-på att många'

som läser detta, kommer att känna igen sig' Jag är säker på

att vaA som hände i Värnamo har hänt på många andra håll i

landJ vid klubbars tillblivelse- Och det kommer att hända

i fortsättningen. Tyvärr går d-et sällan att .återge tal till
skriftspråk. 

-Tyvari, därför Äkes smålandskraftssvenska
gun 

"ti 
alldeles Lxra krydda åt historien.och åstadkom effekt-

fulla vindilar bland de torkade olivlundarna'

Nåväll Tillsammans med några vänner hade han spelat

golf i 10--15 år På banor' när och fiärran' Det betydde tidiga

Jöndugr.otgnar, långa bilfiirder. green'fees' hår och var

någru"uånnei, men inte det intima umgänge. som en hemma-

thiUU stanter. Det är alltså självklart att det talades om att

starta en klubb i Värnamo- Och i Småland talar man inte

U"ru ot saker, man gör också något åt dem' Sjålvklart be'

hövdes det en golftlubb!
De gick ut lite löst. Redan i mitten av sO'tal€t började

latienifter lämplig mark- Obebyggda områden undersöktes

och förkastades- på löpande band. Så hittade man det per-

fekta stället - något annat än perfekt dög inte' Marken låg

på Näsbyholms ä!or, jorden götttit tigt sandblandad' redan

lOl"a, ti"tt"n lalom kup.tud med vackra lövskogspartier

och siön Hindsen erbjöd naturliga vattenhål och en hän'

fOit"å" ""itt. Godsägaren utsatGs omgående för påtryck'

;;;;;- men ställde tig i,"tt oförstående- nVad är detta för

uia-"ttigu människor, iad är detta fiir ett underligt spel?'

Men godsägaren reste och semestrade och fick se lite av

goifrp"l-runt ilandet' blev intresserad. först lite' så mer och

iu . . . Hans hustru likadant. Så arrendet var det inga pro-

blem med.
Vår mesta banarkitekt' Nils Sköld in från vänster' Trak-

tens betydelsefulla personer inbjöds och- {örftirdes omgåen-

a", a"tr'"n Sköld, dels av den redan befintliga golfgrupper'

dels av den underbara naturen. "Det är klart att vi skall ha

en bana i Värnamo, men Törn, du, var ska vi ta't? Och hur

mycket"?
Hundratusen fick banan kosta med bevattning' Kunde

man bara f?t ihop 85.000, så ordnade sig nog resten' Och de

it^000 skulle n'og också ordna sig' Det var på senhösten

1961, en dålig tid att starta en golfklubb' innan jul och allt'
;vi börju, titä tatt själva! En ägare till.motorsåg uqPtöq::

under invigningen av

rnget. tr""utåitJ" gr"enteäper) och 
-några dungar eleminerades



efter Skölds grovritningar. Samtidigt skaffades offerter från

entreprenörea som skulle bygga banl1' Så plockade man

sten och lät plöja upp stora områden. Så måste en klubb bil-

das och det kvickt. Också de där 85.000 ännu kvickare'

Det tog en vecka. Inget knussel här inte-l "Hörrödu' vi

måste ju ia en golfbana- i Värnamo. Bra för dig fiirrseten'

Du hai lättare att skaffa fram kvalificerad arbetskraft om

det finns bana på platsen. Du fflr lov att köpa ett hål' Det

kostar 10.000 men då filr du ditt namn på utslagsplatsen'

Då skriver jag ditt namn här. Tack skall du ha' Vad golf är

fiir något? bu, .;ug hinner inte nu, jag skall berätta sedan"'

"Jag tälade t"O iX just nu' Han har köpt ett golftrål' Du

kan inte vara sämre. 10-000. Fint, jag skall förklara sena-

re . . ." Hålen gick snart åt och man slängde in några 3 -
par hål ftir 5.000, På tamPen.

Så startades klubben med Äke som ordförande den 25

april 1962. l0 dagar senare började entreprenören med sina

maskiner. Men stJnplockning och röjning ingick inte i kon-

traktet. Lätt ordnat. Medlemmarna delades in i l0-manna-
lag, som blev ansvariga för var sitt hål' Man näffades en

gå1ig i veckan, jobbadi, lärde känna varandra, hade trevligt

äch-alla ville iaturligtvis att just deras hål skulle bli det

finaste. Lagen är liirrästen fortfarande ansvariga för sina hål

och ve den] som låter kolapapper och annat ligga och skrä-

pa .. . Så behövdes tyngre maskiner, .lraktorer och cater-

iittoo. Traktorer tänns-på godset och godsägaren var ju

åit.n - inga problem. Caterpillars var lite svårare att ordna'

Det fick ju-inte kosa något. "Hej, det är Äke' Du vet det

ttai m"O"golfbanan. Vikiigt för Värnamo'- Behöver röjas

lite. Du här ju sådana där maskiner' När du ändå far den

här vägen fOrli . . ." Snart var alla caterpillers i hela trakten
;;fa ua"g"n ftirbi" goltbanan, de kom till och med ltån Jön-

köpingstrakten.

En del av området korsades och tangerades av telegrafled-

Derta är Tanfu t'rdn Rungsted' en tre är gammal sthhårig lbx'
Tu'i iio i' t åå'inä* tiiä flåit isa efi ursloib r- runt .go lJhanan roar.''i'^lii')iii å';;"i";ii;;. närio rekortt iir 65.hottai på en dag.''
'33^" iärciini lär hon lalaitskonJ'ekt au medlemmarna' som dr
glada att.fä inä hollar tillbaka. Foto C. E' Rosetfierg'

t6

ningar. Sånt går inte fiir sig- Ätminstone i-nte i Värnamo'

Led-ningar år itt gissel tör golfare. Alltså måste ledningarna

bort. T'eleverket i JOntcOping inbjöds, fiirevisades "gisslet"'
tyckte ftirst att kraven var orimliga, förstod sedan att det

*kull" n"t" lättare att ta bort ledningarna än att ha Värna'

mogolfarna emot sig i framtiden. De kunde bara se en sida

av lituationen. Ner, alltså, med hela nätet i jorden' inte bara

den del, som direkt berörde banan. utan också allt, som stör-

de utsikten. Det måste vara rent och snyggt kring en golf-

bana. Ätminstone i Värnamo.

Varje klubb med självaktning måste ha ett klubbhus' Men

vi har- ju just startai vår' så det får inte kosta något' Ett

Riretag meä självaktning skånkte allså ett klubbhus' visser-

ligen provisoriskt, men i alla läll - ett klubbhus'

Sommaren 1962 lider mot sitt slut. Banan är tärdigsådd'

grcenerna nåstan helt klara, all sten år b.orta' allt' som skulle

fiort ar bortröjt, klubbhuset är byggt' Övningsområdet' den

ftir.sta delen dm ställdes iordning, har varit livligt frekven-

terat. De nya medlemmarna har blivit instruerade av
;de gamle". Klubbaftnar har ordnats med genomgång av

r"*t"il etitett, en del filmer har visats och har det varit

nålon liten sak, som måst inköpas' så |ar lösningen varit -
loiterier. Men, för attan, vi måste ha bunkrar - och sand'

Var finns närmaste sandbrott? "Hej. det är Äke' du vet det

hä; ;; golfbanan, bunkrar' sand' kan du inte slänga hit

iågt" tu.ttl när du ändå har vägarna ftirbi ' ' '" lnga problem

med sand, alltså.

Så var t hål spelklara till våren 1963' ett år efter klubben

hade startats. Dei faurs nu 150 medlemmar' Någon hade sett

;ia ;"" behövde soffor vid utslagsplatserna' Nuvarande

srcenkeepern tog fram sin motorsåg och omgående hade

i;ö*i';; siniksoffa - ek skall ju vara 
-ett 

vackert och

U"JtiinJigt träslag. Så fanns det jy. b1r1 t hål och 18 är ju

det minsia man kän ha. Så såldes ätltsa de resterande t hålen'

"Tånk vilken PR' om någon gör en birdie på ditt hål' så

kommer denne lycklige ati köpa dina produkter 6r all fram-

tid. Vad en birdie är? Senare . . ."

Invigningen var planerad med pomp och ståta den l0 ok-

tou.r is6al Prins benil skulle komma och invigningsspcla'

oJtpt"tt"n hade backat upp banbyggandet' golfsportcn

och detta evenemang med sior fienesi' Allt var klappat och

klart, nästan . . . Några kvållar innan invi8ningen satt 
-en

tyiiiff o.n uantuO. pI tur pa sista utslage-t' Det var en härlig

kvall, tyst och fridfull. En svag cigarrdoft-gav sällskapet en

luenanäe och vänlig atmosfår. En av bröderna tar ut cigar-

r.i-ut *unn"n octisäger: "Ahh, skönt"' En annan av brö-

Olin" tag.t, "Hörrni gubbar, snart invigning med Prins

Bertil ocli allt och se på klubbhuset"' Alla ser på klubbhuset'

;;";t"" är inte tiia fridtull' snm fiirrut, cigarren år till-
l"f.t pa-ti" plats mellan läpparna igen' De tre "gubbarna"

anar åagot. ivi .å.t" ha flagqgr, flaggstänger, det går inte

"tt 
unOilfu, tänk i alla fatl, Värnamo ' ' '' Någon säger:

;Åfr, Lf" . . .", rn"n tystnar. Det tjånar inget till' Och till in-

vigningen står fem ilaggstiinger, kompletta med kronor'

if""gg"i 
""rt 

allt och ptii.. a-nlaggning-en' Inga problem i

Värnamo.

Och banan var i utmärkt kondition, grcenerna ordentligt

utväxta, bunkrarna fulla av sand och välkrattade - det skö-

ter medlemmarna om. Man avser att börja bygga ut till l8
hål under 1965. Vad har detta kostat? Alltsammans alltså'

Nittiotvåtusen, med bevattning. Inte illa'

Så om ni har vägen lörbi Värnamo, så rekommenderar

jag ett besök. Ni är vålkomna och ni behdver inte vara oro-

iiå. efr" hålen är sålda och det lär visst finnas sand och

caterpillars. 
Orm


