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Ragnar Halle (1888 – 1970) Norsk golfs «Far» 
 
Ragnar Halle var initiativtakeren til Oslo Golfklubb, og er med rette kalt norsk golfs far. Sitt møte 
med golf beskriver han slik i et notat: 
 

«Den store fascination for golf oppdaget jeg høsten 1907 i Aberdeen i Skotland, men 
først da jeg kom til London i begynnelsen av første verdenskrig 1914 – 18 fikk jeg 
ordentlig anledning til å dyrke denne altoppslukende interesse. All den tid jeg kunne 
avse ble benyttet til golf, så det var ikke mange dager i årets løp jeg ikke spilte.» 

 
Oppholdet i England ga Halle ideen til å introdusere golf i Norge. Da han kom til Norge i 1921 
startet han arbeidet med å opprette landets første golfklubb. Han kontaktet venner og bekjente i 
håp om å finne areal til en bane, men møtte liten forståelse og oppmuntring.  
 
Ragnar Halle og hans venn og forretningspartner, R.M. Peterson, hadde sett seg ut et lite jorde 
på østsiden av veien vis a vis Nordre Huseby, nedenfor Røa. Eiendommen var forpaktet bort av 
staten, men det ble gitt tillatelse til å etablere tre korte hull så lenge det ikke sjenerte forpakteren, 
 
Den første virkelige oppmuntringen fikk Halle da han ble kontaktet av den amerikanske 
generalkonsul. Mr. Snyder, som var en ivrig golfspiller. Han visste at det ikke fantes noen 
golfbane i Norge, og ble derfor nysgjerrig da han en dag høsten 1922 så to menn med golfbager 
på Majorstuen. Han kontaktet de to, som viste seg å være Peterson og Halle. Snyder ivret for at 
de straks skulle kalle inn til et møte for å finne andre som kunne være interessert i å starte en 
golfklubb. Som sagt, så gjort, og ca. 25 interesserte møtte frem. 
 
I tiden som fulgte ble det foretatt mange befaringer for å finne en passende tomt. Dette viste seg 
å være meget vanskelig fordi det krevdes store investeringer. Halle tok initiativ til noe som ble kalt 
Den store arbeidskomité. Den ble opprettet 8. mai 1923 og hadde 13 medlemmer. halle ble 
vinteren 1924 tipset om et område ved Bogstadvannet, der banen ligger nå. Etter en litt treg start 
reagerte eieren av Bogstad Gård positivt. Leiekontrakt ble inngått med grunneier, Nini Egeberg, i 
juni 1924. 
 
Kristiania Golfklubb ble stiftet på konstituerende generalforsamling med ca. 40 deltagere 13. juni 
1924 ved den gamle Bjerkoddlåven, som lå på kollen ved greenen på nåværende hull 15. Låven 
ble klubbens første klubbhus. Som formann ble A.F. Klaveness valgt. Ragnar Halle ble valgt til 
viseformann og formann i banekomiteen. 
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Halle gikk umiddelbart i gang med å legge planer for en 9-hulls bane. Arbeidet ble startet så snart 

skissene var ferdige. 20. august 1924 ble det gitt beskjed o m at banen var spillbar: «9 hull med 

sandgreens var i orden, dog uten teesteder og bunkere, - man ventet på økonomien».  

Ragnar Halle hadde, sammen med andre ildsjeler, nådd sitt mål. Han var klubbens formann i 

perioden 1926-1929 og fortsatte sin innsats for klubben i påfølgende år. Han ble utnevnt til 

æresmedlem i 1948.  

Han var også engasjert i arbeidet med å utarbeide planer for golfbane på Borregård og ved 

Høsbjør Turisthotell. 

Ragnar Halle ble tildelt Kongens fortjeneste medalje i gull 1. juli 1959 


