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Kunglig 
glans

Kungl. Drottningholm har vaknat ur sin Törnrosasömn. 
Den som kysst liv i den slumrande skönheten är banarkitekt Johan 

Benestam. Nu lever banan upp till sitt goda rykte.
Av  T o m m y  J e p p s s o n  F o T o  J A c o b  s J ö m A n

I ett år har Drottningholm varit stängd för en omfattande 
ombyggnad. Mycket har förändrats men det mesta är sig likt. 
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rottningholm 
var 1960-ta-
lets motsva-
righet till Bro 
Hof Slott.
När banan 
skulle öppnas 

1959 beskrevs den som en modern super-
bana. De svenska golfbanornas supernova, 
som sög åt sig allt ljus och vars lyskraft 
ensam överträffade hela den svenska 
golfgalaxen.

Det var då. En tid då spelarna hette 
Gunnar  Carlander, GA Bielke och Rune 
Karlfeldt. När Jack Nicklaus fortfarande var 
en knubbig utmanare och Arnies Army fort-
farande var på sin höjd en scoutkår.

Drottningholm satte djupa avtryck i den 
svenska golfhistorien, inte minst genom att  
bli Mästerskapsbanan framför andra.

Det började med Volvo Open 1970, där 

Jack Nicklaus missade en putt för särspel 
och kom ett slag efter Jean Garaialde. 

Volvo Open banande väg för Scandinavian 
Enterprise Open som spelades för första 
gången på banan 1973, och Sven Tumbas 
vision var typisk för både honom tidsandan:

”Vi ska bli den femte turneringen i värl-
den. Den största utanför de fyra stora.”

Han kom en bra bit på väg och det gjorde 
Drottningholm också.

Men tiderna förändras. Liksom idealen.
På 1990-talet började det talas om att 

banan var för enkel för de bästa spelarna, 
1991 gjorde Fred Couples 12 birdies under 
andra rundan av Scandinavian Masters. 
Colin Montgomerie vann dock tävlingen. 
Tre år senare vann Vijay Singh. Ballesteros 
vann också på Drottningholm liksom Craig 
Stadler. Märkesnamn som vittnar om ba-
nans storhetstid.

1994 var senaste gången banan stod värd 
för ett stort herrmästerskap. 

Nio år senare, 2003, spelades HP Open 
på Drottningholm. 52 000 personer kom 
för att se Sophie Gustafson snuva Annika 
Sörenstam på segern. En fotograf  knäppte 
en bild i baksvingen när Annika missade den 
avgörande putten.

Efter det har de stora tävlingarna lyst med 
sin frånvaro. Det är inte bara det att banan 
ansågs för kort. Med tiden blev banans kon-
dition allt svårare att upprätthålla. 

Golfsäsongen har ofta varit långt liden 
innan banan har hittat den kondition 
den ska ha. Drottningholm saknade golf-
klubbens motsvarighet till ett centralt 
nervsystem: 

En bra, välskött och utmanande bana.
Det har man nu. Nu ändras allt.
Drottningholm har blivit vad man en gång 

var: En modern superbana.

ett helt år har banan varit stängd 
för renovering och ombyggnad. Alla gillade 
det givetvis inte men en majoritet av klub-
bens medlemmar insåg vad som behövde 
göras och detta stålbad klubbades på ett 
möte 2009. Klubben delades in i tre läger: De 
som ville dela upp ombyggnaden i två etap-
per, de som ville göra allt på en gång och ett 
fåtal som tyckte att man inte behövde göra 
något alls.

”Det är rätt roligt”, säger Johan Benestam, 
banarkitekten som lett ombyggnaden. ”En 
av de personer som var störst motståndare 
till ombyggnaden kom fram till mig en dag när 
jag jobbade på banan. Han sa att vi inte skulle 
frestas att öppna banan för tidigt, ’för det ser så 
jäkla bra ut’.”

Den åsikten delas av de flesta som gått 
banan.  Den klassiska banan har fått en modern, 
välsittande kostym.

Stefan Andorff, klubbdirektör, är ense med 

Johan om att Drottningholm kan aspirera på 
att bli Stockholms bästa bana efter Bro Hof:

”Bro Hof är orubbliga. Och vi har inte läng-
den. Ullna har ett bra läge. Men som golfbana 
betraktat så kommer banan nu att hålla väldigt 
hög klass. Jag skulle bli besviken om vi inom ett 
par år inte räknas som en av Sveriges 15 bästa 
banor. Så bra är den.”

Den ambitionen hade man antagligen inte 
kunnat uttrycka om man nöjt sig med att följa 
de ursprungliga planerna. Från början handlade 
det om att bygga om greenerna – banans öm-
maste punkt. Men sakta växte insikten fram att 
det inte räckte. Vill man göra det enkelt för sig 
kan man berätta vad som inte har gjorts: Tees.

Resten är nytt. 
Både ovanför markytan och under den. 
Vilket man kanske inte kan tro vid den första 

anblicken. De flesta hål ser ut ungefär som de 
gjorde förr men bunkrarna ligger inte där de 
brukade ligga, de ser inte ut som de gjorde . 
Greenområdena har moderniserats samtidigt 
som de har placerats så som det var tänkt att 
de skulle vara från början. Nu ligger de som 
Nils Sköld ursprungligen ritade dem. Tvär-
ställda – med flera möjligheter till intressanta 
flaggplaceringar. Johan Benestam hittade de 
gamla skisserna i ett förråd på klubben. Det 
var Rafael Sundblom som först skissade på 
Drottningholm. Han gick emellertid bort 1958, 

ett år innan banan öppnade. Nils Sköld tog över 
arbetet och när banan var klar visade det sig att 
entreprenören tagit vissa genvägar och inte 
alltid fullföljt Skölds skisser.

”Jag har försökt göra det som de ville ha det”, 
säger Johan Benestam. 

Vi sitter i klubbhusets bibliotek tillsammans 
med klubbdirektören Stefan Andorff. Det är 
ännu några veckor kvar tills H.K.H Prins Daniel 
ska slå invigningsdriven på den nya banan. Se-
nast banan invigdes höll kung Gustav VI Adolf i 
drivern.  En cirkel sluts.

Det är en i raden av kylslagna dagar. Vilket 
är bekymmersamt. Det behövs värme om 
gräset ska hinna växa sig någorlunda färdigt till 
invigningen. Och värmen kommer några dagar 
senare, men den behöver egentligen ännu mer 
tid:

”Banan kommer ändå inte att vara riktigt 
färdig förrän 2014 när den växt ett par år till. Då 
har man hunnit få lite klipprutiner och dragit 
ned gödselmängden. Nu öser vi på gödsel och 
vatten. Så gräset är lite stressat.”

Drottningholms greener har numera avrinningsytor som 
ställer högre krav på inspelens precision. 
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et har varit en svår avvägning för 
Johan Benestam att bygga om och modernisera 
banan men samtidigt behålla och renodla dess 
karaktär.

”Från fairway och framåt är banan helt ny”, 
säger Stefan. ”Men ett av medlemmarnas krav 
var att man skulle känna igen sig när man kom 
tillbaka efter renoveringen. Banans karaktär 
skulle inte ändras. Därför har Johan jobbat 
mycket med att få hålen att smälta ihop med 
landskapet.”

Stefan pratar om risken för en ”amerikanise-
ring” som han tycker har drabbat en del banor 
men han anar att trenden har börjat vända 
tillbaka igen, till det mer genuint svenska. 

Den största skillnaden är greenytorna som 
har fått fler avrinningsytor. Så kallade run- offs. 
Kraven på precision på inspelen blir högre. Om 
bollen rinner av green kan du ha ett 20-meters-
slag in. Kanske mer. Den där halvmeterskragen 

runt greenerna som fanns tidigare har blivit 
femton meter bred på sina ställen. 

Enligt de personer som slopade banan var 
avrinningsytorna mer extrema på nya Drott-
ningholm än på Bro Hof, vilket slopegruppen 
hade lite svårt att hantera.

Johan konstaterar att klubbens juniorer nu 
inte behöver resa i väg för att hitta utmaningar. 
De kan utveckla sitt spel på sin hemmabana.

”Är greenområdena intressanta och tuffa så 
behöver inte banan vara så lång. Det är ju där 
man lägger flest slag.”

Om han vad gäller placering har försökt 
återspegla de ursprungliga arkitekternas tanke 
med greenerna så har han gjort tvärtom med 
bunkrarna. Benestam såg möjligheten att göra 
dem bättre. Det är inte bara placeringen han 
ändrat utan också utseendet.

Johan tyckte att de gamla kändes aningen 
strikta med sina raka kanter. När han pratade 
med arkitekten Peter Nordwall fick han för-
klaringen. Peter var trainee hos Nils Sköld och 
berättade att arkitekten då han byggde Drott-
ningholm var inne i en period då han ville sätta 
en amerikansk prägel på banorna han gjorde. 

På Drottningholm applicerade han för 
första gången en touch av Florida och USA på 
bunkrarna. 

”Jag tycker de har varit för sterila. Kanten har 
varit väldigt rak. Så ser inte naturen ut. Nu är 
de mer organiska. Det tror jag kommer att bli 
uppskattat. Fast det blev ju lite diskussioner när 
jag gjorde de första”, säger Johan. 

Om placeringen av bunkrarna blir lika upp-
skattade återstår att se. 

”Tidigare låg ju både fairway- och green-
bunkrar utanför spelytorna”, säger Stefan 
Andorff. ”Johan har tajtat ihop hålen, lyft 
in hindren i spelet, och försökt tvinga fram 
alternativa  spelvägar.”

Nämnas ska också att bunkrarna numera 
måste handkrattas. Estetik gick före funktio-
nalitet. Dessutom ligger bunkrarna i skålar. De 
kommer att fungera som magneter på bollarna. 
Trots att de minskat i yta kommer förmodligen 
lika många, eller fler,  slag att slås från sanden.

Det 18:e hålet, par 3, är ett 
tufft avslutningshål – och 
här finns många ögonvittnen.

VInnare på KunglIga DrottnIngholM:

1970: Jean Garaialde, VolVo open

1973: BoB Charles, seo

1976: huGh BaioCChi, seo

1977: BoB Byman, seo

1988: seVe Ballesteros, seo

1989: ronan rafferty, seo

1990: CraiG stadler, seo

1991: Colin montGomerie, sC. masters

1994: ViJay sinGh, sC. masters
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ohan Benestam är uppvuxen på 
banan. Det fanns de som gärna hade sett att ba-
nans renovering hade skötts av ett större namn, 
gärna amerikanskt. Men Johan hade en del som 
talade för honom. Han har inte bara spelat golf 
på Drottningholm under sin uppväxt utan han 
har också jobbat på banan. Han gjorde till och 
med sin prao där.

”Det var på Lennart Nilssons tid. Jag fick 
plocka fallfrukt i hans trädgård i en vecka innan 
jag fick gå ut på banan och kratta en bunker. Det 
var den hårda skolan. Sedan har jag jobbat på 
banan, bland annat under SEO och Masters.”

Han känner banan väl. Kan dess styrkor och 
svagheter. Bär med sig många minnen. När vi 
pratar om det 18:e, par 3, berättar han att han 
under en pingstmatch en gång fick chippa bol-
len från backtee på ettan, över serveringen. Han 

var grabb då, och det mer rutinerade motstån-
det lyckades  få bollen dömd out. 

Bunkrar och greener är de mest synliga skill-
naderna på nu och då men det största jobbet 
har man trots allt gjort under markytan.

Tidigare fanns ingen dränering alls. Nu har 
man lagt en greendränering under hela spel-
ytan. För Drottningholm, byggd på lerjord, var 
regn tidigare en akilleshäl. Banan tålde inga 
större mängder. Nu är den en av Stockholms 
bäst dränerade golfbanor. Var femte meter 
ligger rör som ska borga för att det aldrig kom-
mer att stå vatten på fairways. Just detta är den 
kanske viktigaste förändringen.

”Har du en bra dränering har du en bra 
stomme. Det är svårt att göra det i efterhand. Vi 
har lagt ned 40 000 meter dräneringsrör. Alla 
fairways är sandcappade och sedan ska vi fort-
sätta med slitsdränering i ett rullande schema. 

Vi skär tunna skåror som korsar dräneringsrö-
ren. Dessa fyller vi med sand. Man kan inte få en 
torrare bana. Mer kan du inte dränera”, säger 
Johan Benestam.

”I efterhand kan vi konstatera att vi har gjort 
ett fantastiskt bra arbete”, säger Stefan Andorff.

Johan Benestam muttrar lite generat när han 
säger det. Men han kan knappast säga emot.

”Vi har faktiskt det”, framhärdar Stefan. ”Vi 
har hållit tidsplanen. Vi har hållit budget. Vi har 
till och med gjort mer än vi sa att vi skulle göra. 
Vi har valt rätt entreprenörer. De har haft ett 
sällsynt gott öga för det Johan velat bygga. Det 
har varit ett team som jobbat hårt för att det 
ska bli bra. Och så har vi gjort allt på löpande 
räkning. Det har vi sparat pengar på. Sedan kan 
man inte bortse från att vi också har haft en 
extrem tur med vädret. Det kunde vara kolsvart 
på himlen runt omkring banan men vi fick inget 

Drottningholm har inte blivit längre – men 
mer utmanande, från tee till green.

 ”JohaN har TaJTaT ihop håleN, lyfT iN hiNDreN i speleT, 
och försöKT TviNga fram alTerNaTiva spelvägar.”
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Johan BenestaM, arKIteKt
Johan Benestam började som banarbetare 
på Kungliga drottningholms Golfklubb. han 
började på sveriges lantbruksuniversitet i 
alnarp 1998 och erhöll en fil kand i landskaps-
planering. intresset för arkitektur och golf ledde 
honom till heriot-Watt university i edinburgh i 
skottland där han 2002 erhöll en master of sci-
ence i Golf Course architecture. efter studierna 
började han arbeta som golfbanearkitekt på 
Wsp i stockholm. 2004 öppnade Johan egen 
firma, Benestam Golf Course design. 
sommaren 2004 arbetade han som golfbane-
byggare på sand Golfklubb i Jönköping. detta 
för att dra lärdomar av mentorn Brian smith 
(usa), golfbaneshaper (bulldozerspecialist att 
forma golfbanor) och byggexpert. erhöll the 
Grand tour scholarship 2004.

stefan anDorff, KluBBDIreKtör
stefan andorff kom till Kungliga drottning-
holms GK 2007. tidigare hade han arbetat 
på Åda G&CC i fyra år som kanslichef. han är 
bördig från Vällingby och spelar på handicap 
7. han var tillsammans med pelle sättare och 
anna Öqvist en av de drivande gestalterna 
bakom Golfens tankesmedja – en organisa-
tion som försökte få golf-sverige att tänka i nya 
banor med anledning av den förvandling som 
branschen genomgått de senaste tio åren:
”anledning var att vi såg ett behov av att 
kunna diskutera golfens framtid i ett forum 
som inte var knutet till sG:s olika organisa-
tioner. att få golfklubben att hitta sin egen 
nisch och identitet, att se medlemen ur ett 
kundperspektiv och utveckla produkten 
därefter.”

regn alls. Andra kunde få 40 millimeter. Jag tror det regnade fem gånger på 
Drottningholm mellan påsk  och augusti. Vi har verkligen haft tur.”

Medlemmarna i klubben kan nu se fram emot en betydligt bättre bana.
”Det är klart vi kommer få skador igen”, säger Stefan. ”Även nya banor 

får problem av extrema vintrar. Vi har inte ambitionen att öppna extremt 
tidigt och hålla öppet extremt sent. Däremot vill vi ha en bra bana från det 
vi öppnar fram tills vi stänger.”

En sak som också kommer att öka upplevelsen och kvaliteten på banan 
är den omfattande parkgallring som genomförts under ombyggnaden, 
vilket borgar för bättre luftcirkulation och mer ljus. De omgivande sko-
garna hade inte röjts sedan banan byggdes. Nu har man tagit bort gran och 
bevarat ädellövträd som är naturliga i landskapet.

På greenerna växer en krypvensblandning. Tre sorter använde man, av 
säkerhetsskäl. Om någon inte skulle trivas gör förhoppningsvis de andra 
två det.

”Gräsvalet hade vi en lång diskussion om. Det har en tid varit på tapeten 
med svingel som ska vara miljövänligt och ett bra val eftersom vi inte kom-
mer att få använda bekämpningsmedel i framtiden. Vi tittade på vilken typ 
av golfare vi har och estetiken vägde tyngre. Vi har en parkbana. Svingel är 
slitagekänsligt. Och jag tror speltrycket kommer öka på Drottningholm i 
framtiden.” 

Det sistnämnda är ingen direkt vågad gissning. lett krav från Drottningholms medlemmar var att de skulle känna igen sig 
när de kom tillbaka efter ombyggnaden. Banans karaktär är bevarad.

”maN KaN iNTe få eN Torrare 
BaNa. mer KaN Du iNTe DräNera.”


