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Delsjö
- en golfbana med anor

- en golfklubb med traditioner
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Några axplock ur Delsjöområdets historia

Carl von Linné besöker Kallebäcks källa 
Första gången – veterligt - som Delsjö-området och Kallebäck
omnämns i litteraturen var i samband med Carl von Linnés
omtalade resa genom Västergötland sommaren 1746. Bland
resmålen var Göteborg, som han i sin berömda beskrivning 

betecknade som ”den täckaste stad ibland alla i Riket, till stor-
lek något mindre än Uppsala”. Han blev mycket uppmärksam-
mad och firad när han kom till Göteborg, men hade också tid
att tillfredsställa sin vetgirighet när det gällde fornminnen i 
staden och dess omgivningar. Bl.a. berättar han i sin Västgöta-
resa om hur han besökt Kallebäck för att bese den s.k. ”Kongs-
graven” och fråga bönderna i trakten om övriga sevärdheter i
området. ”Kongsgraven”, eller Kung Rings grav, finns fort-
farande att beskåda strax intill Kolerakyrkogården vid 19:e
hålet. Vi kan väl utgå från att ”blomsterkungen” inte hade golf-
klubborna med sig upp till Delsjön - däremot kanske en portör
för att samla Delsjö-växter för sin berömda ”Flora Suecia”.

Åter till Kallebäcks källa, belägen i korsningen av gamla och
nya Boråsvägen. Ursprungligen hette den Katlabäck, där 
grundordet katla betyder ”sjudande källa” (har alltså inte att
göra med kall). I början av 1700-talet sålde en krögare i Göte-
borg, som även var gårdsägare i Kallebäck, vatten därifrån till
stadens invånare. Flera gånger hade man tänkt anlägga en 
vattenledning till Göteborg, men först 1787 blev företaget 
verklighet. Invigningen av ledningen förrättades av självaste
Gustav III, som framgår av en minnesten av kolmårdsmarmor
med inskription på latin och svenska. Det ännu bestående
brunnshuset uppsattes 1786. I nedgrävda, genomborrade 
trästockar rann vattnet till vattenhämtningsställen i centrum,
bl.a. vid Kungsporten och Domkyrkan. Trästockarna ersattes
så småningom av en gjutjärnsledning. Fortfarande kan allmän-
heten kostnadsfritt avhämta naturrenat vatten från källan i den
vattenreservoar som uppfördes på 1800-talet invid källan.

Ytterligare några ord må sägas om ovan nämnda Kung Rings
grav eller ”Kongsgraven”, som Linné valde att kalla den i sin
Västgöta-resa. Den ligger alltså strax ovanför Kolerakyrko-
gården vid 19:es green och är en hällkista uppbyggd av 6 hällar
0,8-3 meter stora, vilka omsluter ett rektangulärt rum med 
öppning åt väster. En gång i tiden har den varit täckt av minst
två takhällar (enligt ett brev från Laurentius Böker, 1692, till

dåtidens store fornforskare Olof Rudbeck). Dylika hällkistor
var kollektivgravar för bönder under sista perioden av yngre
stenåldern (1800-1500 f Kr) och fungerade så att de döda 
placerades i gravrummet tillsammans med några gravgåvor
(lerkruka, flintdolk, skifferhänge och bärnstenspärlor). Den här
aktuella hällkistan användes till en bit in på 1920-talet som
avskrädesplats men är nu i stort sett tillbaka i sitt ursprungliga
skick och under kontroll av för graven ansvariga myndigheter.

Kolerakyrkogården 
- ett annorlunda minnesmärke
Eftersom vi ändå befinner oss i närheten av 19:e green och
därmed även Kolerakyrkogården, kan det vara lämpligt att be-
rätta något om dess tillkomst i samband med kolerans härj-
ningar i Sverige och Göteborg under 1880-talet. Den första
koleraepidemin som drabbade Sverige kom 1834 och den sista
1873. ”Vår” kolerakyrkogård kom till i samband med den 

Det kan kanske ha ett visst intresse för oss Delsjö-
medlemmar att veta litet om vad som under årens
lopp rört sig i de marker där vi nu svingar våra
klubbor. 1977 gav numera avlidne medlemmen Uno
Hernroth (f.d. polisintendent i Göteborg) ut en skrift
”Out of bounds”, som numera knappast går att få
tag på idag (möjligen antikvariskt). Vi har emellertid
genom benäget tillstånd av Uno Hernroths efterläm-
nade maka Harriet (tidigare Delsjö-medlem) fått
möjlighet att hämta vissa fakta ur ”Out of bounds”
för publicering i denna skrift. Vidare har en av våra
kulturintresserade medlemmar, Morgan Rudolfson,
bidragit med vissa fakta beträffande vårt allra första
klubbhus historia.
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Några axplock ur Delsjöområdets historia
epidemin som härjade 1866 i Göteborg och i den vilar endast
de personer i Örgryte socken, som avlidit i kolera. I Hernroths
”Out of bounds” finns en detaljerad beskrivning av farsotens
omfattning och hur myndigheterna tog ansvar för invånarnas
skydd.

Den 11 maj 1866 togs frågan upp i stadsfullmäktige, där ett
förslag av en dr Dickson beträffande åtgärder till förekom-
mande av farsotens införande diskuterades. Dr Dicksons förslag
gick ut på att samtliga fartyg från utrikes ort, där kolera visat
sig förekomma, skulle tas in till Känsö karantänstation för
kontroll av besättning och passagerare och eventuell remiss till
sjukhus på karantänstationen. Stadsfullmäktige nöjde sig med
att uppdraga åt Sundhetsnämnden att vidta lämpliga åtgärder
- man ville inte i onödan bromsa sjöfarten.

Hur som helst kunde man i dåvarande Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning den 25 juli 1866 läsa att några kolerafall 
inträffat i Göteborg och dess omgivningar. 25- 30 fall hade 
inregistrerats, varav 15 hade avlidit och övriga låg på kolera-
sjukhuset. Tidningen klandrade skarpt stadsfullmäktige för att
man inte hade ingripit med kraftigare nypor i avsikt att hindra
farsoten att sprida sig och icke heller utfärdat råd till allmän-
heten, hur den skulle förhålla sig. Istället införde GHT dagen
därpå Svenska Läkaresällskapets ”Underrättelser för allmän-
heten om kolerasjukdomens kännetecken, om skyddsmedel för
densamma för de friska samt om de läkemedel, som bör 
användas för sjuka intill dess läkare hinner anlända”. 

Trots dessa varningar och övriga åtgärder drabbades Göteborg
med omnejd (inte minst skärgården) hårt av kolera. I november
1866 uppger GHT att epidemin upphört, men då hade 880
personer avlidit i kolera. Kolerakyrkogården i Kallebäck, som
vi ju passerar varje gång på hemväg från 18: e (eller 19: e) hålet,
invigdes 1866 och fick ta emot 40 kolerafall. Under hela året
hade dock 102 personer i Örgryte socken avlidit av epidemin.
Kyrkogården förvaltas nu av Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Med hjälp av denna karta (utgående
från vår nuvarande bansträckning) är
det lätt att hitta gamla minnesmärken
och torpställen. Kartan är hämtad ur
skriften ”Out of bounds”.

A   “Kongsgraven” dvs Kung Rings 
     grav (Hällkista) vid 
     nu rivna torpet Ringshåla

B   Torpet Heden (vid övningsbanan)

C   Torpet Skårs Höga

D   Torpet Kolmaden

E   Torpet Lyckan (utanför kartbilden)

F   Berghällen med “Villrunorna”

G   Kolerakyrkogården

H   Kallebäcks Källas brunnshus

I    Minnessten

J   Vattenreservoar

K   Kallebäcks skola

L   Pittas Grotta

M  Hundgravstenen
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Några axplock ur Delsjöområdets historia

Bebyggelsens utveckling inom 
Delsjö-området 
Man kan väl då först konstatera att de byar, som så småningom
kom att få lämna plats för vår golfbana, alla låg i Örgryte 
socken, som först 1922 införlivades med Göteborg. Det handlar
om Kallebäcks by med tre gårdar, Skårs by med två gårdar och
Torps by med två gårdar.
Av mangårdsbyggnaderna finns i dagsläget endast kvar Stora
Torp, Skårs Herrgård och huvudbyggnaden till Kallebäcks 
Mellangård - den senare kom att bli vårt första klubbhus, näm-
ligen den byggnad vi numera kallar ”kyrkan” - mera härom
nedan.
En viktig del av gamla tiders bebyggelse var det s.k. torpsyste-
met, som nu helt försvunnit – låt vara att en del av de forna
torpen förvandlats till omtyckta fritidshus för dagens jäktade
storstadsbefolkning. I princip innebar torpsystemet att de som
inte fick plats i anslutning till mangårdsbyggnaden, flyttade till
byns utmarker, där de bröt mark och byggde egna hus. Mark-
ägarna hade heller inget emot detta och ibland kunde t.o.m.
torpen med statsmakternas goda minne avsöndras från man-
gårdsbyggnaden och äganderätt tillförsäkras nybyggaren,  d.v.s.
torparen. Mycket vanligt var att torpen uppläts mot arbete på
den gård på vars ägor marken brutits, s.k. dagsverkstorp. Dags-
verken kunde vara både mans- och kvinnodagsverken, och
dagsverkens antal reglerades av torpets storlek.

En annan typ av torp, som också förekommit i Delsjö-området,
var de s.k. soldat- och båtmanstorpen, som ingick i avlönings-
systemet för armén och flottan, det s.k. indelningsverket. För
att få disponera ett dylikt torp måste den indelte soldaten 

ständigt vara beredd för krigstjänstgöring. Dylika soldattorp
har funnits i alla de tre byarna Kallebäck, Torp och Skår. 
Torparlivet var säkert inte alltid en dans på rosor, men de idoga
kunde skaffa sig en någorlunda försörjning. Antalet torpare i
Sverige 1860 var inte mindre än 457 000 personer (av då 3.8
miljoner invånare). De utgjorde en speciell samhällsklass mel-
lan de besuttna bönderna och de egendomslösa backstugu-
sittarna.

Flertalet torpbyggnader på och kring vår golfbana är nu borta.
Kvar att beskåda – åtminstone utifrån – är torpet Heden (vid
övningsbanan), Lyckan (till höger om 3: ans fairway) och Kol-
maden (mellan 3: an och 4: an). Ganska nyligen rivna torp är
Ringshåla (vid 18: e). Inte i direkt anslutning till banan men
ändå välkänt för de flesta av våra medlemmar är Delsjökärr
(eller Bertilssons stuga) vid Lilla Delsjön, byggt 1809.

1922 införlivades Örgryte socken med Göteborgs stad och där-
med kom de tre byarna Kallebäck, Skår och Torp att få lämna
plats för stadens expansion kring bl.a. Delsjövägen, Skårsgatan
och Kallebäck. Resten kom att bilda Delsjöreservatet och bl.a.
lämna plats för vår kära golfbana.

Kallebäcks Mellangård 
– vårt första klubbhus
Till sist några ord om den byggnad som kom att bli vårt första
klubbhus och som fortfarande under namnet ”kyrkan” är en
del av vårt nuvarande klubbhuskomplex och som i dag tjänst-
gör som konferens- och föreläsningslokal – för övrigt mycket
välbesökt. Vår medlem Morgan Rudolfson har speciellt intres-
serat sig för denna byggnad och bl. a beskrivit den i ett nummer
av Delsjö Golf. Vi har fått hans tillåtelse att hämta några fakta
ur hans artikel.

Kallebäcks Mellangård låg många generationer tillbaka längre
ned i Kallebäck men flyttades någon gång under 1800-talet till
sitt nuvarande läge. Den beboddes av en familj Börjesson, som
livnärde sig på ett litet åkerbruk i stort sett på vår nuvarande
drivingrange. Den huvudsakliga inkomsten kom dock från det
sandtag, som vi minns låg hitom övningsfältet och som numera
lagts igen. Man levererade sand till husen runt Heden och ända
bort till Majorna och kunde klara två turer per dag med häst
och kärra, som rymde ½ kubikmeter.

Runt 1920 köptes egendomen av Johan Johansson i Gårda
(Gårda-Johan), som var ute efter sandtäkten. När den var ut-
tömd, kom gropen att användas som avstjälpningsplats för bl.a.
silltunnor. Detta roade dock inte Lyckholms Bryggeri som hade
sin vattentäkt i Kallebäck, varför bryggeriet köpte egendomen
av Gårda-Johan. Därav namnet Prippska Villan, som huset
hette då. Vår klubb fick ta det i anspråk som första klubbhus
1962. Klubbhuset urformades till en liten samlingslokal med
en enkel servering (vi gamla medlemmar kommer säkert ihåg
fru Johanssons kaffe, öl och smörgåsar). Några omklädnings-
rum o.dyl. fanns inte – den detaljen fick man klara hemma eller
i bilen.

Om Du orkat läsa igenom det här, har Du fått en liten bild av
historiken kring Din kära Delsjö-bana. Låt oss nu gå vidare till
andra ämnesområden.

Efter ovanstående historiska utflykter bland olika
minnesmärken kan det väl vara dags att försöka få
en liten överblick av hur bebyggelsen i form av går-
dar, torp m.m. utvecklats under de gångna århund-
radena.
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Det här var vårt första klubbhus, Kallebäcks Mellangård
eller Prippska villan, som senare kommit att få smeknamnet
”kyrkan”. Det tillbyggdes första gången 1967-68 då denna
bild är tagen. 
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Det politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst

Allra först handlade det om 3 x 9 hål
Det var alltså den 2 april 1935, som de göteborgska myndighet-
erna i form av skogsnämnden för första gången ställdes inför ett
förslag om anläggande av en kommunal golfbana inom stadens
område. Förslagsställare var herr Emil Flodin, vars förslag gick
ut på att förlägga en golfbana om 3 x 9 hål väster om körvägen 
Kärra- lund – Renhållningsvägen, ungefär mitt för den anlagda
gångvägen till badplatsen (se vidstående skiss). Efter diverse
turer hos drätselkammaren, idrottsplatsstyrelsen, byggnads-
nämnden och fastighetsdirektören (samtliga avstyrkande)
fastslogs den 25 februari 1936, att förslaget inte borde föranleda
någon åtgärd. Så kom andra världskriget, som ju gav myndig-
heterna annat att tänka på än nya golfbanor under flera år.

1950 var det dags igen
Men kriget tog slut och ävenså de något bekymmersamma 
efterkrigsåren och den 22 maj 1950 dyker frågan om en kom-
munal golfbana i Göteborg upp igen. Den här gången är det
jägmästare Alfred Wigelius vid Göteborgs stads skogsnämnd,
som inkommer med en skrivelse till drätselkammarens andra
avdelning. Där åberopar han det 1935 framförda förslaget och
hävdar, att skogsnämnden anser, att denna viktiga fråga bör
lösas, helst utan dröjsmål.

Av skrivelsen framgår att jäg-
mästare Tore Svensson, som
handlagt frågan inom skogs-
nämnden, haft mycket god
hjälp av representanter för
Göteborgs Golfklubb, fram-
för allt dess sekreterare, 
överingenjör Anders Johnson.
Och inte nog med det – även
Göteborgs Golfklubbs kände
instruktör och golfarkitekt
Douglas Brasier engagera-
des. Det var han och Tore
Svensson som hade dragit
upp riktlinjerna för en bana
inom Delsjöområdet, fyll-

ande internationella krav och lämpad för tävlingar av högsta
klass. Viktigt ansågs också vara att banan skulle bli en bety-
delsefull och välbehövlig attraktion för utländska affärsmän
och turister på besök i Göteborg. Man lyckades även få en eng-
elsk golfexpert, Mr Carl Bretherton – sedan 20 år ledare för
Birminghams sju kommunala golfbanor – att på plats ta del av
förslaget, som han fann mycket gott. Ytterligare en engelsman
– den kände golfarkitekten, Mr C K Cotton – hade underställts
det framtagna materialet och han utarbetade på basis härav ett
preliminärt kostnadsförslag efter närmare granskning av mark-
förhållandena tillsammans med herrarna Brasier och Svensson.
Hans granskning omfattade även den av teknologerna Hans
Andersson och Eskil Jacobsson upprättade dräneringsplanen,
bl.a. omfattande Gundla mosse.
Sammanfattningsvis kan sägas, att ovan nämnda experter samt-
liga uttalade ytterst ampla lovord över den tänkta terrängen,
där man speciellt tryckte på följande kvaliteter:

1. Förutsättningar för en bana av mycket hög klass ur 
spelsynpunkt.

2. Rikedom på vackra naturscenerier.
3. Banans läge i omedelbar närhet av staden.

Den 31 maj 1950 beslöt drätselkammarens andra avdelning att
överlämna ärendet till byggnadsnämnden för yttrande. Så går
det ett år innan byggnadsnämnden den 29 maj 1951 inkommer
med en resolution till drätselkammaren, där man meddelar att
nämnden som principutlåtande i ärendet åberopar stadsplane-
kontorets utlåtande. Det låter krångligt, men det är inte alltid
så lätt i de kommunala irrgångarna.

Att få till stånd en golfbana på kommunal mark i en
stad som Göteborg hör inte till det lättaste. Frågan
väcktes första gången offentligt den 2 april 1935 och
först den 17 september 1959, alltså 24 år senare, fat-
tades i stadsfullmäktige det slutgiltiga beslutet. De
olika turerna i ärendet har beskrivits av vår klubbs
förste intendent William Hutchinson Kay (Billy Kay)
samt i en av Delsjö Golfklubbs dåvarande styrelse
undertecknad ”Banhistorik”, publicerad i en skrift
”Delsjön 20 år” 1982. Vi skall försöka oss på en sam-
manfattning nedan. Jägmästare Tore Svensson,

Skogssällskapet, har lagt ner
mängder av timmar på
tillkomsten av vår golfbana.

Tidig skiss på 18-håls-
bana i Delsjö Gundla-
området. Som ni ser är
Klubbhuset inritat med
utsikt mot Delsjön. 

Bilden här visar samma
område kopierad från
Google Earth 2012. 
Som ni ser är nuvarande
placering av golfbanan
inte långt från ursprungs-
tankarna. 
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Det politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst

Denna skiss är det allra första förslaget till ett
kommunalt Golf-centrum  i Göteborg. 

Skissen är daterad november 1934 och signerad Emil Flodin. Efter 
diverse handläggningar inom olika göteborgska myndigheter (samtliga
avstyrkande) beslöts i februari 1936, att förslaget ej skulle föranleda
någon åtgärd. 
Nedskrivaren av dessa rader har lagt ner ett antal strötimmar på att
med skissens hjälp bilda sig en uppfattning om de olika banornas
sträckning och topografi – kanske lika gott att förslaget inte blev verk-
lighet. Varför inte ta en promenad och kolla läget? Ett bra sätt är att
starta utifrån Härlanda tjärns västspets och gå ner genom Skatås-
området upp mot koloniträdgårdarna.

I den här regionen, d.v.s. Skatåsområdet, hade förslags-ställaren Emil Flodin
tänkt sig att banan skulle ligga. Byggnaderna på bilden har tillkommit 
betydligt senare.
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Det politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst
Stadsplanekontoret ställer sig positivt 
till en golfbana i Delsjö-terrängen
I ovan nämnda utlåtande, som är daterat den 29 maj 1951 och
undertecknat av Tage William-Olsson, understrykes skogsnämn-
dens uppfattning att en god bana inom Delsjö-området ej skulle
komma att få några negativa inverkningar på områdets natur –
snarare tvärtom. De gamla övergivna åkrarna skulle kunna upp-
arbetas till välskötta gräsmattor, och området skulle helt enkelt
kunna bli en attraktion rikare. Naturligtvis skulle inte golfbanan
få hindra allmänhetens rörelsefrihet, vare sig i terrängen eller
på de anlagda vägarna. Vissa vägar och stigar skulle också om-
läggas så att fri passage erhålles.

Stadsplanekontoret kan i allt väsentligt instämma i vad skogs-
nämnden anfört i sitt förslag. Ett problem kunde ha varit att det
tidigare diskuterats att vissa delar av området skulle bebyggas.
Med hänsyn till svårigheten att ordna lämpliga förbindelser till
Delsjö-området har dock dylika planer skrinlagts och den all-
männa uppfattningen torde vara, att området ej skall bebyggas.
Även ur den synpunkten borde en golfbana ej bli till nackdel.
Kontoret ansåg dock att vägsystemet borde ses över så att all-
mänhetens rörelsefrihet inte påverkas för mycket och att man
från för promenerande anvisade vägar kan följa golfspelet.

Man kan alltså konstatera att stadsplanekontoret i princip till-
styrkte det framlagda förslaget till en kommunal golfbana i
Delsjö-området. Därmed kan man tycka att det hela borde vara
klart, men som vi skall se framöver är det många turer kvar.

Nu börjar det handla om tillfartsvägar
Det dröjde ända till den 15 juli 1952, innan nästa registrerade
utlåtande kunde noteras. Den här gången är det återigen stads-
planekontoret som inkommer med en skrivelse till byggnads-
nämnden med delvis samma argumentering som ovan. Men
dessutom tar man upp frågan om hur tillfart till banan skall ord-
nas (något skogsnämnden ej berört i sitt förslag). Stadsplane-

kontoret hävdar i denna skrivelse vikten av att banan bör göras
tillgänglig såväl för dem som använder kommunala kommuni-
kationsmedel som för bilister, cyklister och gående.

Kontoret utgår i sin skrivelse från att banan börjar vid den äng
som ligger ca 300 m längre sydost om Liedbergsgatan (såvitt
nedskrivaren av dessa rader kan förstå nuvarande 18: e hålet)
och till vilken man i dagsläget kan komma från Liedbergsgatan
på en befintlig, i början mycket brant väg (som fortfarande finns
i bruk). Denna väg fortsätter sedan i sydlig riktning förbi 
kolerakyrkogården till gamla Boråsvägen (där ju vårt klubbhus
m.m. nu ligger). Kontoret slår fast att ovan nämnda äng borde
vara utgångspunkt för banan – här finns också utrymme för
klubbhus, parkering och ett övningsområde för puttning. ”Någon
annan plats med tillnärmelsevis lika goda förutsättningar, där
banan kan börja, synes inte finnas”, konkluderar stadsplane-
kontoret. För bilar hade två alternativ till tillfartsväg övervägts.

1. En väg från vändslingan för busstrafiken till Liedbergsgatans
östra ända upp genom den bäckravin som slutar vid ovan 
nämnda äng.

2. Över S:t Sigfridsgatan – nya Boråsvägen – gamla Boråsvägen
(förbi vårt nuvarande klubbhus) och därifrån norrut en väg
i stort sett sammanfallande med den befintliga vägen förbi 
kolerakyrkogården (hoppas läsaren känner igen sig).

Stadsplanekontoret förordar alt 1 men förutskickar att stads-
arkitekten antagligen kommer att föredra alt 2.

Anläggningskostnaderna beräknas till 
1 250 000 kronor
Som läsaren av dessa rader torde ha märkt, börjar tongångarna
i de förberedande kommunala instanserna bli alltmera positiva.
Ännu är det dock en bra bit kvar till ett definitivt beslut om an-
läggande av en kommunal golfbana i Delsjö-terrängen.

Den 9 januari 1953 inkommer emellertid skogsnämnden till 
fastighetsnämnden med beräkningar av anläggningskostnaderna
för en 18 håls golfbana och anger desamma till 1 250 000 kr.

Nästa steg blir att drätselkammarens andra avdelning den 9 juni
1953 i skrivelse till stadsfullmäktige gör framställning om an-
läggandet av en kommunal golfbana i Delsjö-området. Bl a 
åberopar man en av fastighetsdirektören Frans Persson samma
dag daterad promemoria.  Här trycker denne starkt på värdet för
Göteborgs stad av en närbelägen och högklassig golfbana, både
för göteborgare av alla åldrar och samhällsklasser och för turister.
Beträffande driften av banan föreslås att denna anförtros en 
ekonomisk förening, i vilken representanter för såväl kommunen
som golfsporten bör ingå.

Någon full enighet inom drätselkammarens andra avdelning fö-
relåg inte beträffande förslagets framförande till stadsfullmäktige.
Dåvarande ordföranden Torsten Henriksson (som sedemera blev
Delsjö Golfklubbs förste ordförande) yrkade bifall till fastighets-
kontorets förslag, medan Harry Hjörne yrkade avslag – även yr-
kanden om bordläggning förekom. Utan att omröstning begärdes
beslöt avdelningen dock att gå på ordförandens linje att ingå till
stadsfullmäktige med förslag till en positiv lösning. Samtidigt
återremitterades ärendet till skogsnämnden och fastighetskon-
toret för fortsatt utredning.

Frans Persson, fastighetsdirektör 
och positiv till en golfbana.
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Det politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst
Den 19 augusti 1953 tas frågan för 
första gången upp till behandling i 
stadskollegiet
Detta var naturligtvis ett stort steg framåt – hittills hade man ju
rört sig i utredande och förberedande instanser. Emellertid
hände det inte så mycket – frågan återremitterades till drätsel-
kammaren för upprättande av mera exakta beräkningar av drifts-
kostnaderna för den tänkta banan. Men dessutom ville man ha
förslag med kostnadsberäkningar för en mindre 9-hålsbana på
ifrågavarande område. En dylikt kompletterande utredning och
kalkyl inlämnades även den 1 januari 1954 av skogsnämnden
till drätselkammaren.

Den 16 mars 1954 är det dags för fastighetskontoret att avge en
ny promemoria där man hävdar att en 9-hålsbana blir propor-
tionellt dyrare, eftersom administrationsbyggnaden och tillfarts-
väg med parkering är gemensamma i båda alternativen. Även
om anläggnings- kostnaden givetvis blir billigare, blir 9-hålsba-
nan dyr i förhållande till sin kapacitet. Ytterligare skäl som talar
mot en 9-hålsbana: minskad omväxling i spelet och ökat slitage
av banan. Fastighetskontoret rekommenderar därför att en 18-
hålsbana bör komma till stånd i Delsjö-området, eventuellt med
en 9-hålsbana som en första etapp. Promemorian utmynnar i att
drätselkammaren måtte hemställa till stadskollegiet att föreslå
stadsfullmäktige att besluta om en kommunal golfbana om 18
hål att anläggas i Delsjö-området enligt föreliggande förslag.

Den 16 mars 1954 behandlar drätselkammaren frågan och be-
slutar – trots herr Hjörnes avstyrkande – i enlighet med fastig-
hetskontorets förslag att överlämna ärendet till stadskollegiet.

I stadskollegiet blev det stopp – och även
i stadsfullmäktige
När så frågan om anläggandet av en kommunal golfbana togs
upp till behandling i stadskollegiet den 27 april 1955, kom me-
ningarna att gå starkt isär. Ordförande herr Fagerberg yrkade 

att stadskollegiet måtte tillstyrka bifall till det föreliggande för-
slaget, medan herrar Hjörne och Hansson var emot ett dylikt be-
slut. Det hela slutade med att kollegiet gick på herrarna Hjörne
och Hanssons avstyrkande linje. Motiveringen var att stadskol-
legiet ansåg att staden under nuvarande ekonomiska läge ej
borde ikläda sig en utgift av föreslagen storleksordning.

Mot bakgrund härav var det kanske inte så märkligt att stads-
fullmäktige den 17 maj 1955 beslöt att avslå den föreliggande
framställningen om anläggandet av en kommunal golfbana i
Delsjö-området. Beslutet fattades med 44 röster mot 10 – alltså
en mycket klar majoritet.

Nu hade det ju inte varit helt omöjligt att frågan skulle komma
att hamna i malpåse, men så blev inte fallet. Visserligen följde
några år av officiell tystnad, men projektet hade väckt intresse i
allt större kretsar och diskussionerna fortsatte mer inofficiellt.

En ganska unik bild, som visar två legendariska göteborgs-
profiler och politiker i diskussion utanför Börsen någon gång
under 50-talet. T.v. Harry Hjörne (fp) som var emot en kommu-
nal golfbana, och Torsten Henriksson (s) som var positiv. Den
senare blev så småningom vår klubbs förste ordförande.
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Det politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst
1959 aktualiseras frågan igen
Den här gången är det fastighetsnämnden som tar upp ärendet
vid ett sammanträde den 4 augusti 1959 med anledning av att
fastighetskontoret samma dag överlämnat en promemoria i 
frågan.

Här trycks starkt på det ökade intresset för golfsporten liksom
även angelägenheten av att få till stånd lämpliga sysselsättnings-
objekt med hög insats av manuellt arbete. Under sommaren
1959 hade skogsnämnden på begäran av stadskontoret överläm-
nat ett reviderat förslag till en 18-hålsbana i Delsjö-området. 
Anläggningen föreslås belägen i områdets västra del mellan
randbergen mot bostadsbebyggelsen i Skår och promenadvägen
från Stora Torp till Delsjön, med andra ord i princip nuvarande
sträckning. Administrationsbyggnaden och första utslagsplatsen
hade i detta förslag lagts norr om gamla Boråsvägen och väster
om kolerakyrkogården. 

Skogsnämnden hade även räknat på driftskostnader och finans-
iering av banan. De årliga driftskostnaderna – exklusive ränta
och amortering på anläggningskapitalet – beräknas till 105 000
kronor och de årliga intäkterna till 132 000 kronor. Mellanskill-
naden – 27 000 kronor – borde enligt skogsnämnden reserveras
för ändringar och förbättringar av anläggningen.

De göteborgska storföretagen ställer upp
med ett lån på 1 250 000 kronor
För finansiering av anläggningen väcktes inom fastighetskontoret
tanken att få ledande göteborgsföretag att lämna ett lån med tio-
årig amorteringstid. Stadskollegiet godkände tanken och för-
handlingar inleddes med i första hand, direktör Assar
Gabrielsson och generalkonsul Gunnar Carlsson, som ganska
snart kunde meddela att 13 ledande företag i Göteborg förklarat
sig villiga att låna staden vardera 100 000 kronor mot en mark-
nadsränta av 5,1 % och en amorteringstid av 10 år.
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Det politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst

Tanken på bildandet av en ekonomisk
förening väcks
Det råder nog ingen som helst tvekan om att de 13 göteborgsfö-
retagens vilja att ställa upp med ett lån för att finansiera tillkoms-
ten av en golfbana i Delsjö-området kom att få stor betydelse för
politikernas fortsatta inställning. Men man insåg också att driften
av golfbanan under de aktuella 10 åren ej borde omhänderhas
av något kommunalt organ. Istället uppkom inom fastighetskon-
toret tanken, att man skulle tillskapa en ekonomisk förening med

staden och de långivande företagen som medlemmar och med
ändamål att driva golfbanan. De långivande företagen skulle ingå
med var sin insats (100 kronor) och staden med summan av de
enskildas insatser jämte ytterligare en andel. Staden skulle 
därigenom erhålla majoritet och ett avgörande inflytande i 
föreningen. Med denna konstruktion skulle man även få in 
personer med mångårig erfarenhet av golfspel i ledningen.
Den 4 augusti 1959 bestämmer så fastighetsnämnden enhälligt
att hemställa till stadskollegiet att föreslå stadsfullmäktige att be-
sluta om anläggandet och utrustandet av en golfbana i området
enligt föreliggande förslag. Den 12 augusti 1959 fattar så stads-
kollegiet beslutet att föreslå stadsfullmäktige att besluta enligt
fastighetsnämndens förslag.

Och så kom då äntligen stadsfullmäktiges
positiva beslut den 17 september 1959
Den som följt med så här långt i beskrivningen har nog insett
att det krävts mycket tålamod på många håll för att komma fram
till den bana vi nu har så stor glädje av. Än är det inte färdigt. 
När nu stadsfullmäktige återigen fått frågan på sitt bord, beslutar
man sig den 27 augusti 1959 att återremittera ärendet till full-
mäktiges beredning för natur- och kulturskydd för yttrande. Ett
sådant inkom också den 7 september 1959, där man framhåller
att man helst hade sett att golfbanan förlagts till ett annat om-
råde, gärna på längre avstånd från stadens bebyggelse.
Dessa synpunkter vann dock inget gehör, utan den 17 september
1959 slutbehandlar stadsfullmäktige ärendet och beslutar med
40 röster mot 14 att bifalla stadskollegiets förslag om anläggande
av en golfbana i Delsjö-området.

Innebörden av stadsfullmäktiges 
positiva beslut
Låt oss för läsarna av denna något invecklade beskrivning
sammanfatta vad Göteborgs stadsfullmäktige beslöt vid
detta för oss historiska möte den 17 september 1959.

1. Man uppdrog åt fastighetsnämnden att genom skogsnämn-
dens försorg i egen regi eller på entreprenad inom Delsjö-
området anlägga och utrusta en kommunal golfbana.

2. Kostnaderna för ovan angivna arbeten, 1 250 000 kronor, 
skulle gäldas av lån att amorteras på 10 år och upptagas 
i fastighetsnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat 
för 1960.

3. Fastighetsnämnden bemyndigades att medverka till bildan-
det av en ekonomisk förening med ändamål att driva ifråga-
varande golfbana. Staden skulle vara medlem i denna 
förening med ett röstetal uppgående till mer än hälften.

Och därmed var det äntligen dags att dra igång det prak-
tiska arbetet att få till stånd en golfbana. Mera härom i nästa
avsnitt. Men tack för att Du har hängt med så här långt –
ingen dålig prestation i och för sig. Har Du läst igenom detta
avsnitt, har Du faktiskt fått en ganska komplett bild av det
politiska spelet kring Delsjöbanans tillkomst.

Eftersom denna generositet hade stor
betydelse för frågans fortsatta 
behandling, känns det angeläget att
här tala om, vilka dessa företag var:

1 Broströmskoncernen
2 AB Götaverken
3 Göteborgs Bank
4 AB Original- Odhner
5 AB Papyrus
6 AB Pripp & Lyckholm
7 Skandinaviska Banken
8 Svenska Handelsbanken
9 AB Svenska Kullagerfabriken

10 Rederi AB Transatlantic
11 AB Turitz & Co.
12 AB Volvo
13 Försäkrings AB Svea-Nornan

Vi inom Delsjö Golfklubb har all anledning att känna stor
tacksamhet mot ovan nämnda företag, utan vilkas insats
vår bana kanske aldrig kommit till stånd.

Assar Gabrielsson, Volvo, och Gunnar Carlsson, Transatlantic,
som båda aktivt bidrog till att 13 ledande göteborgsföretag
ställde upp ekonomiskt.
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Delsjö
- en golfbana blir till

- en golfklubb ser dagens ljus
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En golfbana blir till – en golfklubb ser dagens ljus

Föreningen Delsjö golfbana bildas
Det allra första som händer är att den i tidigare avsnitt om-
nämnda ekonomiska föreningen Delsjö Golfbana bildas vid
konstituerande sammanträde den 26 april 1961. Medlemmar
är de ledande göteborgsföretag, som åtagit sig låna ut 1 250
000 kronor för projektets genomförande, samt Göteborgs stad
– sistnämnda part med knapp majoritet i röstetal. Härmed hade
man tillskapat ett organ för handläggning av en del nödvändiga
juridiska åtgärder. Så fick t.ex. föreningen ett upplåtelseavtal
med staden, representerad av fastighetsnämnden, för vilket
man skulle betala en formell avgift av 100 kronor per år. Idén
bakom denna låga avgift var att göra golfspelet tillgängligt för
så breda folkgrupper som möjligt.

Vidare utfäste sig de 13 företagen att under en tioårsperiod (lå-
nets löptid) täcka eventuella förluster på golfanläggningen med
ett belopp som svarade mot räntan av för varje år kvarstående
lånebelopp. Detta stöd var utomordentligt värdefullt i starten,
eftersom det bidrog till att avhjälpa en del ”barnsjukdomar”
till följd av många svårbemästrade yttre omständligheter, bl.a.
dräneringsproblem. Drivande i dessa frågor var två ledargestal-
ter i Göteborgs näringsliv, rederinäringens förgrundsfigur Gun-
nar Carlsson och Volvo-direktören Assar Gabrielsson.

Redan i protokollet från föreningens konstituerande stämma
slogs fast att föreningen och dess styrelse inte skulle ombesörja
eller övervaka den dagliga skötseln av golfanläggningen. För
detta ändamål borde tillskapas ett annat organ, som skulle
handha driften av anläggningen. Därmed är vi äntligen framme
vid Delsjö Golfklubbs bildande.

Den 26 april 1962 är vår klubbs
officiella födelsedag
Den officiella födelsedagen föregicks av ett sammanträde på
Nya Ullevi den 12 april 1962 med en interimsstyrelse, bestå-
ende av idrottsdirektören Roland Jerneryd (ordförande) och
intendenten Stig Ekholm (sekreterare). I övrigt deltog Stig-
Lennart Alehammar, Lennart Holmin, Åke Norling, Claes 
Palmers och Sölve Sundin. Interimsstyrelsen tog fram förslag
till stadgar och medlemsavgifter samt ett utkast till avtal med
staden. Man diskuterade även tränarfrågan och det heta 
namnet var engelsmannen Leslie Davies.

Men den 26 april 1962 hölls ett nytt möte på Nya Ullevi. 
75 personer hade infunnit sig, varav 52 genom ett ja i kanten
på närvarolistan förklarade sig villiga att ingå som medlemmar
i den nybildade Delsjö Golfklubb. Ordförande vid detta kon-
stituerande sammanträde var en av stadens mera prominenta
politiker, numera bortgångne Erik Johannesson.

Många kända namn i den första styrelsen
Av ovanstående torde ha framgått, att det var helt naturligt att
Föreningen Delsjö Golfbana i starten skulle komma att sitta i
majoritetsställning i klubbens styrelse. Helt naturligt kom
också ordförandeposten att tillfalla stadens representant 
Torsten Henriksson, stadssekreterare och ledande kommunal-
politiker samt en av de ivrigaste tillskyndarna till Delsjö-
banan. Övriga representanter för staden i den första styrelsen
var civilingenjören Gudmund Carlander (fortfarande medlem
och aktiv golfare), idrottsdirektören Roland Jerneryd, direktör 

Sven Lindberg med suppleanterna dr Nils Blomqvist, direktö-
ren Paul Brundin samt som revisor kamrer Sven G Andrén.

Klubbens egna representanter i den första styrelsen blev dis-
ponent Stig-Lennart Alehammar, bankdirektör Lennart Hol-
min, direktör Claes Palmers med köpman Yngve Bluhme som
suppleant och auktoriserade revisorn Claes Ahrén som revisor.

Lägg märke till alla titlar – golfen var noga med det på den
tiden. Det framgår bl.a. av vår klubbs första matrikel, som kom
ut 1963 – där finns alla medlemmars titlar inskrivna. Även 

vederbörandes handicap var angi-
vet – men i den kolumnen var det
ganska tomt! De flesta av oss var
nybörjare i det ädla golfspelet.

Så hade man då äntligen den 17 september 1959
kommit fram till beslutet i stadsfullmäktige att 
anlägga och utrusta en kommunal golfbana i Delsjö-
området. Därmed vidtar det praktiska arbetet att 
åstadkomma en spelbar bana och en golfklubb att
förvalta densamma. Det är om denna viktiga del av
vår historia, som det här avsnittet kommer att
handla. Nedskrivaren av dessa rader har haft stor
nytta av en artikel av Gudmund Carlander i vår
klubbs jubileumsskrift 1982.

Torsten Henriks-
son, stadssekreter-
are och Delsjö
Golfklubbs förste
ordförande
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Redan 1965 ”myndigförklarades" 
klubben
Från början var det tänkt att Föreningen Delsjö Golfbana skulle
vara dominerande i golfklubbens styrelse, åtminstone under
den första 10-årsperioden. Som ordförande och stadens repre-
sentant insåg emellertid Torsten Henriksson redan efter 3 år,
d v s 1965, att klubben sköttes väl och att man borde ge den
en chans att välja de funktionärer som behövdes för att 
utveckla densamma till en riktig idrottsklubb. Fr.o.m. 1 januari
inskränktes antalet styrelseledamöter från Föreningen Delsjö
Golfbana till endast två, varav den ene och självskrivne var
Torsten Henriksson, även fortsättningsvis ordförande i 
klubben. Han avgick vid årsmötet den 8 november 1971, 
valdes till hedersordförande och fick motta många tacksam-
hetsbetygelser för vad han uträttat för klubben och göteborgs-
golfens utveckling.

När de första 10 åren gått till ända, fick klubben en ny avtals-
partner i form av Göteborgs Fritidsnämnd – ett förhållande som
fortfarande består. Lånet till staden (eller numera kommunen)
var återbetalt, varför Föreningen Delsjö Golfbana upplöstes.
Avtalet med Fritidsnämnden fick ungefär samma innehåll och
den formella årsavgiften 100 kronor bibehölls.

Men själva banan då – vad hände 
med den?
Jodå, man började så smått med anläggningsarbetet redan i 
januari 1960, d.v.s. strax efter det att stadsfullmäktige beslutat
om banans tillkomst. Den som läst tidigare avsnitt minns kan-
ske att diverse experter – både svenska och utländska, erkän-
nerligen engelska – i olika sammanhang under 50-talet
uttalade sig mycket positivt om Delsjö-terrängens lämplighet
för anläggandet av en golfbana. Det visade sig dock att det fö-
relåg en hel del svårigheter att bemästra inom vissa sanka och
risiga områden. Banbyggarna, d.v.s först skogsnämnden och
sedan Roland Jerneryd och Stig Ekholm, fick mycket jobb och
besvär med att få fram en spelbar bana. Först 1963 kan man
nog säga, att spelet i stort sett började fungera. Dessförinnan
fick medlemmarna nöja sig med att öva på övningsfältet resp.
träna på vissa spelbara hål. Vi som var med från början minns
nog en period då vi faktiskt fick nöja oss med att spela 

nuvarande 19:e hålet och ett förkortat 18:e (från vägen upp till
nuvarande green). Tala om trängsel på banan! 

Man hade även problem med att klara av kalkylerna för bygget!
Vid vissa tillfällen fick man t.o.m. låta arbetet ligga nere i 
avvaktan på nya anslag. Men som sagt – 1963 var vår bana
spel-klar enligt vidstående skiss från samma år. Som synes
hade banan redan då samma sträckning som idag med undan-
tag för att första utslaget var på nuvarande 2:a hålet och att 
avslutningshålet 18: e var samma som vårt nuvarande 19:e re-
servhål. Den första offentliga tävlingen spelades dock den 30
september 1962 och gick över 10 hål under något primitiva
förhållanden.

Första klubbhuset blev nuvarande 
”kyrkan”
Det var naturligtvis viktigt att ha någonstans att samlas före
och efter träningen. Vi, som var med då, minns väl det första
klubbhuset, den gamla Prippska torpstugan, som finns kvar än
idag och som vi i dagligt tal benämner ”kyrkan”. Här fanns en
enkel servering, där man kunde få kaffe, läsk, bullar, smörgåsar
och kanske även någon liten varmrätt. Alla minns vi säkert fru
Johansson, som skötte den biten med den äran. Detta vårt
första klubbhus hade fördelen att ligga nära det redan då 
befintliga övningsfältet. Något omklädningsrum fanns inte, ej
heller vatten eller avlopp men däremot TC. Klä om fick man
göra hemma eller i bilen. I kommande avsnitt får vi följa hur
klubbhusfrågan senare kom att utvecklas genom åren.
Med detta torde det vara dags att avsluta beskrivningen av hur
det hela startade. Nu går vi över till en kavalkad av händelser
under åren 1962 – 2011.

Gunnar Ahnsberg, blev medlem som Junior, hans föräldrar Bertil Ahns-
berg och Inga-Britt Ahnsberg var med vid uppstarten av klubben. Gunnar var 
kassaförvaltare i Delsjö Golfklubbs styrelse 1974 – 1985
Ingrid Boldt Christmas, medlem nr 80, också medlem 1961
Gerd Celander, medlem nr 100, blev medlem 1961. 

Ivar Nilsson, medlem sedan 1963 Skridskor: VM-guld 5000m 1961, VM-
guld 5000m 1962, OS 4:a 10000m 1960.  Ivar har också medverkat med
Simon Brehm i Hylands Hörna!
Lars-Eric Lundvall, medlem sedan 1984 Ishockey: VM-guld 1957, VM-
guld 1962, OS-silver 1964 och många år i Frölunda! 
William Thoresson, medlem sedan 1973 Tävlingsgymnastik: VM-brons
1954, OS-guld 1952, OS-silver 1956, 1960 och 1964. 
Kjell Hansson, medlem sedan 1982 Rodd, OS-silver 1956 + 16 SM-guld. 

3 av 10 veteraner som varit med sedan starten 

4 världsmästare ”still going strong”
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Delsjö Golfklubb
genom 50 år 

- en kavalkad av händelser och människor 

Nedskrivaren av dessa rader har blivit i tillfälle att ta del av Delsjö Golfklubbs arkiv
– ett nog så digert material. Man hinner inte igenom det på en eftermiddag precis. 
Å andra sidan rymmer det mängder av intressanta uppgifter. Svårigheten är givetvis
att välja och vraka. Naturligtvis kommer många att minnas händelser och människor
med igenkännandets leende (eller motsatsen) – andra kommer att sakna den eller
den för vederbörande viktiga episoden (t.ex. när man fick 2 under par en vacker som-
mardag) Men det är så med historia på ett begränsat sidantal – allt kan inte komma
med. Ni får ta det som det är – välkomna till en komprimerad klubbhistoria.

16
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Det viktigaste som hände 1962 var naturligtvis klubbens
konstituerande sammanträde på Nya Ullevi den 26 april,
men det har vi redan berättat om i föregående avsnitt. Med-
lemsantalet uppgick vid starten till 76 – så många noterade
sig som medlemmar vid Ullevi-sammanträdet. Den siffran
slogs dock snabbt och var vid årsskiftet redan uppe i 548.

För nytillkomna läsare skadar det kanske inte
att upprepa namnen i klubbens första styrelse,
som utsågs vid det konstituerande samman-
trädet. Den bestod av:

Stadssekreterare Torsten Henriksson, ordförande

Civilingenjör Gudmund Carlander, vice ordförande

Disponent Stig-Lennart Alehammar, sekreterare

Direktör Roland Jerneryd, kassör

Bankdirektör Lennart Holmin, utan funktion

Direktör Sven Lindberg, utan funktion

Direktör Claes Palmers, utan funktion

Direktör Yngve Bluhme, suppleant

Fil.lic Nils Blomqvist, suppleant

Direktör Paul Brundin

Yngre läsare kanske reagerar mot alla titlar, men så var det på den
tiden. Ända till slutet av 70-talet innehöll golfklubbsmatriklar uppgifter
om titlar.

Banan var det inte mycket bevänt med det första året. Den 2 juli tilläts
dock spel på hålen 1 (nuvarande 2), 12 – 14 och 18. Övningsfältet –
beläget på samma plats som nuvarande drivingrange – var däremot 
flitigt använt, på den tiden endast med egna bollar.

Som klubbhus fungerade den s.k. Prippska villan (numera benämnd
”kyrkan”), men redan första året började man allvarligt diskutera ett
nytt klubbhus. I första hand talades då om att förlägga det till terrängen
strax ovanför nuvarande 18:e green.

Vår förste tränare hette Leslie Davies med anställningsdatum den 15
april, alltså redan före klubbens bildande.

1962
Den första klubbtävlingen spelades den 30 

september över 10 hål och såg som segrare 

Leif Pineus, som sedemera 

kom att bli vår regelguru. Vad hände Vad hände 
i världen i världen 

19621962
Rachel Carson ger ut den 

sensationella boken Tyst Vår som 
beskriver verkningarna av miljöfarliga

ämnen som DDT. Kubakrisen 
börjar och världen håller 

andan.

18
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Vad hände 
i världen 

1963
USA:s president John F. Kennedy 

mördas i Dallas, Texas. Amerikas första
diskotek, Whisky a Go Go, öppnar i 
Los Angeles. Brittiska popgruppen 

The Beatles släpper sitt 
första album.

Banan började ta form på allvar, även om den inte kunde hållas
öppen i full utsträckning någon gång under året. Kompletterande
dränering och omläggning av greener visade sig nödvändiga. Inte
desto mindre spelades hela 20 klubbtävlingar under helgerna, och
damtävlingar förekom varje tisdag. För första gången spelades
det om klubbmästerskapet och de historiska segrarna blev i herr-
klassen Hans Weinhöfer och i damklassen Eira Sjöholm.

Den 1 februari fick 
klubben sin förste 
intendent, 
William Kay.

19
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Vad hände 
i världen 

1964
Den första lungtransplantationen 

genomförs i USA. Peter Sellers gifter
sig med svenskan Britt Ekland. 

I Sydafrika döms Nelson Mandela 
till livstids fängelse.

Banan blev under året i stort sett färdigbyggd, även om hålen 1-4, 11-13

och 15 (dåvarande numrering) ej kunde uppvisa helt spelbara greener.

Fairway-turfen utvecklades emellertid väl, och dräneringen förbättrades.

En följd av banans bättre kondition blev att man kunde bokföra ökat antal

greenfee-spelare. Banan uppmättes till 5 420 m med par 71.

Vår första övningsgreen vid klubbhuset togs i bruk. Bland nyanskaffning-

arna märktes en traktor med klippaggregat, som i inköp kostade 51 tkr.

Tävlingsverksamheten inom klubben var redan
nu mycket livlig med klubbtävlingar i stort sett
varje vecka och upp till 50-talet deltagare.

Leslie Davies lämnade sin tränarbefattning den 31
oktober och efterträddes av Johnny Anderson,
som då inledde sin långa och framgångsrika verk-
samhet som Delsjö-tränare. Vår förste greenkeeper
Gunnar Pettersson anställdes fr.o.m. den 1 mars.

20
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Vad hände 
i världen 

1965
Kolmårdens Djurpark invigs. Den stora
anläggningen är revolutionerande inom

djurhållning. En statsbegravning för
Winston Churchill hålls. Olof Palme 

tillträder som Sveriges 
kommunikations-

minister.

Tack vare en mängd 

arbetsinsatser under närmast föregående 

år och gynnsam väderlek bedömdes banan nu fullt 

spelduglig och följaktligen även mogen för... 

officiell 

invigning. 

Denna förrättades den 19 september

av stadskollegiets ordförande 

Erik Johannesson, som 

överlämnade banan till 

klubben.

Invigningsslaget slogs av Svenska Golfförbundets ordförande, 
baron Eric Adelswärd, som sedan spelade en fyrboll med Svenska Golfförbundets sekreterare Stig Facht 

mot Delsjöns Stig-Lennart Alehammar och Lars-Olof Flyning. Efter invigningen bjöd Göteborgs stad på 

lunch på Opalen, varpå klubben anordnade supé på Lorensberg - det var festligt på den tiden! 
Söndagen efter invigningen spelades klubbens första större tävling om Invigningspokalen 

med deltagande av göteborgseliten. Segrare blev Magnus Lindberg (GGK) 
med Delsjöns Jan Sternberg på 2: a och Chr. Lindberg på 3:e plats. I samband med invigningen uppmättes banan till 5 680 m par 71

1965
21
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NITTON
HUNDRA
SEXTIO
SEX
Det här året blev det försenad banöppning på grund av hård vinter, som bland
annat gått illa åt greenerna. Bland nyheterna noterades en ny väg från parke-
ringsplatsen till dåvarande 1:ans (nuvarande 2:ans) utslag. Köket byggdes till och
ett par manskapsbodar inhyrdes som omklädningsrum. 

Tävlingsverksamheten var livlig. 
Bl.a. arrangerade klubben sin första 
72-hålare med framför allt 
västsvenskt elitdeltagande.
Segrare blev en svensk-amerikan vid namn Hans Jansén. Den 13 september 
ordnade damerna för första gången en damdag med stort deltagande från övriga
regionklubbar. William Kay lämnade intendentbefattningen den 1 april och efter-
träddes av Ebbe Falk.

Vad hände 
i världen 

1966
Kulturrevolutionen startas av 

Mao i Kina. Den svenske boxaren Bo
Högberg blir europamästare. Den 
lägsta lufttemperaturen någonsin 

i Sverige, -53 grader i 
Vuoggatjålme. 

22

Jubileumsbok sid 12_25_Layout 1  2012-04-03  11.01  Sida 11



1
NYTT BANREKORD
69 SLAG AV JAN STERNBERG

Klubbhusfrågan tog ett stort steg närmare sin lös-
ning. Ritningar färdigställdes av vår klubbmedlem
arkitekt Leif Åberg och stadens borgen för finan-
siering av bygget erhölls, varför arbetet med om-
byggnad av det gamla och nybyggnad av det nya
klubbhuset kunde påbörjas.

Jan Sternberg satte nytt banrekord med 69 slag i
samband med årets 72-hålare, som han även vann.

Vidare kunde noteras, att Delsjön fick i uppdrag att
arrangera såväl korpgolfen som 
GP:s skolgolf - ett gott tecken på att banan nu be-
dömdes som fullt tävlingsduglig.

Eric Dawson tillträdde som assistent pro till Johnny
Anderson och ny greenkeeper efter Gunnar Petters-
son blev Evert Holm.

Vad hände 
i världen 

1967
Den första hjärttransplantationen 
genomförs i Sydafrika. Den första 
provflygningen av Saab 37 Viggen 

genomförs. Göteborg får ett 
modernt stadsbibliotek.
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SE

XT
IO

8 Nytt Klubbhus invigt lagom till Påsk!
Vad hände 
i världen 

1968
Martin Luther King, Jr mördas i 

Memphis, Tennessee, USA. Frankrikes
president Charles de Gaulle upplöser

Frankrikes nationalförsamling och 
utlöser nyval efter våldsamma 

studentoroligheter. 

Medlemsantalet noterades per den 31 dec-
ember till 750, d.v.s. största siffran sedan
starten. För första gången kunde samtliga
greener hållas öppna för spel hela säsongen.
Ny mätning av banan gav följande meter-
antal - 5 820 från backtee, 5 675 från vit tee
och 5 130 från röd tee.

Det nya klubbhuset blev lagom färdigt till påskhelgen men
invigdes officiellt den 31 maj med Jörgen Schwarz som
källarmästare. Den 1 september eldhärjades material-
förrådet, varvid nästan hela maskinparken förstördes.
Uppbyggnaden av nytt förråd invid parkeringsplatsen 
påbörjades omedelbart, likaså ny shop.

Den 13 augusti hade vi vårt dittills finaste elitfrämmande
på Delsjön, då de berömda engelska proffsen Dave 
Thomas och Peter Alliss mötte Jan Rosell och vår egen Jan
Sternberg över 18 hål. Rosell segrade, 1 slag över ban-
rekordet. På damsidan kunde vi glädja oss åt att vår
Barbro Hermansson fick plats i svenska landslaget.

Barbro Hermansson
Rehnqvist 

Krister Wiklund Det nya klubbhuset med puttinggreen. Dag Aurell Hillevi Hagström Sven Cederberg 

Hans Ivarsson Jan Sager Sigfrid Svensson

Nedan finner ni några välkända Delsjöprofiler som hedrat Delsjö Golfklubbs färger såväl hemma som på främmande banor.

24
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Våren blev sen och greenerna öppnades först den 10 maj. Sedan följde
torr sommar med vattenbrist - vi fick t.o.m. hämta vatten i tankvagnar
från staden. Och så kom den stora stormen den 22 september, som
fällde inte mindre än 325 stora träd på banan och delvis förändrade
karaktären på några hål. 

Trots vissa besvärligheter kunde vi med framgång arrangera stortävlingen SISM 15- 17
augusti med ca 100 startande elitspelare. Efter stenhård slutfight vann Claes Jöhncke
med 285 slag, ett slag före Jan Rosell. Såväl Claes Jöhncke som Magnus Lindberg gick
banan på nytt banrekord med 68 slag. På damsidan fortsatte Barbro Hermanssons fram-
gångar med en 2:a plats i Skandinaviska Mästerskapen i Örebro med fortsatt landslags-
spel som följd.

Ny krögare blev Uno Jansson med sonen Jan-Olof som restaurangchef.

Vad hände 
i världen 

1969
Människan sätter för första gången sin
fot på en främmande himlakropp, då

Neil Armstrong blir förste man på
månen. Led Zeppelin släpper sitt 

debutalbum, Led Zeppelin.

1969 sattes ett nytt banrekord på 68 slag

MCMLXIX
1969
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