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Nå kan du bla gjennom i alle tidligere norske golfmagasiner digitalt 

359 golfmagasiner, inkludert det aller første magasinet Golf fra 1950, ligger nå tilgjengelig 
på Nasjonalbibliotekets digitale arkiver. 
 
Av: Nicolai Landmark, Norsk Golf – 25.11.2022 
 

 

 
Har du noen lurt på hvordan tidenes første Norsk Golf så ut? Eller hva som var på forsiden 
av det aller første norske golfmagasinet? 
 
I Nasjonalbibliotekets arkiver kan du nå se tilbake på alle store og små norske golføyeblikk 
i digitalform. Norges Golfforbunds faggruppe for golfhistorie har de siste årene lagt mye 
tid og arbeid med å gi norske golf- og historieinteresserte en ny måte å bla gjennom 
historien på. 
 
Siden 1950-tallet har det vært tre magasiner som har dekket Golf-Norge i en eller annen 
form, og nå har alle disse blitt gjort tilgjengelig for allmennheten. 
 
Det aller første magasinet om golf i Norge ble utgitt av Oslo Golfklubb. Med det klare og 
tydelige navnet «Golf», ble det utgitt for aller første gang i 1950, men tidsskriftet levde kun 
i fire år frem til 1954.  
 
Deretter tok Stavanger Golfklubb over stafettpinnen og grunnla magasinet 
«Golfentusiasten» i 1956. Dette skulle i utgangspunktet kun være et blad for klubbens 
egne medlemmer, men som utviklet seg til å bli hele Norges golfblad. 
 
Det tidligere Stavanger-baserte bladet levde i sin drakt frem til 1996, men da byttet den 
navn til Norsk Golf – det tidsskriftet du leser nå. 
 

https://www.nb.no/search?mediatype=tidsskrift&sort=datedesc&seriestitle=golf*
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Dette er portalen hvor du kan bla i 359 norske golfmagasiner. (Skjermdump: Nasjonalbiblioteket) 

 

Lettere å søke digitalt 
Arbeidet med å digitalisere litt over 70 år med golfmagasiner har vært en tidkrevende og 
lang prosess. For primus motor og en av de største initiativtakerne, Jens N. Engelstad, 
var bakgrunnen til arbeidet i grunnen ganske enkel: 
 

• For vårt arbeid i historiegruppen er det mye lettere å søke i digitale arkiver fremfor å bla 
og bla i mange magasiner i håp om å finne det man leter etter, forteller Engelstad. 

• Vi etablerte nettsiden om golfhistorie i 2012, og behovet for effektive søk i de gamle 
bladene var kimen til faggruppens arbeid med å få digitalisert og publisert alle bladene, 
legger han til. 
 

      

Diverse utklipp og forsider av norske golfmagasiner (Skjermdump: Nasjonalbiblioteket) 
 

78-åringen er leder av faggruppen, og har stått i bresjen for å gi folket muligheten til å 
digitalt bla i tusenvis av sider med norsk golfhistorie.  
 
Nå både håper og tror han at flere vil få glede av det digitale arkivet. 

https://www.golfhistorie.no/
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De aller fleste mennesker har en interesse for historie, og det er dem vi håper skal bruke 
dette verktøyet. Det burde være interessant for mange golfere å gå tilbake og se på 
historien til sin egen klubb, spillere man interesserer seg for eller andre historiske øyeblikk 
i golfen, sier Engelstad. 

Et verdifullt arbeid 
Ansvarlig redaktør i Norsk Golf, Tom Erik Andersen, fullroser Engelstad og historiegruppa 
for deres arbeid. 

• I løpet av 70 år er det sagt og skrevet mye om golf i Norge. Å få samlet alt dette i søkbart, 
digitalt arkiv er en stor og viktig jobb. Det er verdifullt ikke bare for den som leter etter 
noe spesielt, men har også historisk verdi. Arkivet gir Golf-Norge notoritet, og sikrer at 
den norske golfhistorien – og historiene – blir tatt vare på for ettertiden, sier Andersen. 

 
Hva gleder du deg mest til med å bruke dette verktøyet selv?¨ 
 

• Det er flere ting. Aller mest ser jeg fram til å dukke ned i noen av de eldste utgavene for 
å forstå bedre hvor vi kommer fra og hva som preget debattene den gang. Blader og 
magasiner gir oss en annen fortelling enn historiske bøker. Hver for seg tegner de et 
bilde av hva folk var opptatt av akkurat der og da. Det kan vi lære av. 

• Og samtidig er garantert mye å humre av underveis, tillegger redaktøren, som håper at 
historiegruppa vil fortsette sitt verdifulle gravearbeid 
 

 
Ansvarlig redaktør Tom Erik Andersen gleder seg til å dypdykke i norsk golfhistorie. (Foto: NGF) 

 
Ni år lang prosess 
Det er naturlig for Jens Engelstad å jobbe med golfhistorie, først og fremst fordi historie 
er en stor del av hans liv, samt at han har vært aktiv golfer i 55 år. Arbeidet med å få alle 
tidligere nummere på nett startet for ni år siden, i 2013. 
 
Først og fremst var det et ønske for oss i historiegruppen å ha et søkbart arkiv av historien, 
men også Nasjonalbiblioteket så tydelig den allmenne interessen av et slikt arkiv. I dialog 
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med dem dukket det dog opp en problemstilling - vi ikke hadde tenkt over – opphavsretten, 
mimres han. 

 
For at Nasjonalbiblioteket skulle digitalisere, arkivere og publisere tidligere golf-
magasiner, ble det tidlig klart at golfforbundet måtte sitte på alt av opphavsrett og ha 
åndsverksloven på sin side. Dermed gikk turen videre for Engelstad og Anna Dønnestad, 
tidligere generalsekretær i NGF, til Kopinor, en medlemsorganisasjon som tegner avtaler 
mellom parter for å sikre rettigheter til diverse åndsverk. 

Der ble det laget en avtalelisens, godkjent av Kulturdepartement, som sikrer at fagpressen 
og andre organisasjoner kan forhandle frem lignende avtaler med Kopinor, slik at de også 
kan publisere blader de ikke ellers kan skaffe opphavsretten for. 

 

 

 
Debatten på 50-tallet var hvilken ball man skulle bruke; den store amerikanske eller den lille engelske. 
(Skjermdump: Nasjonalbiblioteket/Golf) 

For det tok til slutt flere år for Engelstad og andre involverte å sikre opphavsretten til 
tidligere golfmagasiner, skrive avtaler som gir Nasjonalbiblioteket retten til å offentliggjøre 
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alt dette og klargjøre stoffet. Nå håper han denne prosessen vil bli lettere for andre i 
fremtiden. 

I andre enden av tunnelen ønsker historiegruppelederen å rette en takk til samarbeids-
partnerne gjennom hele prosessen. 

I denne lange prosessen ønsker jeg å rose Kopinor og Nasjonalbiblioteket opp i skyene 
for samarbeidet om å få alt dette digitalt slik at alle som ønsker kan få gleden av historien, 
sier han gledelig. 

Bevarer norsk kulturarv 
Denne tjenesten leveres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, som har det viktig 
samfunns-ansvaret om å bevare og formidle norsk kulturarv. Ifølge avdelingsdirektøren 
for digital formidling, Trond Myklebust, inkluderer dette publisering av alle tidligere norske 
golfmagasiner. 
 
Å gi folk muligheten til å bla i norsk golfhistorie er god ting. Det støtter oppunder vårt 
oppdrag i å bevare og formidle norsk kulturarv, sier Myklebust. 
 
Digitaliseringen og publiseringen av Golf, Golfentusiasten og Norsk Golf er riktignok bare 
en veldig liten andel av Nasjonalbibliotekets digitale arkiv. 
 
Denne samlingen er kun 359 tidsskrifter av en samlet database på flere hundretusener. 
Vi jobber stadig med å få magasiner, aviser og bøker på nett, utdyper avdelingsdirektøren. 
 
Har du lyst til å bla igjennom norsk golfmagasinhistorie selv? Last ned denne veilederen 
(utarbeidet av NGFs Faggruppe golfhistorie):  
 
Brukerveiledning-Nasjonalbiblioteket-v1.4 
 


