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Stora bilden: Framför Craigielaw’s golfbana, står Lunds Akademiska Golfklubb och The 

Society of Lund Hickory Golfers representanter. Från vänster: Mats Gustafsson, Arnold H 

Gustafsson, Gustaf Andersson, Roland Moberg, Stefan Mossberg, Sten Berg, Johan Quensel, 

Klas Ohlsson, Peter Hoberg, Anders Lindström, Bo Pettersson och Anders Werneman. 

 

Lilla bilden överst: LAGK – SoLHG representanter i form av Klas Ohlsson’s Pro Am-lag, 

som blev näst bästa utländska lag. Från vänster: Stefan Mossberg, Anders Werneman, Klas 

Ohlsson och Bo Pettersson. 

 

Lilla bilden mitten: Johan Quensel LAGK – SoLHG, blev bästa utländska amatör och slog 

flera av de professionella spelarna. Imponerande. Belöningen stod skotska PGA’s 

representanter för. 

 

Lilla bilden nederst: Bästa utländska Pro Am-lag. Lag Owe Werner. Från vänster: Owe 

Werner, Stockholms Golfklubb, Per Fylking, Patric Andersson (som gjorde ett 

uppmärksammat netto-HIO) och Stefan Åkerwall. De tre sistnämnda representerar Bro 

Bålsta Golfklubb 

www.hickorygolf.net
www.hickorygolf.net


World Hickory Open Championship (WHO) på Cragielaw 
Golf Club i Skottland. 
Och som uppvärmning, deltävlingen ”Hickory Festival” 
på de tre banorna: Musselburgh Old Course, Kilspindie 
och Gullane No 3. 
 

18 svenskar på den ultimata upplevelseresan. 

12 skåningar från Lunds Akademiska Golfklubb, LAGK (”The Society of Lunds 

Hickory Golfers”, SoLHG) och sex stockholmare (Bro Bålsta- och Stockholms 

Golfklubb) i sina bästa år, varav många är stabila singelhcp:are, åkte till 

Skottland och checkade in i golfparadiset North Berwick för att spela VM i 

hickorygolf, World Hickory Open.  

En tävling där tourproffs och amatörer kan slåss på lika villkor – nåja. 

Tävlingen lockar proffs och amatörer från hela världen och ingår i skotska 

PGA:s Tartan Tour och har därför även många mycket bra skotska tourspelare 

eller vad sägs om t. ex. europatourvinnaren Andrew Oldcorn eller de talangfulla 

bröderna Saltman. 

 

Varför hickoryskaft och spel med gamla klubbor som tillverkats före 1930? 

Enkelt, alla tycker unisont att det är mycket, mycket roligare att spela med 

dessa, än med moderna förlåtande vapen. Utmaningen, få klubbor, samma 

klubba till en mängd olika slag. Oberäkneligheten, att inte riktigt vara säker på 

var bollen tar vägen och inte minst, man spelar banan som den en gång var tänkt 

att spelas. Det vill säga – Back to Basic. Hitta golfens själ. Golf på riktigt.   

 

Det här är livskvalité. Hickorygolf med sina golfpolare, på några av världens 

bästa linksbanor, museibesök, studiebesök, äta och dricka gott, möte med 

golflegender och inte minst, träffa nya golfvänner från hela världen. Det är 

Hickorygolf – tradition och historia – i hjärtat av East Lothian, där det hela en 

gång kanske startade. 
 

 

 

Dag 1 

Efter flygresan från Köpenhamn väntar en stor, skön och behaglig sol på oss i Skottland. 

Prognoserna sa något helt annat, bara några dagar tidigare. Det hade varit regn, hagel och 

drivis under flera veckor. Vissa banor hade till och med periodvis tvingats stänga pga. det 
ihållande regnet. Vi hade därför förberett oss rejält och tagit med oss allt från sydväst, 

vadarbyxor till lovikavantar och mamelucker, men med facit i hand borde vi i stället packat 

för en medelhavstripp.  

Golfgudarna gillar bevisligen hickoryspelare, för så fort vi landat skruvade de upp värmen 

och stängde av vattenläckaget. 

Resan började alltså bra och bättre blev det….. 



Hyrbil från flygplatsen och snabb incheckning i North Berwick. Boendet är endast en hårt 

pressad midiron från golfbanan. Och vilken bana. North Berwick Golf Club grundades 1832, 

men ända sedan 1600-talet har man spelat golf här. Från början fick klubben bara plats med 6 

hål på den tillgängliga marken. 1877 hade man dock skaffat sig mer mark och kunde stoltsera 

med 18 hål. En sann och äkta Links. Påminner faktiskt lite, för att inte säga mycket, om 

golfen i St Andrews. 1:a tee ligger mitt i byn, sen följer man havet och vänder på 10:an och 

avslutar där man startade, dvs. mitt i byn. En magisk utsikt över Firth of Forth, stranden och 

till kullarna i Fife. En bana designad av naturen. Det är så vackert att man häpnar, som att 

promenera rakt in i ett vykort. 

Det är därför ingen tillfällighet att par 3:an ”Redan”, som är ett unikt hål med sin stora, 

utmanande och starkt lutande green, dolda raviner och torvade bunkrar, är ett av världens 

mest kopierade golfhål.  

Med andra ord, det kliar i kroppen på några av oss, vi vill ut och testa våra hickoryklubbor på 

en av de häftigaste linksbanorna naturen skapat. Och här bor vi. Vår ”hemmabana”. 

 

På kvällen var kanske tanken att ta det lugnt, men den planen smög sig. På puben äntrade ett 

coverband scenen. On stage ”Pointblank”, det blev Rock & Blues med allt från: ZZ Top, 

GnR, Free, Wilson Picket, Six Pistols till Red Hot Chili Peppers. Ett sanslöst drag, t om. 

reströtta medelålders hickorygolfare vaknade och rockade loss till Stones ”Honky tonk 

women”.  

 

 

Stora bilden: Mats Gustafsson spelar hemåt på undersköna ”hemmabanan” North Berwick. 

Påminner om golfen i St Andrews. 1:a tee ligger mitt i byn, sen följer man havet och vänder 

på 10:an och avslutar där man startade, dvs. mitt i byn. En av de häftigaste linksbanorna 

naturen skapat. Och här bor vi.  

Lilla bilden överst: Lagen om alltings jävlighet. När Stefan Mossberg äntligen på 

Craigielaw’s 6:e hål, en par 3:a på 174 yards med utsikt över Aberlady Bay och vägg i vägg 



med Kilspindie, hittade en bunker som inte var kraterdjup och brant, ja då letar sig bollen in i 

den torvade bunkerkanten. Hurra – igen! 

Lilla bilden mitten: Klas Ohlsson visar hur man klappar till med en Brassie på Kilspindie’s 

15:e hål (The Graves). 

Lilla bilden underst: Vår skotske vän Scott Patrick filosoferar på Craigielaw och spanar ut 

över golfbanan, Firth of Forth och stranden. Den vackra solnedgången fick han på köpet. 

  

  

Dag 2 

Musselburgh Old Course  

Gemensam frukost och alla hade beställt ”Foll skåttticcch breeekfaasst”. Korvar, haggis, 

bönor, ”disktrasa” (oidentifierat innehåll), bacon, blodkorv och två flottstekta tomathalvor. 

Rena GI-dieten. Yummy……  

 

Välladdade med allt utom energi i form av kolhydrater var det äntligen dags att lufta sina 

hickoryskaftade klubbor och detta på riktigt, riktigt anrik mark. Musselburgh Old Course, 

världens äldsta nuvarande spelbara golfbana. Det sägs att Mary Queen of Scots spelade här 

redan 1567, men det första dokumenterade beviset på spel är från 1672. 

“The Cradle of Golf”, det luktar så mycket historia, att alla blev helt trollbundna i sina kepsar, 

plusfours och canvasbagar, men också ganska nervösa, när vi teear upp på första hålet. Tänk 

om man lägger en socket ut i spenaten eller tåar ut den på parkeringen i upphetsningen.  

Banan ligger för övrigt inbäddad i en hästkapplöpningsbana, vilket ytterligare förstärker det 

unika.  

Musselburgh Links har också varit värdbana för The Open Championchip sex gånger. En av 

de mest överraskande vinnarna under dessa år måste vara hemmaspelaren David ”Deacon” 

Brown. Han var en duktig, men relativt okänd amatör och blev inkallad till 1886-års tävling i 

absolut sista stund, pga. strykningar. David som var traditionell arbetare kom därför 

springande direkt från ett takläggningsjobb och var rejält smutsig när han anlände. Han 

tvättade av sig i all hast och fick låna en uppsättning rena, men ganska illasittande kläder och 

såg därför lite egendomlig ut. Vilket han alltså struntade i, för sen i bl a. ösregn kvaddade han 

alla proffsen. Storheter som bl a. Bob Ferguson, Willie Fernie, Willie Park Jr., Mungo Park m 

fl. fick alla ge sig och en av de mest osannolika vinnarna i The Opens historia, fick jublande 

ta emot ”The Claret Jug” (Golf Champion Trophy). 

 

Eftersom vi på WHO endast får använda sex klubbor valde många att spela med just detta 

antal i de tre tävlingar som ingår i ”The Hickory Festival”, helt enkelt för att träna inför 

huvudtävlingen. En del hade med sig lite extra klubbor för att prova vilka som skulle få hänga 

med till Craigielaw på fredagen. 

146 yards till ettans green, de flesta greppar ner på en mashie eller provar ett fullt slag med sin 

mashie niblick. Liten draw kort vänster, enkel chip med niblick och enputt. Par. Därefter “The 

Graves” en par 4:a på 348 yards, kalasträff med Brassien, signerad 1915, men treputt och en 

femma. Namnet på hålet har kanske sitt ursprung i att det enligt sägnen var begravningsplats 

för de soldater som dog i “The Battle of Pinkie”. Men det kanske mest kända hålet av alla, 

“Mrs. Formans” är en läcker par 4:a, där man vid greenkanten förr kunde köpa en pint i ett hål 

i väggen. Puben som alltså heter just Mrs. Formans ligger nämligen strategisk placerad vid 

greenkant. Numera är inte luckan i väggen öppen, men det går bra att ta sig de tio metrarna 

från greenkanten till entrédörren. Vi mellanlandade givetvis, eftersom energin från 

proteinfrukosten lämpligt nog, precis tog slut. Man riktigt kände av stämningen i väggarna, 

när man tänkte på att här har Willie Park & Co också stått i glada vänners lag och kanske 

delat en pint med Young Tom Morris, innan han så tragiskt gick bort redan vid 24 års ålder. 



 

Efteråt samlades vi i det klassiska klubbhuset som uppfördes redan 1873, för att äta och 

dricka gott, samt titta på avslutningen av Ryder Cup. Och nu kom för några av oss, ännu en 

höjdare. Robin McGregor, Club Secretary erbjöd oss ett medlemskap i klubben och nu kan 

vissa av oss stoltsera med ett medlemskap i Musselburgh Old Course Golf Club. Även vår 

amerikanske vän Mike Stevens, tillika former US hickory champion och topprankad pro, blev 

medlem, vilket hade en lugnande effekt på hans pikar, när vi förlorade Ryder Cup. Mike blev 

ju i ett slag Europé. Han hade förresten en intressant klubba i bagen. En sk. lofter tillverkad 

för Willie Park, Musselburgh. Klubban tilldrog sig givetvis stort intresse, när den återigen var 

på hemmaplan. 

En kul historia var annars när Bosse Pettersson LAGK - SoLHG i stressen parkerade på 

”members only” och sa skämtsamt att han blev medlem för att han inte orkade flytta bilen. 

Men absolut dråpligaste kommentaren fällde alltid oförarglige Roland Moberg, LAGK - 

SoLHG. Efter prisutdelningen och maten håller han ett improviserat tal och som nybliven 

klubbmedlem, tycker han sig ha rätten att inleda med: –”Welcome to my Club”! Oooops…. 

Klubbens Captain tittade inte lite surt på honom.  

 

Tänk att nu även ha möjligheten att skriva in världens äldsta spelbara golfbana, Musselburgh 

Old Course Golf Club i greenfeeböckerna…….Tungt. 

 

 

Hål fyra på Musselburgh. Bo Petterson siktar in sig på M:et  hos mytomspunna puben Mrs. 

Forman’s. Förr kunde man köpa en pint i ett av hålen som syns på bilden. Numera är inte 

luckan i väggen öppen, men det går bra att ta sig de tio metrarna från greenkanten till 

entrédörren runt hörnan.  



Dag 3 
Kilspindie Golf Club 

5.500 yards of Traditional Scottish Links – bildad 1867. Alltså, ännu en historisk bana, men 

vilken bana. Mångas favorit under veckan. Sandstranden som Out of Bounds och där ligger 

ofta sälar och spanar in dig. Vissa hål är så läckra att banan nästan borde kriminaliseras. Man 

blir nämligen beroende och helt såld som hickoryspelare. Förutom den magnifika utsikten har 

banan en underbar layout och den är extremt välskött. Varje hål är dessutom en ny utmaning. 

Den är klockren. Måste nämna ett hål. 8:an ”Gosford Bay”, en par 3:a som slås från en platå, 

neråt och delvis över sandstranden. Här gäller det att parkera slicen i canvasbagen och hålla 

tungan rätt i mun, annars ligger man ”on the Beach” och just sand är för övrigt många 

hickoryspelares mardröm. Ingen sula på klubban, det kan vara rena lotteriet att komma ur en 

bunker med en hickoryklubba. Att kontrollera ett bunkerslag är med andra ord inte lätt. Rena 

turen att stranden därför är Out of Bounds! Får se upp med de djupa torvade bunkrarna 

istället! Perfekt träff med mashien. Vid varje slag som blir bra blir man helt euforisk och det 

fantastiska är att skitslagen glömmer man ganska fort. Kort birdieputt. Missar putten, men 

par. 

 

  

Stora bilden: Stilstudie av före detta tourspelaren och LAGK-kämpen Peter Hoberg. Hålet är 

det 17:e (Craigielaw) på den magiska banan Kilspindie. En underbar layout, fantastiska vyer 

och stranden som ”Out of Bounds”. Där det ofta ligger sälar och spanar på dig. Lägg märke 

till bollen. 

Lilla bilden övert: Kilspindie’s 8:e hål (Gosford Bay), är en riktigt häftig par 3:a som slås 

från en platå, neråt och delvis över sandstranden. 

Lilla bilden mitten:  Hål 3 (Arthur´s Seat) på Kilspindie. Vackert räcker inte ens till för att 

beskriva såväl hål som totalupplevelse. 



Lilla bilden underst: Några i gänget samlade framför klubbhuset i Kilspindie. Från v. Anders 

Werneman, Johan Quensel, Bo Pettersson, Klas Ohlsson och Arnold H Gustafsson (dold i 

bakgrunden är Peter Hoberg). 

 

Efter rundan är det samling i klubbhuset. Oj, några av oss hade inte fått info om att man måste 

ha extra skor. Inga golfskor i klubbhuset, men så får de veta att några av oss är medlemmar i 

Musselburgh och då säger de halvt på skämt och lite allvar, att då är det givetvis ok att gå in i 

strumplästen. Tur, för en pint och en haggismacka är ju ett kulinariskt måste på det 19:e hålet. 

Medlemskapet i Musselburgh har alltså redan börjat betala av sig. 

På eftermiddagen drog några av oss whiskyälskare till Edinburgh, för att shoppa, men även 

för en provsmakningsrunda på Whisky Experience (lite för turistiskt, men helt ok). Innan vi 

gick dit, passade vi på att handla på alltid välsorterade Royal Mile och där hittade vi några av 

de godissorter vi sökte. 

En av grabbarna köpte dessutom en Kilt, med diverse Klan-tillbehör (och detta före 

whiskyprovningen. Alltså, han kan inte ens skylla på att omdömet var förlamat) och vi bara 

längtar tills han drar den på sig.  

På kvällskröken var det ”nattamad” och Roland Moberg, SoLHG, får beslutsångest bland all 

fisk- och inälvsmat, han beställer därför det första som dyker upp på näthinnan, 

”Tunnbrödsrulle med mos, lingon och bostongurka”, men mannen i luckan fann sig snabbt 

och sa att det var tillfälligt slut. Det blev ett Haggisspett som substitut. Redan efter första 

tuggan blir han som förhäxad, glömmer att andas och sväljer allt, tuggar i upphetsningen även 

upp pinnen! Sitter sen med ett leende som gjorde oss mörkrädda. Hallå, någon hemma? Då for 

han upp, viftar med armarna som om han hade flugor i öronen och säger att det var det absolut 

godaste han någonsin ätit, börjar yra om välsmakande och läcker delikatess och beställer 

ytterligare ett spett…..  

Undrar varför The Fat Duck utanför London, El Bulli i Barcelona, Per Se i New York eller 

Noma i Köpenhamn inte har inälvsdelikatessen haggisspett på sin meny? Kan det vara en 

slump? 

 

 

Dag 4 

Gullane Golf Club 

Ännu en magisk bana. Golf har spelats på Gullane Links sedan 1650-talet. Gullane Golf Club 

bildades 1882 av 8 gentlemen från Gullane. De bildade helt enkelt sin klubb för att hålla 

banan i god kondition, vilket krävde lite kapital. Man skickade därför runt information bland 

de som spelade golf i Gullane och ett år senare hade man 125 medlemmar. 1884 var bana No1 

klar, men med en stor spridning och ökad popularitet så blev det nödvändigt med ytterligare 

två banor. No 2 lades ut 1898 och No 3 (som vi spelade) var klar 1910. Båda två lades ut av 

Willie Park Jr. 

Det är verkligen dramatiska vyer när man står uppe på toppen och spanar utöver havet, såväl 

som mot Edinburgh och Fife, man kan t om. se gårdagens bana Kilspindie och vänder man sig 

om, mytomspunna Muirfield. På tal om dramatik. LAGK - SoLHG:s Bo Petterson, Arnold H 

Gustafsson och Sten Berg var lottade i samma boll och på det svåra 15:e hålet, par 3:an, där 

man i princip slår 150 yards neråt och det i praktiken är omöjligt att få ett stopp på green, 

lägger alla – trots olika klubbval– snyggt upp sig ”pin high”. Bosse sänker, Arnold sänker och 

Sten stannar 1 cm från koppen. Två birdies och en ”nästan”. Hyfsat resultat på det hålet….. 

På tee vid sista hålet står Mats GuSTAfffAssån (skåttischhh uttal för Gustavsson, vilket vi 

hade kul åt under hela resan), undertecknad och Anders Werneman för att slå ut. Vi står 

väldressade i våra 20-tals uniformer, med plusfours, keps, lammullströja och slips. Förbi 

vandrar en mycket parant dam, med högburet huvud, lite arrogant gångstil och uppklädd i 



klassisk Burburry-outfit. Hon hade förmodligen precis lämnat godset och får syn på oss, 

stannar till och utbrister spontant, på lika överraskande och överlägsen Oxfordengelska: – 

”Ååå, på tiiiden, några stiiiliga och elegaaant klädda golfherrrrar”.  

Ungefär, som – äntligen – några likasinnade lekkamrater.  

Gullane är sista deltävlingen i ”Hickory Festival” och totalvinnare blev Anders Lindström 

(LAGK - SoLHG), som spelade oerhört stabil golf på de tre banorna. Anders Werneman, 

(LAGK - SoLHG) fick bästa netto på fantastiska 67 slag (Kilspindie), vilket t om. är under 

hans hcp. Imponerande och riktigt mäktigt att prestera en sådan score med klubbor från början 

av seklet. 

Prisutdelare The Man, The Myth, The Legend: Archie Baird, golfhistorikernas golfhistoriker 

och som grädde på moset så fick vi en visning i hans museum. Julafton. Medelålders män, i 

plusfours, som dreglar över brassie, midiron, mashie, mashie niblick, niblick, verktyg, böcker, 

featheries, gamla kolfklubbor, tavlor mm mm…..  

 

 

Här visar golfhistorikern Archie Baird stolt upp några av sina tavlor i sitt privata museum. 

Om ni någon gång är i Gullane – boka in ett besök. 



Eftersom alla var så ivriga, skulle det fingras på allt som inte var fastspikat och en av Archies 

golfbagar med bl a. en 3 kg ovärderlig driver, börjar plötsligt kasa längs väggen. Tack vare ett 

rådigt och blixtsnabbt ingripande från LAGK - SoLHG:s Peter Hoberg och Gustaf Andersson, 

blev dyrgriparna heroiskt räddade. Dessa orädda modiga män (numera O.M.M.), kastade sig 

handlöst fram. Båda låg raklånga i luften och fångar galant gemensamt bagen. Inte ens Ronnie 

Hellström i sina glansdagar, hade gjort det snabbare och snyggare.  

Archie har alltså fortfarande kvar sin samling av unika tavlor, vilket idag är hans stora 

passion. Kommer ni till Gullane någon gång är ett besök på Archies museum ett måste. Han 

är förresten gift med Sheila, great granddaughter till Willie Park Sr., den förste att vinna The 

Open Championship på Prestwick 1860. Bara det! 

Är vi normala? Vissa tycker nog inte det, men vi bara älskar spelet golf i alla dess former.  

 

Dag 5 

St Andrews  

Upp i ottan och iväg i hyrbilen. Ratten felplacerad och britterna envisas fortfarande med att 

köra på fel sida. Även vi (vissa i gänget är redan totalt skottefierade och tycker därför att det 

är rätt sida och letar nu febrilt efter en högerstyrd bil att ha hemma). Spännande bilresa, ja alla 

tyckte kanske inte det.  

 

 

Stora bilden: St Andrews och The Himalayas – Ladies Putting Club. En 18-håls megastor, 

böljande puttinggreen, direkt intill ”The Old Course”, som är ruggigt kuperad och svårläst, 

men alltid lika kul.  

Lilla bilden nederst vänster: De allra tidigaste träklubborna kallas longnoses (användes 

fram till andra halvan av 1800-talet) och namnet longnose woods har de fått pga. deras 

"långnästa" form på klubbhuvudet. 

Lilla bilden 2:a vänster: Old Tom Morris grav. Där vi för övrigt också traditionsenligt lade 

en peg på hans grav (se förklaringar).  

Lilla bilden 2: höger: Fjäderboll sk. Feathery ball: Den typ av boll som använts längst i 

golfens historia. Användes fram till efter mitten av 1800-talet (se förklaringar). 



Lilla bilden nederst höger: Old Tom Morris. Uppstigen från graven, nä det var 

golfhistorikern och skådespelaren David Joy från St Andrews som äntrade scenen och tog 

över tillställningen på Craigielaw.  

 

Men riktigt spännande blev det vid första stoppet i Largoward. St Andrews Golf Co., med 

rötter i klubbtillverkning daterade till 1881. De tillverkar alltså fortfarande hickoryklubbor 

och bollar enligt gammal tradition. Att gå runt i fabriken var sagolikt intressant och inte minst 

lärorikt.  

Att shoppa ett nytillverkat set är däremot inte att tänka på, pga. att de inte är tillåtna att spela 

med i flertalet av hickorytävlingarna. Där måste oftast allt, utom slitdelar vara tillverkade 

före1930. 

Vidare till Leven och Leven Golf Society, som dessutom även är Klas hemmaklubb i 

Skottland. Träff med klubbens Captain och Secretary och tack vare Klas medlemskap bjöds 

det på en pint öl och golfhistoria. I sedvanlig ordning var alla oerhört vänliga och 

serviceminded. Kanske hjälpte det att vi var svenskar, för de visar stolt upp en vinnartavla där 

ett flertal kända svenska spelares namn finns, t ex 1986 Per-Ulrik Johansson. Klubben är 

nämligen värd för världens äldsta slagspelstävling för amatörer (Standard Life Gold Medal, 

startad 1870).  

 

Nästa anhalt, golfens Mecka – St Andrews, där vi börjar på The Himalayas – Ladies Putting 

Club. En 18-håls megastor, böljande puttinggreen, direkt intill ”The Old Course”, som är 

ruggigt kuperad och svårläst, men alltid lika kul. 18 hål upp och ner. Man kan ha otroligt skoj 

till det facila priset av £1.50. 

 

Därefter var det besök på golfmuseet, som återigen var lilla julafton. På museet finns mängder 

av mycket fin golf memorabilia, bl a. de äldst bevarade klubborna, ”The Troon Clubs”. Dessa 

klubbor hittades under en renovering av ett hus i Hull. I ett dolt utrymme låg dessa sex 

träklubbor och två järnklubbor tillsammans med en tidning daterad 1741. Man tror att 

klubborna kan vara från slutet av 1600-talet. Mäktigt! 

Mängder med fjäderbollar (feathery) och longnoses visar upp hur skickliga hantverkare 

klubbmakarna var på den tiden. Otroligt vackra klubbor följs upp med många fina medaljer 

och priser från olika tävlingar. Och vilka priser, till skillnad från dagens tävlingar, där man 

kanske har tur och vinner ett dussin bollar eller en bollhåv. Nä, det var klart bättre förr. 

 

Dags för mat, backen upp till Dunvegan´s för att äta och dricka gott. Stället medvetet valt pga. 

att rakt över gatan ligger Auchterlonies, som av många anses som en av världens bästa 

golfaffärer. Den verkliga anledningen för oss ligger dock gömd och dold. På baksidan av 

shopen ligger nämligen hickorydelen, som är full av läckerheter. Rena gourmetstället för en 

hickorynörd. Där möts vi av Brian Nicholson som jobbat där i över fyrtio år. Han visar oss 

runt bland alla gamla klubbor, bollar, tavlor, böcker etc. I princip från ett museum till ett 

annat, men med den skillnaden att nu fick vi dessutom shoppa prylarna. Hittar ett bra 

renoveringsobjekt i form av en flanged niblick, vilket är hårdvaluta i hickoryvärlden. Hugger 

den direkt. 

 

Nöjd med nyförvärvet blir vi kulturella och går till St Andrews Cathedral & St Rule’s Tower 

för att besöka Old Tom Morris grav. Där lägger vi alla traditionsenligt en peg på hans grav, 

samt en scorekortspenna med LAGK:s logo. Tyckte att han behövde något att skriva med till 

sina golfpolare i himlen.  



Shoppingen fortsätter sen i många av de second hand affärer där man, om man har tur, kan 

fynda riktigt bra grejer, eller vad sägs om en passande tweedkavaj till sina plusfours för £5, 

samt en matchande slips för £1.  

 

Hemfärden slutar på The Old Club House i Gullane, som numera är pub och restaurang. 

På senkvällen var det iPod-cirkus med modern hårdrock och musikquiz. Ingen vann.  

 

 

Stora bilden: Brian Nicholson tillhör inventarierna hos Auchterlonies och har ansvarat för 

hickorydelen i över 40 år.  

Lilla bilden: Ett axplock av alla de hickoryklubbor som finns hos Brian. 

 

 

Dag 6 

Pro Am, Craigielaw Golf Club 

Nu vek vi av från golfhistorien och spelade på en relativt nyanlagd Championship Links 

Course, där banarkitekten Donald Steel inspirerats av de stora linksbanorna i närområdet. 

Granne med Kilspindie, endast en lugnt slagen niblick, skiljer banorna åt. En svår bana med 

hickoryklubbor, pga. sina smala fairways, torvade och branta monsterbunkrar, samt hala och 

ondulerade greener. Tuff är bara förnamnet. Enligt Tiger Woods en av de mest utmanade 

banorna han någonsin spelat på. 

En som inte tyckte detta, åtminstone på ettan var Patric Andersson, Bro Bålsta, som lyckades 

med konststycket att göra en netto HIO (2 slag i på hål 1, par 4). Vilken uppståndelse, det var 

stora bilder i brittiska tabloider. Inspirerade av detta makalösa andraskott, så blev lag Owe 

Werner med besättning, bästa utländska lag och vann en hel veckas uppehälle, med 

halvpension på ett 4 stjärnigt hotell, till nästa års tävling. Tvåan, lag Klas Ohlsson, LAGK - 

SoLHG, fick ett – tack. Avundsjuka, nä……. 

 



Prisutdelare var Old Tom Morris. Uppstigen från graven äntrade han scenen och tog över 

tillställningen totalt. Han vävde in golfanekdoter om t ex. tidigare matcher, klubbor etc. på ett 

makalöst och underhållande sätt. Alla var helt hänförda. Den bästa historielektionen – 

någonsin. Vilka applåder han fick. (Old Tom spelades f.ö. av golfhistorikern och 

skådespelaren David Joy från St Andrews). 

Därefter ”Gala Dinner” med bl a. tal och Per Fylking från Bro Bålsta GK, fick äran, som 

tidigare deltagare, att representera Sverige. Han fick många att dubbelvika sig av skratt, 

eftersom han fick flashbacks och berättade om sina traumatiska upplevelser från förra årets 

tävling och den ultranervositet, som han då kände. Att som amatör lottas in i en boll med två 

välkända tourspelare och dessutom upptäcka att Sky Sport och övrig media är där. Kameror, 

journalister och publik i överflöd och även bollmikrofon. Bollmikrofon, herrejösses. När han 

insåg att nu är det allvar, blev han på tee så ruggigt nevös att han trodde han skulle tappa 

brallorna. Nervös fick en ny innebörd, detta måste vara stadiet precis innan man svimmar eller 

får en total black out (i år fick han en bra träff med brassien, men direkt efteråt, frågar han, på 

fullt allvar: – “Var det någon som såg min boll”? Undrar om han var nevös i år igen? Han 

kom för övrigt i mål med hedern i behåll). 

Återfärd till North Berwick redan vid elvatiden, men taxin dök aldrig upp, så en fick sitta i 

bagaget på skåpbilen vi hyrt. Inget lyse i skåpdelen. Minst anlag för klaustrofobi antog 

utmaningen. 

 

Dag 7 

Tävlingsdag 

Tillbaks till Craigielaw och World Hickory Open. Man kan riktigt känna allvaret i luften, när 

vi kommer upp till klubbhuset. Alla försöker skaka av sig nervositeten genom att putta och 

chippa lite. Eftersom hickoryklubborna inte tål hårda bollar, utan måste spelas med mjuka och 

rangen tillhandahöll stenkulor, blev det närspel och inga fulla slag.  

Femton minuter till start, vet knappt vilken dag det är, nu när Per skrämt skiten ur en. Var ju 

precis på toa, nödig igen. Dags att gå ner till starten och presentera sig och byta scorekort. Per 

hade inte överdrivet, det var värre. När startern ropar upp mina medspelare, en f.d. tourspelare 

och en nuvarande, varav båda var uppfödda i området och den ena bodde bakom golfbanan, 

fick jag andnöd. F-n, inte nog med att de är vassa, de kan varenda tuva på golfbanan. Mitt 

namn ropas upp. ”Representing Lunds Akademmmmiskaaa Golf Club, Sweeeeeeden. Please 

welcome, Steeeefaaaaaaaaan Mossbeeeeerrrggg”….. Hjäääälp! Hyperventilerar så jag blir helt 

yr. Ok,ok ta’t lugnt och försök fokusera på strategin. Spelstategien var nämligen utstakad, 

undvik bunkrarna och ta det lugnt på första tee. Busenkel strategi. Slå ut med mashien på 

1:an, en kort par 4:a och ligg kort bunker, så har man 120 –130 yards in. Perfekt avstånd för 

en mashie niblick.  

Det är dags. Vacklar fram till teekulorna och klappar till bollen, men tydligen alldeles för hårt, 

för det vita helvetesklotet bara flyger iväg, lite ryckigt som Apollo 11, vägrar landa förrän den 

snyggt smyger ner i fösta bästa bunker. Neil Armstrong hade varit stolt. Men inte jag. Svär så 

det ryker inombords, så förbannat långt går inte en mashie. Strategin förstörd på första hålet. 

Hurra! 

Lyckas komma upp och skjuter en respektabel femma. På green upptäcker jag att 

tävlingsledningen djävlats med oss. Allt är förändrat sen Pro Am:en, övriga tees är från 

backtee och dessutom direkt grymma, nej elaka flaggplaceringar. Hurra igen! 

Därefter lyckades jag landa i alla bunkrarna, det var en magnet i bollen. Ni vet när man 

tänker, undvik nu bunkrarna, var tror ni man då hamnar? Ofta klockrent upp på green, men 

bollen börjar sakta rulla – åt fel håll och plopp, ner i en ravin. Bytte boll tre gånger, övertygad 

om att det var fel på bollarna, men icke. Det var magneter i alla. Kanske månen och tidvattnet 

påverkade? Eller gillade inte Old Tom att jag även lade en penna på hans grav, för 



golfgudarna var inte snälla. Vissa bunkrar, nä det var torvade kratrar, var så förbannat djupa 

och branta att man försvann när man hoppade ner. Det ekade i gruvhålet när man frågade åt 

viket håll Lund ligger. Var flaggan var placerad hade man inte en susning om. Tur att det var 

ledljus i de flesta bunkrarna. Blev vinschad upp en gång…… 

Jag hade i alla fall tur med vädret. 

Kan trösta mig med att ingen av svenskarna kom upp i normal standard, förutom (LAGK, 

SoLHG:s) Johan Quensel, som blev bästa utländska amatör. Ärligt talat, mycket bra gjort på 

den ”hickoryvänliga” banan.  

Stod i baren efteråt och småpratade med managern och frågade om han kände någon 

markentreprenör. – "Å, har du hittat en tomt eller ett boende här, vá kul”! Nä, jag tänkte bara 

be dem fylla igen bombhålen. Han tittar storögt på mig, börjar sen skratta, för han förstod ju 

direkt att jag, såväl som många andra haft problem med hickoryklubborna. Och då berättade 

han en massa dråpliga bunker- och greenhistorier, där även proffsen haft stora problem och i 

ett enda slag kändes golflivet genast bättre. 

Om jag kommer att göra om det. Absolut! Per och jag själv kommer att genomgå terapi först 

bara (Åkerwall, du är också välkommen. Det är bara att bryta ihop och komma igen).  

 

Dag 8 

Hemfärd 

Vi sov några timmar, för att gå upp i ottan och käka upp resterna av haggisen. Nä, aldrig i 

livet. Nu blev det scramble eggs och bönor istället. Packar resefodralet, två man delar ett 

fodral och stoppar ner två set hickoryklubbor, smutstvätt och golfkläder som skydd, samt alla 

nyinköpta vapen, plus mängder av antika golfböcker. Bagen är nu så tung att vi fick ta en 

truck till hjälp. Att checka in detta paket var inte helt lätt. När vi väl fått upp den på vågen 

stod den på 46 kg och alla varningslamporna blinkade som ett flipperspel. Damen i 

incheckningen undrade vad vi hade i den och vägrade att ta den, maxvikt för lastarna är 32 kg. 

Efter dividerande med platschefen, då vi påpekar att det faktiskt inte står någonstans på deras 

hemsida att det finns någon maxvikt, går han och kollar. Han återkommer efter en halvtimma 

och bekräftar att vi hade rätt och vi vädjar till honom att ta en diskussion med 

bagagehövdingen och fråga om han kan tänkas göra ett undantag. Han återkommer efter 

ytterligare en halvtimma och säger, ok. Pust…. Nu är det tjugo minuter till avgång och vi har 

inte ens kommit igenom securityn. Paniken lyser i ögonen, väl igenom, språngmarsch till 

gaten och vi hinner t om. sätta oss ner i två minuter. Välplanerat. 

En festlig historia hände förresten på tåget hem från Kastrup. Arnold H. GuSTAfffAssån, blev 

tvingad att ockupera utgången pga. att det var fullpackat på tåget. Det hörs många irriterade 

röster när de tvingas kliva över ett gigantiskt resefodral. Stämningen lättade betydligt och han 

fick många sympatiska blickar, när han med sin myndiga röst: – “Ursäkta, men kvarlevorna 

efter min döde skotske bror ligger där, det är sista färden hem till Lund och Sverige”. 

 

Dag 9 

Planerar för återresan. Ska kolla om det går flyg – i morgon……. 

” Hickorygolf är oerhört socialt och prestigelöst, därför har 

vi alla under veckan fått många nya golfvänner från hela 

klotet. Några av oss har dessutom blivit inbjudna till allt från 

USA till Muirfield, Carnegie etc… dvs. banor som alla 

golfare får våta drömmar om ”.  

 

Vi är snart där ….. 



I ”modern” hickorygolf används klubbor tillverkade före 1930. Före spel är det viktigt att 

klubborna är ordentligt genomgångna och om det behövs renoverade, eftersom de annars 

löper stor risk att skadas. Det är tillåtet att renovera en klubba om de renoveras enligt dåtidens 

metoder, t ex att nya grepp lindas på av riktigt läder, räta skaft eller limma om lösa 

klubbhuvuden.  

Genom att klubbmakarna i början av seklet var så skickliga är spelegenskaperna fortfarande 

förbluffande goda. Klubbhuvuden var, beroende på tillverkare, precisionshandgjorda. Den 

stora skillnaden är att skaften tillverkades av hickoryträ. Klubborna är därför inte lika 

vridstyva som dagens, så en bra timing i svingen är att förorda. Det betyder att man bör lugna 

ner svingen och eftersom man oftast använder 6-8 klubbor måste man dessutom använda 

samma klubba till en mängd olika slag. Man experimenterar och leker därför mycket mer för 

att forma olika slag vid varje hål. När det gäller bollval, spelas hickorygolf med mjuka 

lågkompressions bollar. Detta är mycket viktigt och om du funderar på att köpa, hyra eller 

låna ett hickoryset och är osäker angående bollvalet - kontakta någon kunnig hickoryspelare. 

I och med att man svingar lugnare och slår lite kortare, kommer också hindren i spel på ett 

annat sätt och man spelar oftast de äldre banorna som de enligt arkitekten var tänkta att spelas.  
 

 

Förklaringar: 
Hickory: Ett valnötsträslag som är segt, hårt och starkt.  

Plusfours: Knäbyxor, även slarvigt kallade knickers. 

Kolfklubba: Klubba som användes i det holländska spelet kolf. Skaft av trä och huvud av 

järn eller bly. 

Fjäderboll sk. Feathery ball: Den typ av boll som använts längst i golfens historia. 

Användes fram till efter mitten av 1800-talet. Tillverkades av tre flikar garvad ko eller 

hästhud. Flikarna syddes ihop och fylldes med fjädrar. En duktig tillverkare kunde göra 4 

bollar på en dag vilket gjorde att en boll kostade mer än en klubba. 

Longnose: De allra tidigaste träklubborna (användes fram till andra halvan av 1800-talet) 

kallas longnose woods pga. deras "långnästa" form på klubbhuvudet. 

Driver: (Trä 1) 

Brassie: (Trä 2) 

Spoon: (Trä 3-5) 

Bulldog: Loft som en trä 5 - trä 7:a. Klubbhuvudet är av en mer rund, "bullig" form. En 

mycket trevlig transportklubba för längre fairwayslag. 

Cleek, 1 iron: De längsta järnen, loftade som järn 1-2 

Midiron, 2 iron, mashie iron: (Järn 3-4)  

Jigger: En klubba som ofta användes för lägre inspel mot green, gärna från lite längre avstånd 

när man behövde hålla bollen lågt i vinden. Mycket trevlig att chippa med också. 

3 iron, 4 iron: (Järn 5-6) 

Mashie: (Järn 6-7) 

Spade mashie: (Järn 8) 

Mashie niblick: (Järn 9) 

Niblick: (Wedge) 

Lofter: En tidig version av den mer moderna mashien. 

Haggis: Skotsk nationalrätt gjord på lever, inälvor, havregryn, lök och kryddor. 

The Battle of Pinkie: År 1547, ett klassiskt historiskt slag mellan Engelsmän och Skottar, då 

det dels var det sista slaget mellan länderna, men också det första sk. moderna slag, då 

engelsmännen använde infanteri, artilleri och kavalleri, med understöd av örlogsfartyg, som 

bombarderade skottarna. Det blev ett katastrofnederlag för skottarna. Även kallad ”Black 

Saturday”. 



Willie Park: En av pionjärerna inom den professionella golfen. Född i Musselburgh. Fyra 

vinster i The Open Championship, bl a det första som spelades 1860 på Prestwick. 

Willie Park Jr: Som sin far professionell golfspelare. Två vinster i The Open Championship. 

Känd bl a. för sin magiska puttning. 

Old Tom Morris: Professionell golfspelare, klubbmakare, bollmakare och Keeper of the 

green från St Andrews. Kom tvåa i den första The Open Championship 1860 efter just Willie 

Park Sr. Han vann f.ö året därpå. Sammanlagt fyra vinster i The Open. Har dessutom designat 

bl a Carnoustie, Muirfield och Prestwick för att nämna några av de 60-tal banor Old Tom lade 

ut. Hål 18 på St Andrews Old Course bär t ex. hans namn. 

Young Tom Morris: Professionell golfspelare som vann fyra av de första åtta The Open 

Championship. Avled tyvärr endast 24 år gammal. 

 

 

Stora bilden: Några av våra hickoryklubbor, snyggt uppradade i vackra tidsenliga bagar 

lutandes mot en mur vid Kilspindies puttinggreen. 

Överst vänster: En av alla vägskyltar till mästerskapet. Är det PGA-tävling, så är det. 

Mitten: LAGK:s Gustaf Andersson i sina fräsiga ”Gör sig bra i TV-skor”. 

Nederst: Roland Mobergs ”nattamad” i form av det numera välkända Haggispettet. Lägg 

märke till skylten ”No Loading at any time”. 

 

Story/reportage:  Stefan Mossberg – www.hickorygolf.net 

Lunds Akademiska Golfklubb, The Society of Lund Hickory Golfers,   

Musselburgh Old Course Golf Club, Svenska Golfhistoriska Sällskapet 

 

Golfhistoria:  Klas Ohlsson – www.hickorygolf.net 

PGA, Lunds Akademiska Golfklubb, The Society of Lund Hickory Golfers,  

The Society of Hickory Golfers, Leven Golf Society, Svenska Golfhistoriska Sällskapet, 

British Golf Collectors Society 

www.hickorygolf.net
www.hickorygolf.net

