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Ny ägare på Knistad Herrgård 

Sedan början av året är Dan Persson, 36 år med sitt ursprung i Jönköping, ny ägare till 

Knistad Herrgård. Dan Persson har tidigare varit aktiv framför allt inom friskvård, 

hälsoanläggningar och spa med flera lyckade företagsförvärv och försäljningar bakom sig. 

Knistad Herrgård med anor från 1300-talet ligger strax öster om Skövde, ett gyllene läge med endast 

en tågresa på en timma från Göteborg respektive två från Stockholm till Skövde station. Därifrån tar 

anläggningens egen shuttlebuss gästerna smidigt till och från herrgården. På Knistad erbjuds 

konferens- och boendemöjligheter av högsta klass och i restaurangen serveras rätter med fokus på 

eget viltkött och lokalproducerade råvaror. Tack vare dess lantliga placering väntar en härlig natur 

utanför dörren tillsammans med den erkänt fina golfbanan som omger byggnaderna. Under 

vinkällarens vitkalkade valv finns möjlighet till vinprovning och för en skön avrundning på dagen kan 

man boka badtunnor och bastu.  

Tillsammans med en stabil personalgrupp, många med över 10 års anställning, fortsätter Dan Persson 

nu att utveckla Knistad, lyfta med sig anläggningens inneboende kvalitéer och leda verksamheten 

framåt.  

– Det här är en dröm för mig. Mina tidigare projekt och företag har handlat mycket om att göra 

förvärv som jag sedan kan sälja med vinst. Knistad kom jag i kontakt med 2010 när jag tog 

jägarexamen. Det var en fantastisk upplevelse, servicen och maten var långt över förväntan, jag blev 

kär i Knistad. För mig är ägandet av Knistad väldigt långsiktigt, jag ser mig själv utvecklas och åldras 

här. Det är inga direkta förändringar planerade utan det handlar om att förädla. Samtidigt jag är 36 år 

och vill framåt, så vi vill utveckla Knistad vidare och bli en ännu tydligare destination för konferenser 

och weekend gäster. En sak är såklart en ankommande utmaning, det är golfen. I en tid när många 

golfbanor har det svårt eller rent av får packa ihop, då står Knistad starkt. Det är både roligt och 

säkert uppskattat av medlemmarna. Detta skall vi bygga vidare på, golfen kommer få ett uppsving på 

Knistad redan i år, berättar Dan Persson, ny ägare till Knistad Herrgård. 

Bakom Dan Persson finns även en gedigen advisory board bestående av Jonas Edberg, delägare 

Hooks Herrgård tillika VD Örenäs Slott, Stefan Alvarsson, Koncernchef EPAB samt Pelle Johansson VD 

och ägare Hagabadet, deras gemensamma kunskapsbank ger ytterligare tyngd åt det nya ägarskapet. 
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