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Historien om golfbane på Kvam 

Odd Roar Nesje samlet inn følgende opplysninger om de første forsøk på å lage 

golfbane i Molde 

Golf på Kvam - ca.1955-1970 

Allerede midt på 50-tallet var noen entusiaster fra Molde, med Herleik Heramb-

Aamot i spissen, i gang med å etablere en enkel golfbane på Kvam. Etter et lengre 

opphold i Scotland hvor Aamot var blitt hekta på golfsporten, kom han tilbake med 

ideen om å starte en klubb i Molde.  

De inngikk en avtale med Ingeborg Møller på Kvam gård om bruk av arealer ved 

Mekelva, noe som senere ble akseptert av Bolsøy kommune. 

For å illustrere hvor tidlig dette var så eksisterte det, når disse bildene ble tatt, kun 5 golfklubber i 

Norge, mot dagens 208! Molde Golfklubb, som ble stiftet i 1990, var på det tidspunktet, klubb nr.46. 

på landsbasis. 

Historien om Klubbhuset. 

Etter bygging ombygging av vannverket på Kvam hadde Bolsøy kommune stående en arbeidsbarakke 

i området ved Mekelva. 

Peter Fiskergård gikk i forhandlinger med kommunen og den som kjente han, visste at kommunen 

ikke hadde en sjanse. Avtalen ble at Bolsøy kommune sin kommuneingeniør Egil Paulsen som hadde 

minst like mye humoristisk sans som Fiskergård, gikk etter” lange forhandlinger” med på en avtale 

der klubben fikk kjøpe” huset” for 25 kroner. Imidlertid viste det seg at det lå en god del høvelig 

redskap under huset som klubben så seg stor nytte i. 

Forargelsen, særlig hos Fiskergård var stor da det viste seg at kommunen en dag hadde hentet sine 

redskaper som lå under” huset”. Dette skulle den gode Peter Fiskergård ha seg frabedt. Han stilte 

med høy forargelsesfaktor og godt skjult humor opp hos Egil Paulsen og fyrte av følgende salve:  

"At Bolsøy kommune og særlig han, Egil Paulsen, som man til denne dag hadde ansett som en 

hederlig mann, kunne fornedre seg til noe slikt som å stjele tilbake ting som han vitterlig hadde solgt 

til Golfklubben, - Det hadde han ikke trodd!!!" 

Det ble meldt om harde forhandlinger opp mot kr. 5,-, men da Egil Paulsen hadde det travelt og 

skulle i et møte, trakk Fiskergård det lengste strået og fikk papir på at høvelig redskap skulle bringes 

tilbake vederlagsfritt, mot fremtidig hederlig omtale av Bolsøy kommune. 

Til historien hører også at den høvelige redskapen som kom viste seg å være enda høveligere enn 

den man mente kommunen hadde underslått. 
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Her er to bilder tatt inne i "Klubbhuset". De tre på bildene er Marit Gjendem, Peter Fiskergård og 

Herleik Heramb- Aamot.  

 

 

 

 

Golfbanen. 

Jeg jobber fortsatt med å finne ut hvordan banen på Kvam så ut.  

 

Til nå har jeg fått plassert greenene etter samtaler med forskjellige personer som var involvert i det 

som forgikk på Kvam på den tiden. På dagens kart, til venstre, er greenene tegnet inn der jeg nå 

regner med at de var plassert. Kartet under er et gammelt kart som viser gården og vegen som gikk 

opp til det nye vannbassenget som ble bygd på den tiden. Hvordan de spilte hullene, eller hvor de 

forskjellige utslag var plassert, har jeg enda ikke greid å finne ut. 

Bilder fra spill på banen. 

 

Som en ser av første bildet, måtte de sette opp gjerder for å holde beitende kyr borte fra greenene.  
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Her er det Sverre Gjendem som putter, mens Heramb-Aamot og Marit Gjendem ser på. 

 Mellom utslag og green var det stort sett nedbeitet eng. Som en ser av neste bilde hadde de til og 

med opparbeidet en liten sandbunker. Her er det Heramb-Aamot som er kommet i bunkeren. Jeg 

håper han ikke pådrar seg straffeslag- det ser nesten sånn ut. håper han ikke pådrar seg straffeslag- 

det ser nesten sånn ut. 

På neste bilde ser vi Sverre Gjendem som slår ut på 

et hull som tydeligvis går østover fra Meek-elva. Det 

ser ut til at han har fått tak i et par nye golfsko.  

Det berømmelige klubbhuset lå visst like opp til 

venstre for utslaget her. 

 

 

 

 

 

Flere bilder. 
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 Personene på bildene   skal foruten Heramb-

Aamot og Marit- og Sverre Gjendem være Peter 

Fiskergård, Teo Kristiansen m/frue. 
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Instruksjon:  

Det ble også den gang drevet "Juniortrening". Her er det unge Petter Aamot 

som får instruksjon av sin far hjemme i Statsråd Astrups gate. 

 

Jeg har hørt at Heramb-Aamot fikk HIO på et av hullene, det skulle ha stått i 

Romsdals Budstikke en gang på 60-tallet. 

Bildene fra den første perioden har jeg fått av Petter Aamot. 

 

 

Klubben Gjenoppsto i 1967. 

Det virker som om aktiviteten avtok noe midt på 60-tallet, men i 1967 ble det ny aktivitet og i 

styremøte ble det vedtatt å søke medlemskap i Norges Golfforbund. Se notis i Romsdals Budstikke. 

Dersom de søkte medlemskap i 1997 ville de være medlemsklubb nr.8 i Norge! 

 

Her er det Kari Amdam som er havnet i noe stritt gress på sin veg mot greenen. Grepet hennes sier vi 

ikke noe om. 

I søk på Molde Golfklubb i Nasjonalbiblioteket var det 3 treff. I Dagbladet 4. juni 1957 der det er 

snakk om en mulig golfklubb i Molde og 2 treff i Romsdals Folkeblad om aktivitet i 1963. 


