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TOFTAHOLM HERRGÅ R D

Jöns Skötta, Gustav och Kristina Stenbock, greve Gustav Bonde... Idag ägs Toftaholm av Torbjörn och Agneta Colfach, de 26:e ägarna sedan 1389.

EN PLATS I TIDEN

Vid sjön Vidösterns lugna vatten fortsätter historien om Toftaholms herrgård.
AV TO M AS HAG FE L DT

V

i slår oss ner i fåtöljerna
vid den evigt tända brasan i foajén, strax intill
receptionen och entrén.
Det här blir helgens
favoritplats. Torbjörn
Colfach, herrgårdens ägare sedan
17 år tillbaka, har här tillbringat
många långa och sköna stunder,
oftast i gott sällskap, alltid med
någon ny historia att berätta.
”När vi förädlar den här platsen
är det alltid kulturen och historien
vi värnar om. Härifrån har vi fått
så mycket att berätta. 600 år av
händelser. Det är speciellt, och det
roligaste är att de flesta också vill
lyssna…”
Idag snackar vi golf.
Torbjörn har en herrgård att
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driva, annat att prioritera, men
säger sig vara aktiv medlem i
golfklubben LASK som tydligen
står för ”Landets Absolut Sämsta
Golfklubb”, en samling hackare
som möts på golfbanan någon
gång om året, senast på Svartinge
utanför Stockholm.
”Det var pappa som var den
fanatiske golfaren. Han hade alltid
med sig klubborna. Vart han än
reste. 365 dagar om året ville han
slå golfbollar.”
Pappa Kit Colfach är i det här
sammanhanget värd sin egen
historia, i kortfattad form. Han
flydde till Sverige från ockuperade
Danmark, gjorde en karriär som
kirurg i Västervik och arbetade
parallellt med filmer. Filmen
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KONTAKT

Adress: Toftaholm
Herrgård, 340 14 Lagan
Telefon: 0370-44055
Webb: toftaholm.se
E-post: info@toftaholm.se

VASAS RING

Till borgen ute på
Körsbärsholmen flyttade familjen Stenbock
år 1460. En vindbrygga
fanns över vallgraven,
och en underjordisk
gång där Gustav Vasa
flydde från danskarna.
Det sägs att han tappade två ringar, ämnade
åt sin Katarina. Finns de
kvar?
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Från 1 845 kronor per
person i dubbelrum, en
dags greenfee Värnamo
GK eller Lagans GK,
välkomstdrink, trerättersmiddag, frukostbuffé.
Tilläggspris för ett extra
dygn: 1 395 kronor.

VÄRNAMO GK

TOTALBETYG

44/60
LÄGE OCH
MILJÖ
★★★★★★★=7
Hur skön är
omgivningen?
Avstånd till
golfbanan?
Vid sjön Vidöstern och
lummiga holmar
med majestätiska ädelträd.
Om här dessutom funnits en
golfbana intill de
vita knutarna...

Lagan

GOLF
★★★★★★★= 7
Design, kondition, estetik – den
totala spelupplevelsen?

”PAPPA VAR DEN FANATISKE GOLFAREN. HAN HADE ALLTID MED SIG KLUBBORNA.
VART HAN ÄN RESTE I VÄRLDEN. 365 DAGAR OM ÅRET VILLE HAN SLÅ GOLFBOLLAR.”
Susanne från 1959 var en av dem,
om ett gäng raggare som levde ett
hårt liv, utan säkerhetsbälte, med
realistiska bilder från en trafikolycka och den dramatiska fortsättningen med en äkta operation
på filmduken.
Kit Colfach lanserade
störthjälmen.
”Och han byggde världens
nordligaste golfbana”, säger
Torbjörn. ”Under resor till Arktis
skapade han golfhål på isen och
spelade med röda bollar. Under
inspelningarna av Villervalle i
Söderhavet på Raroia i Franska
Polynesien, där Kon-Tiki strandade, kopplade han bäst av med
sin wedge på stranden.”
Som sagt, Torbjörn Colfack
har alltid någon ny historia att
berätta.
Hemma på tomten i Västervik hade Kit Colfach en egen
niohålsbana. 1965 grundade han
Västerviks GK tillsammans med
advokaten Erik Järneström. Banan
byggdes vid Lysingsbadet, golf
blev en lokal folksport, ungdomar

som Per-Ulrik Johansson började
spela, det ena leder till det andra.
”Många har förstås undrat
varför jag inte bygger en golfbana
här på den fantastiska marken vid
Toftaholm”, säger Torbjörn Colfach. ”Nej, jag vill inte att detta ska
vara ett utpräglat golfhotell. Jag
vill ha en levande mix av människor som skapar en unik atmosfär
just här på en historisk gård. Men
flera gäster är golfare och det är
jättekul att se och höra hur en
bana som Värnamo har utvecklats
de senaste åren.”
Både Toftaholm Herrgård och
Värnamo GK är undanskymda
pärlor utmed samma Europaväg
i Småland, E4:an. Värnamos 27
golfhål ligger en kvarts bilresa
norrut, ett par kilometer in från
den norra avfarten. Sjön Hindsen
är kulissen från parkeringsplatsen, det högt belägna klubbhuset
och flera av hålen.
Sedan den första slingan byggdes och invigdes 1964 (med prins
Bertil på plats) har banan varit en
av de vackraste. Numera tillhör

den också en av de mest välskötta
med ett utvecklingsprogram som
imponerar.
Det gamla förädlas, liksom på
herrgården, helgens goda bas.
”Någonstans i huset ska det
alltid finnas blöt målarfärg”, säger
Torbjörn Colfach. ”Ingen ska
kunna säga att något börjar bli slitet. Successiv uppgradering är vår
prioritet, att förädla den här miljön och göra herrgården från 1389
till Sveriges mest moderna.”
Familjen Stenbock har varit
här, historien om Gustav Vasa
och Katarina Stenbock bör läsas
under vistelsen, Bruno Mathsson,
möbeldesignern, var trogen gäst
under många år då han levde i en
av flygelbyggnaderna..
Men känslan här är tidlös
och nya berättelser skapas ständigt. På rummen finns 42 tums
LED-tv med internet, facebook,
gratisfilm och annat som tack
vare sin kontrast matchar till den
charmiga herrgårdsstilen med de
blommiga tapeterna.
Historien kan fortsätta. ●

Värnamo GK är en småländsk pärla
som fler bör upptäcka, framför allt
för det vackra lägets skull, och
för den allt högre kvaliteteten på
fairways och greener.
RESTAURANG
★★★★★★★=7
Menyn och middagens smaker. Hur
är frukostbuffén?
Köket är varje herrgårds hjärta, och
här handlar det om fine dining i
historisk miljö. Ett ungt team i köket
testar sina idéer, bjuder på goda
råvaror och smaker, men lyckas inte
hela vägen med alla rätter.
ATMOSFÄR/SERVICE
★★★★★★★★★= 9
Trivsel och harmoni. Bokning av
starttider, hantering av golfbagar.
Med passion för sin herrgård och sin
arbetsplats bidrar personalen till att
skapa den atmosfär man söker på
ett historiskt hotell på landet.
RUMMEN
★★★★★★★★= 8
Standard på rummen – tv, sängar,
badrum?
45 rum i totalt tre byggnader, alla
vid den pampiga entrén. Invididuellt
inredda med en fräsch lantlig charm
och två med internet och facebook.
Balkong och terrass på vissa rum,
dock inte alla.
RELAX OCH AKTIVITETER
★★★★★★= 6
Hur är hotellet för avkoppling? Spa,
gym, aktiviteter?
Privat relax med jacuzzi och bastu att
boka för 1,5 timme (850 kronor). Nyrenoverat och bra men hellre ett sommardopp i den vackra insjön. Fiske,
roddturer och sköna promenader.
Glasriket, möbelriket och konst i
ett spännande Småland.
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