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Vi är många som jagar drömmar på  
golfbanan. När Henrik Landahl och  
Karl Janlert fick chansen att förverkliga  
sin så drog de till Storbritannien och  
spelade 75 linksbanor…
Text: Oskar ÅsgÅrd  |  Foto: privaT

LinksLirarna
ör en förbipasserande 
var det vilken putt som 
helst. Men när Karl 
Janlert hålade ut på den 

sista greenen på Turnberrys mäs-
terskapsbana Ailsa den 31 augusti 
2013 så hade han och spelkamraten 
Henrik Landahl precis avslutat en 
lika läcker som galen och osannolik 
resa som inleddes 17 månader tidi-
gare. I mitten av 1990-talet köpte 
Landahl av en slump banarkitekten 
Donald Steels bok ”Classic Golf 
Links of Great Britain and 
Ireland” och då föddes 
drömmen om att spela 
samtliga 75 banor som 
nämns i boken.

Nu har han och Janlert 
gjort det.

– När vi åt middag efter 
den sista ronden började 
nog det hela sjunka in, 
alla minnen, upplevelser, hålen vi 
spelat och människorna vi träffat. 
För oss handlade det egentligen inte 
om att bocka av 75 banor, utan vår 
kärlek till linksgolf gjorde att det 
här blev lite som för andra att äta på 
många restauranger, surfa på många 
olika stränder eller åka nerför 
många skidbackar. Längtan efter 
nya linksupplevelser, helt enkelt, 
säger Landahl.

Någon enhetlig definition av vad 

en ”linksbana” är finns knappast, 
men de flesta kan enas i att det 
handlar om banorna som lagts ut 
i det säregna, karga och otyglade 
landskapet som framförallt hittas 
längs kusterna på de brittiska öarna.
Vad är det som gör linksgolfen så speciell?

– Det handlar lite om att söka 
golfens ursprung och det behöver 
man inte åka till St Andrews för att 
göra. Det är fascinerande hur man 
med enkla medel kunnat göra golf 
så jäkla svårt, trots dagens avance-

rade teknologi. Här krävs 
fantasi, kreativitet, mod, 
sådant du förmodligen 
inte lär dig genom lektio-
ner utan genom att spela 
i den här miljön, säger 
Landahl.

För Janlert är det en 
specifik detalj som sticker 
ut.

– Det bästa med att spela där är 
ju turfen, att slå järnslag från det 
underlaget tröttnar man aldrig på, 
säger han.

sammanlagt gjorde duon tretton 
resor fram och tillbaka till Stor-
britannien mellan mars 2012 och 
augusti 2013 och som mest avverka-
des tolv banor under en och samma 
resa. Någon exakt slutnota för 
kalaset har de inte i huvudet, men 

den ligger kring ett par hundratu-
sen kronor. Men de poängterar att 
det går att göra både kortare och 
billigare linksresor som genererar 
precis lika mycket tillfredsställelse, 
för den som är sugen på att prova.

– Det är ju verkligen inte så att 
man behöver spela 75 linksbanor 
för att uppskatta den här golfen. 
Man behöver inte spela många eller 
kända banor, häftigast är nästan när 
du mitt ute i ingenstans upptäcker 
en riktig pärla. Som när vi spelade 
Silloth on Solway i England, en helt 
otrolig bana, faktiskt inte helt olik 
Royal County Down (ständigt topp-
rankad på listor över världens bästa 
banor, reds anm), säger Landahl.

På deras hemsida links75.se har 
resorna dokumenterats och banorna 
rankats. Till sommaren kommer de 
också att släppa en bok med text 
och bilder från äventyret. Högst 
upp på deras topp 30-lista hittas 
fjolårets Open-bana, Muirfield, men 
de tillägger att det varit en ”nästan 
omöjlig uppgift” att rangordna 
banorna eftersom bedömnings-
grunderna snabbt blir väldigt 
individuella.

Efter att ha spelat 75 linksbanor 
på 17 månader är det spontant lätt 
att tro att det infunnit sig en viss 
mättnad på nya linksresor, eller?

– Linkskärleken är större än 
någonsin, konstaterar Landahl och 
spelpartnern håller med.

– Jag tror att varken Henrik eller 
jag kände att det här var något slut. 
Det här är bara början. Redan på 
vägen hem från Turnberry satt vi 
och pratade om outforskade områ-
den, platser och banor som vi måste 
besöka. Det känns bara som att man 
har skrapat på ytan och vill forska 
vidare på de brittiska öarna. <
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Drömresan: 75 banor på två år

bästa layouten: 
royal dornoch 
”En av få banor 
som är ganska 
mjuk i sin upple-
velse, du kommer 
inte till något hål 
där du tänker ’äh, 
vad var det här’.”

roligaste spel-
upplevelsen: 
silloth on solway 
”Otroligt häftig 
bana som ligger 
på ett ställe som 
gud glömde. 
det har varit en 
semesterort, men 
nu finns inget kvar 
där förutom en 
läcker urlinks.”

vassaste kon-
ditionen: royal 
Liverpool
”det går inte att 
komma ifrån att 
Open-banorna 
sköts om bättre. 
När vi spelade den 
två veckor innan 
Women’s British 
Open fanns ingen 
annan som kunde 
mäta sig med den.”

läckraste 
omgivningarna: 
Waterville
”Både att du hela 
tiden utmanas av 
havet och kontu-
rerna på banan gör 
naturupplevelsen 
helt fantastisk.”

topp-5:
1. Muirfield
2.  royal County 

down
3. Waterville
4. royal aberdeen
5. royal dornoch

favoriter

Royal Porthcawl 
GC var favorit-
linksen i Wales.

Royal West Norfolk GC:s stilfulla entré.

När Golf Magazine i fjol listade 
världens 100 bästa banor var 
Royal County Down i Nordirland 
rankad sexa. På Janlert och  
Landahls lista hamnar den tvåa.

Klockor och 
siktpinnar är 
inte sällan 
viktiga säker-
hetsinslag på 
linksbanor.

Karl Janlert.

Henrik Landahl.

Svensk Golf nr 7 2012.
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