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en bok i julklapp, en gemensam passion, .
ett begär att släppa loss kraften för
linksgolf. två svenska golfare begav
sig ut på livets resa – Den här dagen
fortsätter den i västerås.

av tomas hagfeldt
foto ulf berglund
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Frösåker Links, byggd på en
platt åker i Västmanland.

N

är någon önskar
sig en siktpinne
till sin födelsedag
måste något ha
hänt.
Det är med just den meningen den här
dagen slutar:
”Jag fyller 50 nästa år, det jag vill ha är
en riktig siktpinne från någon riktigt härlig
golfbana på jorden, gärna från ett kort par
3-hål där den stått högt upp på en kulle, där
den verkligen behövs, där man inte har en
chans att se greenen från tee”, säger Henrik
Landahl.
Vi skiljs åt efter vårt möte i linksgolfens
värld.
Henrik Landahl och Karl Janlert, golfarna bakom Links 75, har klarat dagens
test. Under en golfrunda på Frösåker Links
har de med ord, blickar, uttryck och skön
spontanitet bevisat att de verkligen har en
unik passion för det här spelet.
”Visst är detta det essentiella”, säger
Kalle under en vandring på den uppklippta
gångstigen tätt intill det vajande svingelgräset på väg mot det åttonde korthålets tee.
Essentiellt. Grundläggande. Väsentligt.
Enligt synonymordboken även
livsnödvändigt.
Matchen är avgjord, men inget scorekort
är skrivet. Dagen har handlat om en vandring med klubba och boll, ett antal roliga
golfslag har slagits, Henrik och Kalle har
båda puttat bra, Henrik gjorde en Jean van
de Velde i bäcken framför sjuans green, vi
har lärt känna varandra lite bättre, testet
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Henrik visar loggan.

har lyckats, en dag på en linksbana ger
energi och glädje.
Linksgolf är mer än en green och en
krattad bunker. Det är vi överens om.
”När det är dags – förhoppningsvis har
jag många rundor kvar – vill jag grävas ner
bredvid tolvans tee på Waterville. Så är det
bara. Dit ska jag. Det är en helig plats och
ett helt underbart korthål. The Mass Hole.”
Henrik säger det med ett skratt – möjligen med en ton av allvar i rösten.
Hoppas att han får med sig siktpinnen.

D

Boken är lika
aktuell idag, ett
socialt media som
bygger vänskap
och gillas av många.

et kan vara viktigt att berätta att
detta handlar om två helt vanliga
svenska golfare. Inte om två traditionalister i tweed, plus fours och Tom
Morris-skägg. Visst, deras headcovers kommer från Royal Portrush och Prestwick men
klubborna är inte av hickoryskaft.
Henrik spelar oftast hemma i Värmdö,
Kalle på Drottningholm och Bro Hof Slott.
”Links 75” är deras historia, det gemensamma namnet för ett äventyr som på allvar startade för tre år sedan.
Inspirationen kommer från Donald Steel.
Från den engelske golfbanearkitektens bok
”Classic Golf Links of England, Scotland,
Wales and Ireland”. Med texter, bilder och
guider till 75 linksbanor. Banor skapade
bland sanddyner mellan hav och land.
Platser dit de första lekande golfarna sökte
sig för att slå bollar mot hål i marken.
Boken utgavs 1993 och är lika aktuell
idag, ett socialt media som bygger vänskap
och gillas av många.

En skön promenad på linksbanan
är aldrig spolierad. Henrik (till
vänster) och Karl hittar bollen.

”Jag fick boken av Henrik i julklapp. Vi
hade redan tidigare gjort ett par resor ihop
men bestämde oss för att göra en grej av
det, att spela alla bokens 75 banor”, berättar
Kalle Janlert.
”Först var målet att göra det innan vi
fyllde 60”, tillägger Henrik. Men sedan sa
vi: ’Vi gör det redan nu. Så snart som möjligt. Låt oss släppa loss linkskraften.’ ”

Ett mejl senare, skickat till Donald Steel,
var äventyret igång.
”Donald svarade samma kväll. Antingen
hade han inte så mycket att göra, annars
tyckte han att det var en kul idé. Han skulle
hjälpa oss på vägen om vi behövde, han
ville ha våra synpunkter om de banor han
arbetat med. Han har varit en ledstjärna –
det märkliga är att vi ännu inte träffats.”

Den första vårresan 2012 gick till sydöstra England och till banorna Hayling, Littestone och Royal Cinque Ports. Att spela
en runda per dag, varken mer eller mindre,
var den valda strategin då upplevelsetid
även handlade om möten med människor i
ombonade klubbhus och Spike Bars.
Tolv resor senare spelades Turnberry,
den 75:e och sista banan såväl i boken som
augusti 2014 | golfdigest.se

43

Den sista putten på väg att sänkas
– men äventyret fortsätter.

på resan med Links 75, dessutom med den
berömda fyren och klippön Aisla Craig på
fotografen Brian Morgans omslagsbild.
”Det blev en fantastisk avslutningsresa.
De 75 banorna var spelade och det hade
faktiskt blivit några till på vägen. Totalt
ungefär 100. Det visar kanske att detta inte
var ett projekt där vi ’måste’ pricka av alla
banorna på vår lista, snarare om lust och
nyfikenhet att se ännu mer.”

Tjejerna Lena och Pernilla, de förstående och stöttande, var med på resan,
och med boende, middag och champagne på Turnberry Resort var linkslyckan
fullständig.
”Och Kalle spelade sjukt bra golf”, tillägger Henrik.
Ibland är spelet en essentiell del av
golfen.
”Det är absolut en del av helhetsupple-

velsen. Alla de olika slagen man måste slå.
Det rullar och det studsar och det blåser.
Man hittar sitt sätt att ta sig fram på och
får till slut putta från en sänka nedanför
greenen. Varje slag känns som ett nytt slag”,
säger Kalle.
Diskussionen om linksgolfens tjusning
fortsätter:
”Det är ungefär som att åka skidor i lössnö. Man ska ta sig ner, man ska ta sig fram.
Exakt hur kan man inte se i förväg. Man ska
bemästra tekniken och kunna njuta av det.”
”Ingen dag är den andra lik. Vädret växlar. Årstiderna varierar. Närheten till havet,
tången och den vajande ruffen ger ständigt
starka naturupplevelser. Ibland vill man
bara ställa sig på strandkanten och skrika.
Slå ut en boll till golfgudarna i Atlanten.”
”Jag vill spela Hoylake tolv gånger om
året. En runda per månad. En kall dag i
februari, en solig dag i april när gorsen står
i full blom, en högsommardag när fairways
är gula och hårda som betong, när det ryker
om bollarna, en höstdag när ruffen är som
mäktigast.”
”Vi måste spela Royal West Norfolk
snart igen – innan de eroderande krafterna
fått banan att försvinna.”
Snacket fortsätter i Frösåkers klubbhus,
och det står klart som i en bok att resan
med Links 75 kommer att fortsätta, först

som åskådare på British Open på Hoylake,
sedan som spelare på närliggande Hillside,
Formby och Southport & Ainsdale.
Askernish på ön South Uist i Yttre
Hebriderna ligger högt upp på listan.

F

rösåker är dagens närmare alternativ. Frösåker Links. Nio nya korthål
skapade av de linksälskande arkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednick, entusiastiskt pådrivna av ägaren Christer Ral
som på sitt eget sätt når sina drömmars mål.
Fulke gjorde en hole in one vid invigningen i höstas. Henrik Landahl och Kalle
Janlert råkade spela i samma boll.
”Man blev nästan lite sugen att göra
som Pierre, spela hickory”, säger Kalle. ”Det
är fantastiskt vad de lyckats åstadkomma
på ett så begränsat markområde. Att kunna
skapa den här linkskänslan på en tidigare
platt åker intill drivingrangen är riktigt
imponerande. Jag var här med min dotter
förra veckan. Samtidigt stod Peter Hanson
här ute och tränade en massa närspelsslag.
Detta passar verkligen både proffsen och
nybörjaren.”
Spelet går snabbt, det flyter, golfhålen
varierar, framför allt greenområdenas unduleringar, former och avrinningsytor. Hela
närspelsregistret måste utnyttjas om bollarna ska hamna nära flaggorna.

Det är som att åka
skidor i lössnö.
Man ska ta sig ner.
Man vet inte hur.

På Frösåker Links behövs
varken driver eller spoon.

Klipphöjderna, den vilda ruffen och de
varsamt skapade kullarna ger banan karaktär. Liksom bunkrarna. Den patenterade
bunkerstilen, EnviroBunker, är för ögat
som vilken torvad bunker som helst men
skapade av ett material som håller under
betydligt flera år.
Ettan och nian delar greenområde – St
Andrews är en förebild. Bäcken framför sjuans green påminner om Swilcan Burn eller
Barry Burn i Carnoustie. Henrik Landahl
slår en 60-gradig wedge och bollen rullar
mjukt ner bland småstenarna på botten.
För bildens skull, möjligen med ett uttryck av spontan linksglädje, snörar han av
sig skorna och vecklar upp byxbenen för att
slå sitt andraslag från vattnet.
”Varje runda på en linksbana ger en
historia.”
Dagen avslutas i klubbhuset. Henrik
och Kalle stannar gärna kvar, upprymda
och spelsugna, numera även resesugna
efter en viktig och nödvändig period då
Links 75 mest handlat om att i text och bild
berätta om äventyren och banorna på den
egna hemsidan.
Deras egen berättelse – från Muirfield
till Royal St Georges – fortsätter på följande
sidor i denna tidskrift.
Nästa år fyller Henrik 50 år. Hur slår
man bäst in en siktpinne?
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