GOLFPULS

Golfens opprinnelse
I Norsk Golf nr. 7 i 2013 skrev vi om «Golfens opprinnelse
– hvor og når». Nyere forskning gir oss muligheten til å si
noe mer herom.
Tekst: Jens Engelstad

T

idligere spill som colf,
kolf, jeu de crosse og
jeu de mail hadde i all
hovedsak som mål å
treffe en påle i bakken etter færrest
mulig slag. Golf skiller seg fra disse
ved at målet er å få ballen ned i et
hull, men selv det å få ballen i et
hull var ikke en ukjent variant med
bl.a. colf som vi første gang hører
om i et hollandsk dikt fra 1261. Dog
var det med å få ballen ned i et hull
unntaket mer enn regelen for de
andre spillene, mens det for golf
var en helt klar forutsetning fra
starten, mest sannsynlig på midten
av 1400-tallet. Henry Cotton skrev i
«GOLF – A Pictorial History» i 1975
følgende: «Two essential characteristics set golf apart: it combines
both the ability to hit the ball long

distances and the more intimate skill
og putting it into a very small target,
the hole.»
I sin bok «Games for Kings &
Commoners» tar de hollandske
forskerne Geert og Sara Nijs til
orde for at det ikke er å få ballen i
et hull, ei heller det å kunne slå en
ball langt, som skiller golf fra de
andre spillene. De mener at det er
«the bunker» som utgjør forskjellen,
og de forklarer det slik:
«On the continent, the games of
colf and crosse were never played on
links-like fields along the seaside. On
the inland fields, where colf and kolf
were played, there were no sand and
consequently no bunkers as bunkers
could not develop naturally like on
the Scottish links. When modern golf
spread its swings over the world, it

took the bunkers
with it. The followers
of the Scottish Cause
are fighting the wrong
battle, and an unnecessary
one. It is not the hole that
sets golf apart from all other continental club and ball games; it is 'the
bunker'.»
Køllene som ble benyttet, særlig
i forbindelse med de hollandske
spillene colf og kolf, til dels også i
jeu de crosse og i mindre grad i jeu
de mail, var ikke ulike en golfkølle.
Køllen i jeu de mail, derimot, må
vel sies å ligne mer på en crockertkølle enn en golfkølle.
I neste nummer vil du kunne lese
om utviklingen av køller og
baller siden 1261.
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