
S:t Arild  

09-01-20 - 19-07-11 Per-Axel Svalander 

 

 

 

 

PAS-3000.1 Gert Karlsson 1 

Shoot your age! – om den bäste Fjälastorparen 

 

En otrolig prestation 

I höstas var vi på Fjälastorparen alltför bländade av Amandas framgångar vid flick-

EM i Skottland, för att rätt uppmärksamma en nog så stilig prestation på hemmaplan. 

– En 75 år gammal herre gick under tävling (röd tee) runt på 72 slag brutto, dvs. 

banans par. Under samma vecka gjorde han f.ö. en 73a och en 75a. – Alltså, tre 

gånger gick han på samma antal slag som sin ålder eller bättre. 

Det händer inte särskilt ofta över huvudtaget att någon går runt på banans par. 

Kanske 20-30 gånger under de drygt tusen tävlingsronder som spelas varje år. Ytterst 

få av dessa, om någon alls, av spelare över 50 år. 

Att spela på en bruttoscore lägre än sin ålder är en kuriositet inom golfen, ompratat 

av spelare över 65, men aldrig officiellt noterat. Det är ju först när man börjar närma 

sig de 70 som det är någon mening med att ens börja fundera på det. Och för de flesta 

av oss förblir det en mycket avlägsen dröm. (”Shoot your age” lyder den 

amerikanska termen på fenomenet.) 

Vår egen drömprins på denna arena heter hur som helst, och det har ni säkert redan 

gissat, Gert Karlsson. 

Att spela på sin ålder är inte helt unikt i golfens annaler men ytterst ovanligt. Ingen i 

vår klubb har gjort det tidigare. Sam Snead gjorde det dock på en PGA.-tävling redan 

när han var 67 år. Men han har ju å andra sidan vunnit fler PGA-tävlingar än någon 

annan i historien, 82 stycken. Senare har Arnold Palmer också gjort, på sin 66-

årsdag, och Gary Player, första gången när han var 64. I Florida spelas f.ö. sedan 

några år tävlingen ”Shoot Your Age Championship” där de båda senare medverkat.  

Det finns mer närliggande exempel. Från gamla årgångar av Svensk Golf kan 

sålunda utläsas att Torsten Bunke från Mölle, som f.ö. vann allsvenska skytteligan i 

fotboll 1933, redan 1976 gjorde en 76a vid 77 års ålder. Den fortfarande aktive 

Johnny Andersson, Mölle GK även han, gjorde 1993 en 71a vid 72 år och har slagit 

sin ålder många gånger sedan dess. I Sv Golf har jag sedan årgång 1946 funnit cirka 

15 notiser om spelare som gått på sin ålder, åtta av dem svenskar. I de senaste årens 

riksmästerskap i klassen H75 hittar jag dock inga sådana resultat. Det finns 

naturligtvis fler än de här nämnda men det är icke desto mindre en mycket ovanlig 

prestation att gå på banans par och därtill tre slag under sin ålder. – Vår bäste 

Fjälastorpare sällar sig till en mycket illuster krets av framstående golfare. Vi bugar 

oss! 
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Vem är Gert Karlsson? 

Gert är känd av de flesta, både i klubben och i bygden. Ändå tror jag inte att de flesta 

vet så mycket om denna spektakulära man och hans karriär. Alltså: 

• Född 1933 och uppvuxen i Nyhamnsläge, pappan på Höganäsbolaget och mamma 

mestadels hemma, en äldre syster bor nu i Ängelholm.  

• Skolgång fram till 14 års ålder och därefter i lära till plåtslagare i sju år. På fritiden 

bl.a. gymnast i Höganäs gymnastiksällskap (?) 

• 1953 – 1975, cirkusartist. 

• Träffar Barbara i Paris 1971 och äktar henne 1979. Tillsammans får de två söner, 

Marc och Anders. 

• Blir äkta Fjälastorpare 1975, långt innan det finns en golfbana. 

I det följande skall jag kort beskriva karriären från tre perspektiv – världsartisten, 

golfaren, allt i allon. 

Artisten 

Gert Karlsson och Egon Larsson, som på den tiden var några år äldre än den idag 

snart 76-årige Gert, bildade tillsammans med Egons hustru Bente, under knappt 25 år 

akrobatgruppen Trio Höganäs. Namnet låter lite provinsiellt men provinsiella var de 

inte. Under det internationellt mer gångbara namnet Trio Hogánis kuskade de runt 

jorden och uppträdde på cirkusar, nattklubbar och varietéer, även TV-shower – 

Sydafrika, Paris (Lido, där Gert mötte Barbara, då en cirkusprinsessa från England), 

Nice, Monte Carlo, Nya Zeeland, New York, Las Vegas, England, Irland, Libanon, 

Hamburg, Barcelona, tre världsutställningar i olika länder, och självfallet jobbade de 

även i Skandinavien. – De var inga bakgatsartister. I New York var det Broadway 

som gällde. Och ej mindre än fem gånger mellan 1958 och 1969, inbjöds de till Ed 

Sullivan Show. Sena tiders barn bör kanske upplysas om att detta var USA’s, och 

troligen världens största TV-show, som gick kl. 8.00 varje söndagskväll, 1948-1971. 

Alla de stora ville vara med, och var med, från Elvis till Birgit Nilsson. Men inte så 

många var där fem gånger. STORT alltså. Googlar man så finner man att de även 

inbjöds till ”The Royal Variety Performance” i London, en årlig mönstring av artister 

i en show inför den engelska drottningen. – När de kom för att uppträda i Libanon 

1975 bröt kriget ut strax efteråt och showen fick så småningom läggas ned. Då, efter 

nästan 25 år, återvände de tre artisterna till Kullabygden och har stannat här. 

Vad gjorde de egentligen på scenen undrar nu någon. Jag har inte sett någon film av 

det men Gert har beskrivit så här: Gert och Egon står på händer uppe på varsin 4,5 m 

hög stege. Mellan sig håller de ett rep. Bente klättrar upp på repet, ställer sig på det, 

gör diverse trick. Hur håller man fast ett rep med upp mot 50 kg dam som belastning 

om man samtidigt står på händer? – Enkelt, man har ju tänder. De håller alltså repet 

med tänderna. - Numrets höjdpunkt är när Bente ställer sig på repet med fötterna 

tvärs och tar tag i det med händerna på ömse sidor, stående rakt upp, ungefär som 

med ett hopprep men uppe i luften och hängande i två killars tänder - och så börjar 

hon rotera framåt – eller möjligen bakåt. Gert och Egon står nu inte längre på händer 

utan liksom förlänger repet med sina kroppar, med en fot i en ögla fäst i stegen, repet 

håller de mellan sig med tänderna, Bente står på repet, och allt roterar med en 
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våldsam fart. – Cirka sju minuter tar hela akten. – Ser ni det framför er? Nähä. – Inte 

jag heller riktigt. Egon lär ha en video. Kanske på nåt årsmöte? 

Golfaren 

Det började 1962 på Nya Zeeland. Johnny Lockwood, den engelske komikern och 

artistkollegan, ville spela golf under dagarnas långa väntan på kvällens föreställning, 

och han ville ha sällskap. Gert och Egon som aldrig spelat golf, ställde upp och som 

de akrobater de var blev de strax bättre än den äldre Lockwood med hans hcp 10. – 

De blev ordentligt bitna. Därmed sattes punkt för nio år av långa dagar, förlorade i 

ledsam väntan på att ridån skulle gå upp, som hade kunnat ägnas åt golfen.  

Sedan Gert kommit på att han kunde spela golf på dagarna när han jobbade sena 

kvällar eller tidiga nätter, så blev det vad han gjorde. De bodde oftast mitt i 

storstaden. Gert tog bagen på axeln, en stor vit med svensk flagga på – och for med 

tunnelbana och buss ut till någon bana i förorten, ofta kommunal. Trots en sen start i 

golfkarriären, 29 år, var han strax nere och nosade på hcp 0, parkerade under lång tid 

på 1. Under tiden på Tropicana i Las Vegas ställde han upp i Nevada Open och ledde 

efter två dagar, med rundor på 67 och 73. Dag tre kunde han inte hålla uppe den 

nivån, ”men det var roligt så länge det varade” säger Gert leende. När de låg länge på 

samma plats och med ordnade förhållanden blev det spel sju dagar i veckan. ”I Paris 

där vi var på Lido ett helt år, bodde vi i en lägenhet i utkanten med bra närhet till 

golfbanor. Då behövde vi bara åka in till stan en stund på kvällen och göra vårt 

nummer. Numret tog ju inte så många minuter. Vi kunde spela hela dagarna.” De 

sökte sig gärna till England där förutsättningarna för golf var optimala. Ett helt år i 

London och två år på Opera House i Blackpool där det fanns massor av banor.  

Sommaren 1969 turnerade de i Sverige, med Cirkus Scott. Det var för att kunna se 

och spela på samtliga av Sveriges golfbanor. Det blev omvägar på 10-15 mil ibland 

på väg mellan cirkusorterna, särskilt i Norrland där det fanns ett antal 9-hålsbanor. 

Gert hade en ny Porsche 911S den sommaren och han hann med både golfbanorna, 

som var färre då än nu, och cirkusen. 

1975 köpte han huset i Fjälastorp, just intill vår korthålsbana. Men detta var långt 

före banan. Gert hade aningar om vad som var på gång och slog bollar på markerna 

utanför sitt hus långt innan någon fairwayklippare kommit i dess närhet. Det är 

förståeligt om många tror att Gert alltid funnits här. Ibland när jag ser honom lunka 

invid den lilla dammen framför huset i solnedgången, med en järnnia och tre 

hittebollar får jag för mig att han är vuxen ur själva marken där, som en godmodig 

jordande. Men det är alltså fel. Han fanns här bara 12 år före alla andra. Det är inte 

konstigt att han är bra. 

Sina största framgångar som tävlande har han haft på äldre dagar. Han var först i vår 

klubb att spela i landslaget. I H65-klassen representerade han Sverige i ett antal 

landskamper och internationella tävlingar. 

Allt i allo 

• Under en lång följd av år har Gert tillsammans med hustru Barbara fungerat som 

vaktmästare och hustomte (hans egen term) på klubben. De har bl.a. öppnat tidiga 

morgnar och stängt sena kvällar. Han har skött detta med ett engagemang och en 
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obesvärad, leende och oforcerad vänlighet som vida överstiger vad man har rätt att 

vänta sig. Han (och hon, Barbara) är en ren glädje att möta. – Peter Hansson visade 

mig en gång en bild av Gert som han fångat med sin videokamera, där Gert går och 

krattar upp våta gräsklipp som blivit kvar på 18:des fairway – för att han tyckte det 

såg ovårdat ut. ”Det där är S:t Arilds-andan live” sa Peter. Så sant. – Denna sida av 

Gert har många sett och glatt sig åt. Att han är en så framstående spelare vet däremot 

kanske inte de som kommit till klubben under senare år som för Gert varit präglade 

av skador och krämpor som begränsat spelandet. Att han nu har två konstgjorda knän 

bör göra golfen lättare, och det ger inga pliktslag för otillåten utrustning, att han har 

ett hjärta av guld inte heller. 

• I bygden är Gert väl känd långt utanför golfkretsarna, som hantverkare och 

allkonstär. Numera uppträder han i en hantverkargrupp med det outtalade namnet 

”Duo S:t Arild” där Carl-Axel Hernström är den andra medlemmen. De var 

kompanjoner i trädgårds- och grönsaksnäringen redan långt innan de blev 

pensionärer. Tillsammans klarar de med artistisk självklarhet, allt som en villaägare 

kan behöva ha hjälp med. Plåt, snickeri, målning, tak, golv, trädgård, anläggning – 

jag vågar inte nämna allt de kan. Bl.a. har de designat och byggt de sju broarna över 

S:t Arilds bäckar och diken som vi invigde i somras. Gert liknar nidbilden av 

hantverkare såtillvida att man inte alltid riktigt vet när han dyker upp. Men när det 

verkligen finns en deadline, då sviker han inte. Han är samtidigt mycket olik varje 

nidbild med att han ger nästintill evighetslånga krediter innan han dyker upp med en 

räkning. Glömskan är på ont och gott. 

Det lär bli lättare att gå på sin ålder allteftersom åren går. Hoppas det! Lycka till 

Gert. Skjut din ålder framför dig. 

Per-Axel Svalander 


