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Å K E  B E R G K V I S T  – E N  L E V A N D E  G O L F L E G E N D

”Gentleman. Pionjär. Föredöme. Globetrotter. Rekordhållare.
 Ja, det fi nns många sinnebilder av Åke Bergkvist, den evigt 
unge golfaren med den kattmjuka svingen.”

MED DE OR DEN I N L EDDE S en artikel om Åke 
Bergkvist i ett nummer av Flommen Nytt 2001. Så 
inleder vi även denna gång. Ingenting har förändrats. 
Åren går, men Åke består. Ingen på vår klubb kan 
matcha den meritlista som Åke uppvisar.

Han skolades på äkta Flommenvis. Som caddie inne 
på Falsterbo tog han tidigt intryck av de bästa spelarna 
och försökte härma de vackraste svingarna. Under de 
många ronderna på Flommen förädlade han sedan 
sin mjuka sving helt på egen hand. Åke har aldrig 
tagit en enda golfl ektion! Men han har givit många. 
Tjugosju år gammal fi ck han sin första anställning 
som golfi nstruktör, det var 1952. Efter trettiofem år 
som uppskattad klubbpro på Norrköping, Södertälje 
och Drottningholm återvände han 1987 till sin moder-
klubb. Här tog han sedan femton raka KM-titlar i 
H55, H65 och H75. Ett oslagbart rekord?

F E M T O N  G Å N G E R  I  W O R L D  C U P

Femton är ett tal som Åke tycks gilla. Under sina år 
som klubbpro deltog han hela femton gånger för 
Sverige i World Cup (som då hette Canada Cup). 
Sverige har vunnit den tävlingen två gånger, 1991 med 
Anders Forsbrand och Per-Ulrik Johansson och 2008 
med Robert Karlsson och Henrik Stenson, men ingen 
spelare kommer i närheten av Åkes femton starter.

Han har spelat tävlingen i fem olika världsdelar och 
fått möta många av golfens storstjärnor som Peter 

Th omson, Gary Player, Arnold Palmer, Lee Trevino 
och Jack Nicklaus. Vid World Cup 1960 på Portmar-
nock, Irland, gjorde Åke hole-in-one på det berömda 
korthålet längs stranden. Hålets nummer? Femton, 
så klart. Arnold Palmer tyckte att Åke var värd ett 
speciellt HIO-pris.

Åke började spela golf som tioåring, samma år som 
vår klubb bildades. Idag är han 85 år och heders-
medlem i svenska PGA. Ända tills hans onda knän 
stoppade honom från regelbundet spel har han de 
senaste åren dagligen gått sina elva hål tillsammans 
med Astrid Palmgren. Nästan still going strong.  ■

Åke Bergkvists kattmjuka sving. Så lugn, så enkel, så effektiv. Lägg 
också märke till den höga vassen som fortfarande kantade 1:a tee 
när bilden togs 2001. Foto: Georg Kittel

Åke har varit pro på flera klubbar, 
men i kepsen står det Flommen, 

klubben i hans hjärta. 
Foto: Georg Kittel

Flommenprofi l
Åke Bergkvist 
– en levande golfl egend

M A G D A  H E L G E M A N  – K L U B B E N S  F I R S T  L A D Y

M AG DA  H E L G E M A N  VA R  jämnårig med Ove 
Kristersson och kusin till bröderna Th ore, Philip och 
Nils-Erik Andersson. Golfen var hennes passion. Även 
hon hade börjat som caddie på Falsterbo och var med 
när klubben bildades 1935. Hon blev en duktig spelare 
med singelhandicap i många år. Hon var klubbens 
absolut främsta dam genom fl era årtionden, vann 
damernas KM elva gånger mellan 1948 och 1975 och 
gjorde fyra HIO:s under sin karriär.

Magda var dessutom en ytterst social människa. Hon 
spelade och pratade med alla, såväl nybörjare som 
elitspelare. Magda kände alla, alla kände Magda. Hon 
var länge verksam i klubbens festkommitté. Sjuttio-
ett år gammal drabbades hon av en stroke; dagen 
innan hade hon spelat arton hål. De sista tio åren 
satt hon i rullstol, hon avled 1998. Det fi nns många 
historier om Magda. Den om svanen hämtar vi från 
ett nummer av Flommen Nytt 1984.

M A G D A  O C H  S V A N E N

Två svanar hade utsett vattenytan mellan fj ärde och 
femtonde hålen till lämplig landningsplats och praktise-
rade så kallad låg infl ygning över fj ärde fairway. Olyck-
ligtvis befann sig där en damboll bestående av Magda, 
Eva Olsson [sedermera Lindstrand] och Mona Malmgren. 

Mona såg den ena svanen komma in för lågt och ropade 
ett ”se upp!” till Magda, som emellertid – kanske turligt 
nog – inte hörde. 

Den felnavigerande svanen fl ög med full kraft in i Magdas 
bakhuvud. På detta huvud satt för dagen en tredubbel 
yllemössa som, naturligtvis och lyckligtvis, dämpade stöten 
högst avsevärt. Svanen buklandade på gräset och vinglade 
bort medan Magda lyckades hålla sig upprätt. ”Fast det 
var nog tur att Mona och Eva stöttade mig,” sa Magda, som 
ändå fi ck lägga sig ner och pusta ut på backen. Märkligt nog 
påverkades inte spelet av incidenten, istället blev det 32 
poäng. Men svanen har inte varit synlig sedan dess.  ■

Fotnot: Magdas båda medspelare, Mona och Eva, har också vunnit 
KM Dam, en gång vardera. 

Idag är Flommens Golfklubb en ganska ”kvinnlig klubb”. 
Trettiosex procent av medlemmarna utgörs i alla fall av 
damer och fl ickor. Så har det inte alltid varit. I klubbens 
ungdom var den manliga dominansen total. Men det 
fanns ett undantag. Hon hette Magda Helgeman.
Klubbens First Lady.

Flommenprofi l
Magda Helgeman 
– klubbens First Lady

Magda Helgeman till vänster har just avslutat en dam- 
tävling ”med stil”. I slutet av 60-talet. Medspelare är 
Agneta Svenander-Burrau. Foto: Ulla Gabrielson

Foto: Erik Ohlsson


