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Fiske laks kunne de Britiske lakselordene –  spille golf  
kunne de også, men hadde de noen innflytelse på utviklingen 
av golfen i Norge? 
v/Arne Ramstad, Faggruppe golfhistorie 

 
Det er skrevet flere bøker om den britiske overklassens begeistring for laksefiske. I 
begynnelsen av 1800 tallet «oppdaget» flere av dem hvor fantastisk laksefiske de norske 
lakseelvene kunne by på. Etter hvert ble de britiske lakselorder et fast innslag i de fleste 
gode lakseelvene i Norge.   
 
Var det noen forbindelse mellom laksefiske og golf, kan en spørre.  
 
Svaret er ja, fordi lakselordene fant fort ut at «hvilepausene» mellom fiskeøktene måtte 
fylles med en eller annen aktivitet og mange av britene, som kom fra det øvre sosiale lag 
i sitt hjemland, hadde golf som hobby. Det var spesielt to steder hvor det er beskrevet at 
britene benyttet golfkøller på fritiden. 
 

Elva Vefsna, det største vassdraget i Nordland. var allerede tidlig nevnt blant de 10 beste 
lakseelvene i kongeriket og på midten av 1800-talet er 
følgende  skrevet om møtet mellom «engelskmannen 

og vefsningen»; «Desse første engelskmennene var vel 
ei usalig blanding av kapitalistar på utkikk etter 
investeringsobjekt (De stifta bl.a. The North of Europe 
Land and Mining Company) og gode lakseelver». Det er 
lite skrevet om de mannlige fiskerne, men fra 
fotografier og øvrig beskrivelse kan det se ut som om 
det var «lakseenkene» som brukte tiden til å slå 
golfballer mens mennene fisket laks.  

 

Ved århundreskiftet var også Romsdalen et yndet reisemål for britisk og europeisk 
overklasse. Den mektige naturen og elver fulle av laks ga attraktive og spennende 
opplevelser.  I 1902 kjøpte engelskmannen Harold V. Oldred Hotell Hølganæs i Åndalsnes. 

Mange av gjestene på hotellet var britiske laksefiskere som ga sterkt uttrykk for at de ønsket å 

ønsket å spille golf mellom fiskeøktene.Oldred som selv var interessert i golfspillet ble 

inspirert av dette og i 1902 ble stifte en golfklubb under navnet "Park Hotell Golfklubb". 

Senere ble navnet endret til Hølganes Golf Club.  
 

Dette er den første kjente golfklubb i Norge med 

egen 9 hulls golfbane og lå i nærheten av Setnes-

moen militærleir ved Åndalsnes.  

Kommandanten på Setnesmoen 
ekserserplass, oberstløytnant A. G. Spørck ble 
valgt som første president i den nystartede 
golfklubben. En britisk pro ble ansatt i 
sommermånedene. Lokale folk sto for drift og 
vedlikehold av banen.  
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Åndalsnesområdet er altså det eneste stedet hvor det faktisk kan vises til at det foregikk 
organisert golfspill, og det er dokumentert at den første registrerte golfturnering i Norge 

ble spilt på Setnesmoen den 31. Juli 1905. 
 
Utbruddet av den første verdenskrig medførte at de Britiske laksefiskere ikke lenger 
kunne dyrke sin sport i Norge , og såvidt vites ble det ikke spilt golf på Setnesmoen etter 

1915. Det er heller ikke noe som tyder på at oberstløytnant Spörck tok med seg tanken om å 

videreutvikle golfsporten etter at han hadde flyttet fra Åndalsnes.  

Bortsett fra golfspill mellom fiskeøktene i Rauma og i Vefsna er det ikke registrert 
golfaktivitet Norge på begynnelsen av 1900 tallet. Golf var ikke noen naturlig 
fritidsbeskjeftigelse for trauste nordmenn som hadde andre og mer jordnære forpliktelser i 
sommerhalvåret.  

Det må derfor konkluderes med at de Britiske lakselordenes fritidsbeskjeftigelse, ikke 
hadde noen innflytelse på utviklingen av golf i Norge. 

Bildene er tatt av: 
Lakseenker i Vefsna – Helgeland Museum 
Golfkonkurranse 1905 – Johan J. Setnes 
Golfkøller opp mot veggen – Alf G. Johannessen 
Britisk golfer i Romsdalen – Rauma GK v/Arvid Meyer 
Postkort fra Hølganes Hotel – Christoph Meister 
 
Det kan leses mer om Britiske laksefiskere på disse websidene: 

https://vefsna.com/vefsna-i-historisk-perspektiv/  
https://www.golfhistorie.no/begivenheter/1900/forste-golfkonkurranse-i-norge 
https://www.golfhistorie.no. 
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