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Historien om Dr V:s 
magiska putter

Ledaren
Även Mikael Lundbergs 

puttning i Österrike var 
något utöver det vanliga.
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ag är fortfarande lite 
smått tagen av Mikael 
Lundbergs putt i sär-
spelet mot Bernd Wies-

berger på Diamond CC:s 18:e 
green. Det var en makalös av-
slutning på en fantastisk rond, 
inte minst för att den kom så 
oväntat. Mikael Lundberg hade 
inte vunnit på sex år, han hade 

inte ens varit bland de tio bästa 
de senaste två åren.

Under den fjärde rundan av 
Lyoness Open jagar Lundberg 
ikapp ledaren Bernd Wiesber-
ger via en 65-rond. Österrikaren 
darrar de sista hålen och ett 
särspel väntar på det 18:e hålet, 
ett par 3. 

När båda slagit ut ser det 
ändå ut som om publikfavori-
ten har en fördel. Mikael Lund-
bergs utslag landar 15 meter 
från flaggan, Wiesbergers putt 
är betydligt kortare.Den ser inte 
alls omöjlig ut. Men Lundbergs 
putt rullar i en snygg båge mot 
hålet och när den har ett par 
meter kvar är den redan i.

Wiesberger missar. En putt 
kan betyda så mycket.

Puttningen är golfens mest 
gåtfulla fenomen. Puttern är 
den mest mytomspunna klub-
ban i bagen. Vi hoppas nog alla 
lite till mans att vi någon gång 
ska hitta en putter med magiska 
egenskaper. Andra letar efter 

en putter byggd med en hittills 
okänd teknologi. En putter som 
är en förlängning av vårt auto-
noma nervsystem och bara gör 
det den ska, utan att vi tänker 
på det.

Caleb Hannan trodde att 
han hade hittat just en sådan 
putter. Caleb är en amerikansk 
journalist som blev alltmer 
besatt av golf. Han tänkte så 
mycket på hur han skulle bli 
bättre att han hade svårt att 
somna. En kväll klev han upp 
ur sängen och tittade på You-
Tube och fann där det han trod-
de var svaret på sina böner. 

Den hette Dr V:s Magical 
Putter. 

Det var början på en av 
samtidens mer tragiska histo-
rier, en berättelse som rymmer 
både näthat, självmord och en 
påstådd kränkning av en män-
niskas sexuella integritet. 

Hannan fastnade för klub-
bans form och teknologi, men 
fascinerades också av putterns 
upphovsman, som för ovan-
lighetens skull var en kvinna. 
Hennes fullständiga namn var 
dr Essay Anne Vanderbilt. Hon 
presenterade vad som syntes 

vara en ny och revolutione-
rande teknologi. Och hennes 
bakgrund var både övertygande 
och lockande: Hon kom från 
den berömda industrifamiljen 
Vanderbilt, var utbildad på 
MIT med en bakgrund inom 
en sektion av den amerikanska 
försvarsindustrin.

Om någon skulle kunna 
göra en putter med övernatur-
liga egenskaper var det väl hon. 
Caleb var journalist och tyckte 
att det var en fantastisk story. 
Han började skriva en artikel 
men ju längre han jobbade med 
storyn, desto mer misstänk-
sam blev han. När han började 
undersöka Dr V och hennes 
magiska putter, visade det sig 
att ingenting var sant. Hon kom 
inte alls från familjen Vander-
bilt och hon hade inte utbildat 
sig på MIT. Hon hade ljugit om 
det mesta. Hon var inte ens en 
hon utan en han. I själva verket 
hette hon Stephen Krol och var 
bilmekaniker.

När Hannan publicerade 
sin story, sann och oförvitlig, 
trodde man att han skulle bli 
firad eftersom han avslöjat en 
som försökte sko sig på lättlura-
de golfspelare. Det blev inte så. 
Hannan utmålades i själva ver-
ket som en samvetslös skurk. 

Debatten rasade hård på 
nätforum i USA och domen 
över Caleb Hannan skulle bli 
hård. Han avslöjade förvisso en 
bedragare – men eftervärlden 
skulle minnas honom för att 
han drivit en person i döden.

När Dr V märkte att hennes 
kort var synade valde hon att 
avsluta sitt liv. Hennes tillvaro 
hade rasat ihop. Hannans ar-
tikel fick utstå massiv kritik. 
Storyn var fantastisk men 
fokus hamnade på att Hannan 
hade tvingat en transperson ut 
i rampljuset mot sin vilja och 
drivit  henne att ta sitt liv. 
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