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”När vi såg området kände vi att här 
ligger ju golfbanan redan färdig”

Mikael Gyllenhammar

HÄRRYDA. En dag i slutet av åt-
tiotalet stod två unga chalme-
rister utanför lantbrukaren Rune 
Andreassons dörr och frågade 
om han kunde tänka sig att ha 
en golfbana på sin mark.

Efter en kort tvekan blev  
svaret ja.

– Arrendet av marken går ut nästa år. 

När jag blev lite uppmärksammad på 

20-årsjubileet passade jag på att säga 

att jag funderar på att plöja upp jorden 

igen, myser Rune Andreasson.

Att den 78-årige före detta lantbru-

karen skulle ta upp lantbruket igen är 

dock ingen större risk. Redan för 20 år 

sedan var det svårt att få jordbruket 

på de små betesmarkerna och åkerplät-

tarna att gå runt.

För Rune och hans hustru Maj kom 

golfprojektet som en skänk från ovan. 

Det var högkonjunktur, företagsamhe-

ten blomstrade och kommunen hade 

långt framskridna planer på att för-

vandla parets ägor till ett nytt indu-

striområde.

I det ljuset framstod golfbanan som 

ett betydligt bättre alternativ.

– Jag ställde som krav att de skulle 

anställa mig, säger Rune Andreasson 

som aldrig tidigare hade hållit i en 

golfklubba.

I sju år jobbade han som greenkee-

per på banan innan han gick i pension.

De unga chalmeristerna som stod ut-

anför dörren hette Mikael Gyllenham-

mar och Johan Henriksson.

– På den tiden var det svårt att bli 

golfare så vi chalmerister bildade en 

egen klubb och hyrde in oss på Lyse-

gården i Kungälv. Det var en av de 

första brevlådeklubbarna i landet, men 

när det började bildas fler sådana änd-

rade golfförbundet reglerna. För att få 

vara en golfklubb krävdes det att man 

skulle ha en bana eller ett projekt som 

syftade till att få en, berättar Mikael 

Gyllenhammar.

Klubben, som bestod av 120-130 chal-

merister, stod inför valet att lägga ner 

klubben eller bygga en golfbana. Valet 

föll på det senare.

– Unga och fullständigt orädda som 

vi var ville vi inte fega ur och lägga ner.

Gyllenhammar och de andra i sty-

relsen såg sig omkring efter lämpliga 

områden, ritade skisser till banor på 

flera ställen.

– Ett ställe vi tittade på var Välen. 

Där ligger World of Golf i dag. Vi tit-

tade på ett område i Lärjedalen också, 

där ligger nu Lärjedalens GK.

Efter en tidningsartikel om deras 

planer hörde Erik Strand, ägare till 

hotellet vid Landvetter flygplats, av sig 

och tipsade om ett område i Härryda.

– När vi såg området kände vi att 

här ligger ju golfbanan redan färdig. 

Vår filosofi är att man ska låta naturen 

vara så naturlig som möjligt och få 

golfbanan att smälta in, säger Mikael 

Gyllenhammar.

De kontaktade kommunen, som ägde 

en del av marken, och knackade dörr 

hos de andra markägarna.

– Det fanns ju ingen golfbana i kom-

munen så det kändes naturligt att byg-

ga här och det fanns ett stort intresse 

bland de boende i området. När det blev 

klart att vi skulle bygga fick vi snabbt 

en kö på 2 200 personer som ville bli 

medlemmar.

Carl Follin, i dag ordförande i anlägg-

ningskommittén, var en av många fri-

villiga som hjälpte till att röja marken 

för att banan skulle komma till stånd.

– Det var en härlig nybyggaranda. Vi 

var hundra personer som gick i bredd 

och plockade sten, 100 ton sten plock-

ade vi upp och forslade bort.

Rune Andreasson bidrog med jord-

bruksmaskiner och fällde träd där det 

behövdes.

– På nuvarande hål 13 fällde vi 915 

träd, minns han.

I dag har Chalmers Golfklubb runt 

1 300 medlemmar. 150 platser är fort-

farande vikta år studenter från Chal-

mers, med rabatterad medlemsavgift. 

Många tidigare chalmerister är också 

kvar i föreningen.

– Många fick upp ögonen för de här 

trakterna tack vare golfbanan och bo-

satte sig i närheten, säger Mikael Gyl-

lenhammar, numera hedersmedlem i 

klubben.

Mikael Gyllenhammar och Johan 

Henriksson fortsatte att designa golf-

banor och dra igång golfprojekt på 

olika håll efter att banan i Härryda 

blev klar. 

Det tog tvärt slut i samband med fi-

nanskrisen för några år sedan vilket 

innebar att Mikael Gyllenhammar har 

lagt golfbanebranschen bakom sig. Han 

spelar dock fortfarande mycket golf.

Carl Follin och Rune Andreassson 

spelar varje måndag med klubbens 

oldtimers.

– Vi är 40-50 personer som träffas halv 

åtta varje måndag morgon. Det är flera 

duktiga som är över 80 år. Jag gillar 

den sociala gemenskapen och det ger 

bra kondition, säger Rune Andreasson.

Han har 27,9 i handicap och tror 

inte att det kommer att bli bättre.

– Man blir stelare och slår kortare ju 

äldre man blir, konstaterar han.

För Carl Follin är golfen också en 

stark naturupplevelse.

– Det är en vacker bana. Man mår 

bra när man ser den.

JENNY FÖRANDER
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Historien 
om en

INITIATIVTAGARE. Dåvarande chalmeristen Mikael 
Gyllenhammar tog initiativ till golfbanan.

OLDTIMERS. Carl Follin och Rune Andreasson trivs 
på golfbanan.

golfbana

Bilder: JENNY FÖRANDER

BONDEN SOM BLEV GOLFARE. Rune Andreasson spelar numera golf på sina ägor.


