
EEtt barn skrattar i snitt 47 gånger om dagen.
Det är bra för immunförsvaret att skratta. Blod-

cirkulationen ökar liksom syreupptagningsförmå-
gan. Vi borde verkligen skratta mer.

En vuxen sägs skratta 13–17 gånger varje dag. Det 
låter ganska mycket, åtminstone om det vi av ser är 
ett äkta skratt som riktigt kramar musten ur mag-
musklerna. Så där mycket skrattar nog inte jag. Jag 
är kanske lite grand som den dystre Carreira i Plan 
714 till Sydney, han som fuskade i Sänka fartyg. Han 
skrattade aldrig – utom åt kapten Haddock.

Själv brukar jag ha som roligast när jag spelar 
golf, inte alltid under rundorna. Men efteråt.

Jag var på K Club i Irland för några veckor sedan 
för att spela ”Ryder Cup” mot amerikanska jour-
nalister. Jag gillar sådana där tillställningar. För 
det första för att jag gillar bra golfbanor och först-
klassiga hotell, för det andra tycker jag att britter 
och irländare är väldigt roliga, för det tredje är jag 
av den åsikten att också amerikaner är ett trevligt 
folk, även om de är omöjliga att besegra i hcp-golf. 

Vid mitt middagsbord på kvällen efter Europas 
brakförlust satt Jack. Han jobbade för engelska 
golfmagasinet Golf Punk. Vi hade avverkat tre rät-
ter och lika många fl askor  vin när någon vid bor-
det lite diskret smög in en snus.

”Hey! Was that 'schnuus'?” undrade Jack. ”Jag 
provade det en gång. Och jag gör aldrig om det!"

Och så berättade han om två svenskar han en 
gång träffat på en pub i London som erbjudit 
sig att demonstrera hur snus fungerade. De tog 
fram en dosa lössnus och två sugrör. I ena änden 
av sugrören packade de in rejält med snus. Dessa 
sugrörsändar stack de sedan upp i Jacks näsborrar 
– och därefter blåste de med sina munnar en kraftig 

stöt i andra änden av sugrören.
Det var förstås väldigt elakt gjort. Var och en kan 

ju  föreställa sig hur det måste kännas att få snus 
injicerat i främre pannloben via tryckluft.

Jacks berättelse fi ck ett helt middagssällskap att 
urarta. Den lite tillknäppta stämningen blev så upp-
sluppen att servitörer och servitriser blev villrådiga 
– skulle de kanske strypa vintillförseln vid bord 8?  
Middagsgäster vid andra bord blev osäkra – varför 
kunde de knappt hålla konversationen i gång 
medan gästerna vid bord 8 ramlade av stolarna av 
skratt?

Golf som spel är förstås fantastiskt roligt i sig 
men det är en lek vi ofta tar på stort allvar. Liksom 
förlorade matcher. Det är helt okej. Men det som 
ibland tar vid därefter, när allvaret är över och spän-
ningarna släpper. Umgänget med andra 
människor under kvällar då skratten 
ekar mellan väggarna, då man möter 
nya vänner, eller fördjupar banden med 
dem man redan känner, hör märk-
liga historier...

Kvällar när man inte längre 
känner sig som den dystre Car-
reira, och när man skrattar upp 
 immunförsvaret på Tamifl u-
nivåer.

Det måste väl vara också detta 
som gör det här spelet så unikt? 
Och en anledning till att så många 
gör sitt golfande för en livsstil.

Eller har de lika roligt efter en fem-
setare i pingis? 

  

Den snusande britten 
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Tommy Jeppsson

Golfpaket på 
Fågelbro till 
specialpris 
– bara för Golf 
Digest Society
Fågelbro Golf & Country Club 
är en av Stockholms mer 
omsusade banor. Belägen i 
skön skärgårdsnatur och med 
en avslutning som är en av 
Stockholms blötaste. Granne 

med banan ligger Fågelbrohus 
– ett storslaget countryhouse 
för folk som vill varva ned 
några timmar. Eller dagar.

Nu erbjuder vi alla medlem-
mar i Golf Digest Society
(det vill säga våra prenume-
ranter) att bo på Fågelbrohus 
och spela golf på Fågelbro 
G&CC till special priset 995 
kronor/person. (Det är vad 
bara en hotellnatt normalt 
kostar). Greenfee, frukost, 
övernattning och lunch i 
klubbhuset ingår. Om du är 
intresserad – gå in på golfdi-
gest.se för att läsa mer om 
erbjudandet. 

Mer info om Fågelbrohus 
hittar du på lantlif.se

Tommy Jeppsson, chefredaktör
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K Club – en plats för glädje. 

Golf, övernattning, frukost 
och lunch för 995 kronor! 
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