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Gad vite hvilket golfbaneprosjekt
i Norge som ikke fikk en trang
fødsel. Om det skyldes puritanisme,
jantelov eller den bokstavelig talt
rotfestede agrarkulturen i vårt
grisgrendte land, skal være usagt.
Golf har kun vært spiselig dersom
matjorda kan bringes tilbake med
enkle greip.
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forrige nummer av Norsk Golf fortalte vi
hvordan historien la forholdene til rette
for en golfbane på Losby i Lørenskog, en
halv times bilkjøring fra Rådhuskaia i Oslo.
Nærmere 1000 mål innmark i Losbydalen
tryglet nærmest om en golfbane. Politisk
tøvær og et golfbaneprosjekt i Groruddalen
på 80-tallet gjorde det nok lettere å tenke
tanken, men SÅ enkelt var det ikke.
En viktig brikke i spillet om Losby var selve
hovedbygningen på gården. Bygget omkring
1850 trengte godset sårt til oppussing og
restaurering. Men hvordan kunne man
gjøre en eldgammel, upraktisk og massiv
trebygning på 1000 kvm lønnsom? Midt på
1980-tallet ble en erfaren bransjemann besatt av tanken om å bygge det første norske
hotellet i sveitserstil på 100 år. Med Losby
Gods som kjerne. Men her på berget har vi
strenge konsesjonsbestemmelser. Lørenskog
kommune nektet. Med hemningsløs optimisme kom politikere og byråkrater utbygger i forkjøpet. Og gjorde hva? Lot forfallet
fortsette.
Kommunens beslutningsvegring tok heldigvis slutt etter få år. De måtte bite i gresset
og gi kontrakt og konsesjon til den opprinnelige visjonær. Da så bygget ut som et
kråkeslott. Restaureringen alene kostet 10
mill. kroner, og med søkke og snøre ble det
investert nærmere 180 mill. på Losby. Da
hadde man et historisk hotell med 70 rom
og 27 golfhull. Men vi er ikke der ennå.
Hotellplanene var ok, men golfbane – fy
og fy! Ved kommunevalget i 1991 kom SV
i vippeposisjon. De hestehandlet med
Arbeiderpartiet og hadde to kjepphester:
varaordfører og antigolf. Ap ga etter og
”vant” makten. Men finansmarkedet på

begynnelsen av 90-tallet gjorde hotellprosjektet alene altfor risikabelt. Løsningen
ble en arkitektkonkurranse. Premissene var
aktiv og lønnsom drift, men de inviterte
arkitekter sto fritt til å velge tema. Alle så
nær som ett hadde golfbaneanlegg som
hovedingrediens, og vinneren kombinerte
dette med et konferansehotell og besøksgård, under vignetten 3 Tema.
Først da ble golf spiselig i de kommunale
organer. Det politiske landskap endret seg i
Lørenskog etter valget i 1995, og Arbeiderpartiet tok nokså uberettiget æren for snuoperasjonen. Det var faktisk partiet Høyre
som var initiativtaker til stiftelsen av Lørenskog Golfklubb i 1994, og det skjedde neppe
tilfeldig nettopp i det gamle godset.
Biologisk mangfold og bærekraft er honnørord vi møter uavlatelig. Det var ikke bare
politikere som stakk kjepper i hjulene på
prosjektet. En øyenstikker fikk også spille en
sentral rolle sammen med trusler fra mange
om redusert artsmangfold. En omfattende
kartlegging skulle være sannhetsvitne. Men
hva skjedde? Dyrelivet med stort og smått er
rikere enn før. Kan det skyldes at vedlikehold
av en golfbane forurenser mindre enn tradisjonelt landbruk? Men at ulven skulle dukke
opp i skogkanten, hadde man ikke regnet med.
Når du spiller Losby, ser du bare blide
mennesker. Losby er innfallsport til Østmarka, og utviklingen har åpnet øynene for
mange flere enn oss med golfsko på. Sykling,
padling, ridning, løping, trasking og bading
lever side om side. Motstanden mot golf har
stilnet. Den kortreiste stillheten i Marka er
Losbys varemerke. Det du hører, er et historisk sus over landskapet, fra både gammel
og ny tid. Vel verdt en Tour?

Carl Semb døde 13. oktober i en alder av 86 år. Som Norges Golfforbunds 13. president overtok han vervet allerede
våren 1988 da daværende president Knut Kloster fra Stavanger GK plutselig døde. Deretter var han president i Norges Golfforbund i perioden 1988–1996 og gjorde en banebrytende jobb i en periode da norsk golf vokste fra 31 til 89 aktive golfklubber, tiden som omtales som den norske golf-boomen. Fra å ha vært formann i Oslo GK 1983–1986, tok han steget til å tenke
Golf-Norge, og han bidro sterkt til at golfen i hans presidentperiode fikk fotfeste over hele landet. Som den habile golfspiller
han var, deltok han gjerne i turneringsspill og vant blant annet NM senior i 1986 og 1987. Han gikk også i spissen for å
etablere det som i dag heter Norsk Senior Golf. I 1996 ble han tildelt Norges Golfforbunds hederstegn nr. 9.

1910
92 NORSK GOLF // NOVEMBER 2017

1920

1930

1940

1950

1960

1970

www.golfhistorie.no

