
HELA VECKANS TV

Nr 32, 8–14 augusti 2008

Omvänd
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Driven
Söndag förmiddag, Troxhammars golfklubb. 
Värmebölja. Solen steker, inte en strimma 
skugga så långt ögat kan nå. Men hängivna 
golfare låter sig knappast hindras av 30°C. De 
drar ut sina parasollförsedda vagnar med nå-
gonting koncentrerat i blicken. 

Till parasollnivån har Stefan Sauk ännu 
inte nått. Han föredrar att bära sin golfväska 
på ryggen, med pilotglasögon som enda skydd 
mot solen. Första slaget går åt skogen, eller 
snarare in i grässnåren bredvid banan. Nästa 
slag blir bättre. Dags för en ny klubba, med 
annan vinkel på klubbladet. Sauk väljer nog-
grant.

Vad hände med mannen som sa att ”golf är 
den vite mannens ursäkt för att få klä sig som 
en svart hallick”? Den Stefan Sauk som älska-
de adrenalinstinna fritidsaktiviteter som 
bland annat racing?

– Golf var en löjlig företeelse för mig. Jag 
har alltid varit skeptisk när hela fårskocken 
sjunger samma sång, som under den period 
när alla skulle spela golf.

Orsaken till helomvändningen är den retsam-
ma femtioårsspresenten från vännerna i Kal- 
lax surströmmingssällskap. Stefan Sauk tack-
ade för presenten och begav sig till golfbanan 
i Piteå för att ta grönt kort. 

– Jag har sysslat med alla möjliga bollspor-
ter och tänkte att det blir nog inte så svårt. 
Men det var det. Jag åkte dit direkt, kände att 
det här måste jag lära mig. 

En liten, liten stenhård boll som ligger still, 
som ska möta ett litet hårt klubblad som man 
måste träffa helt rätt med, vilken utmaning.

Det har gått två säsonger sedan det gröna 
kortet blev hans, och han har sänkt sitt handi-
kapp raskt från 36+ till 19,2. Kanske lite väl 
snabbt, enligt de gamla rävarna. Ju lägre han-
dikapp, desto mer krävande är ju golfen, så nu 
har Stefan Sauk taggat ner lite.

– Men golfen stannar kvar i livet, den är en 
social sport som jag kan utöva var som helst i 
världen, med vem som helst. Jag möter många 
trevliga människor, men även en och annan 
pappskalle, så klart. Samtidigt får jag vistas i 
fantastiska miljöer, går uppåt en mil per golf-
runda och utmanas av det tekniskt krävande 
spelet. 

Stefan Sauk är ofta i Kenya och spelar med 
vänner som bor i landet, och ett medlem-
skap i Kigali mountain gorilla country club 
i Rwanda hägrar. I Nairobi är han också en-
gagerad i ett barnhem, som han varit en av 
initiativtagarna till. 

Att göra någonting halvdant ligger inte för 
denne skådespelare som har spelat allt från 
fördomsfull och frispråkig Svensson i sket-
cherna ”Tillfälligt avbrott” till stenhård 
agent i filmerna om Carl Hamilton. I som-
mar kan man se honom som Platonov i en 
pjäs av Tjechov som Sommarteater i Vax-
holm sätter upp. 

Men vid 53 års ålder befinner sig Sauk vid 

en professionell brytpunkt. Han vill inte säga 
någonting exakt, men ”saker och ting är på 
gång” vad gäller film, skrivprojekt och regi-
arbete.

– Jag vill så mycket och karriären har jag 
aldrig planerat. Men nu är det dags att ta an-
svar för den överkapacitet som jag bär på. Jag 
älskar att berätta historier, rör mig i många 
olika världar och har ett fantastiskt nätverk. 
Allt detta vill jag använda mig av.

Energin och viljan hos honom går nästan att 
ta på. Men när egot drar iväg och vill än det 
ena, än det andra, finns karaten där, ett annat 
intresse som stannat kvar i hans liv. Stefan 
Sauk började med karate som kortväxt klen 
16-åring och har ägnat sig åt flera andra 
kampsporter, bland annat aikido. Nu, mitt i li-
vet, är han tillbaka i karatens värld.

– Karate är också en andlig konstform, ett 
sätt att leva som hjälper mig i min vardag. 
Det handlar om att vara närvarande, om att 
vara i centrum av sig själv. En del av de 

Min helg | Stefan Sauk När fan blir gammal blir han 
religiös. Eller golfspelare. Skådespelaren Stefan Sauk 
har på kort tid gått från rabiat golfmotståndare till 
hängiven spelare med ett handikapp på 19,2. 
tExt: JoSEphiNE carr       Foto: LiNDa ForSELL

Namn: Stefan Sauk.

Ålder: 53 år.

Yrke: Skådespelare.

Familj: 16-årig dotter.

Bor: Bromma.

Gör i helgen: Åker till 
smultronstället Green 
hotel vid Siljan. Svensk-
are och vackrare än  
så blir det inte!

7 Min profil

7 Aktuell

Spelar platinov 
i anton tjechovs  

pjäs platonov 
den faderlöse  

i Vaxholm t o m 
den 16 augusti.

£

�  m | aktuellt



SvD fredag 8 augusti 2008 ämne | m  �



SvD fredag 8 augusti 2008

viktiga frågorna i livet får jag svar på i de öst
erländska filosofierna, berättar Stefan Sauk.

Bakom den småtuffa attityden och den rap
pa svadan döljer sig en filosofiskt lagd betrak
tare som skrivit politiskt oberoende krönikor 
i dagstidningen NSD, Norrländska social
demokraten. Machostämpeln som har hängt 
med honom under många år är han hjärtligt 
trött på, men den rollen är svår att bli av med. 
Desto mer intressant att prata om mänskligt 
beteende, som Sauk även föreläser om. Han 
har starka åsikter om allt från svensk offer
mentalitet och omsorgsnarkomani till huvudet 
i sandensyndromet.

Är du en arg ung man fortfarande?
– Ja, men på ett annat sätt än förr, kanterna 

har slipats av. Men visst har jag slagits med 
många väderkvarnar, säger han med ett 
skratt. 

Humor som vapen. Det har blivit många 
passionerade diskussioner med vänner och 
bekanta under golfrundorna. 

Men inget prat just nu, tack. Stefan Sauk 
koncentrerar sig. Vill slå en birdie, det vill 
säga ett slag under fyra, för att få bollen i hå
let. Skribent och fotograf håller klädsamt 
andan. Bollen nuddar kanten på hålet … och 
rullar förbi.

Desto bättre spel blev det när han tog hem 
segerpokalen i kompisgängets golftävling 
Kallax Open härom året. 

– Det var mycket jobbigt för mina polare, 
konstaterar Stefan Sauk med ett sardoniskt 
leende.

Nu siktar han på att delta i fler ”riksnylle
tävlingar” – golftävlingar för kändisar.

Törs man sia om ytterligare sänkt handi
kapp inom de närmaste åren?  

minhelg@svd.se

Golf var tidigare en  
löjlig företeelse för mig

Stefans tidigare skepsis till golf är helt borta. ”Jag får vistas i fantastiska miljöer, 
går uppåt en mil per golfrunda och utmanas av det tekniskt krävande spelet.”

Fyra svenska 
favoritgolfbanor:
1.   Troxhammar golfklubb 

i Skå. Fantastisk bana 

med 27 hål. Jag åker ut 
och går nio hål tidigt på 
morgnarna. Nu håller 
de på med ett projekt 
där de bygger ut tre 
hål, vilket ger ännu fler 
valmöjligheter. Klubben 
är först i landet med en 
handikappgrundande 
12-hålsbana. 

2.   Landeryds golfbana  
i Linköping. Den norra 
banan är mycket vack-
er och i ett utmärkt 
skick. 

3.   Piteå golfklubb i Piteå. 
Här finns ett av Sveri-
ges vackraste hål där 
man slår ner mot Pite-
älven. En omväxlande 
bana i bra skick. 

4.   Björklidens golfbana  
i Björkliden. Den är en 
av Sveriges i särklass 
mest spektakulära 
golfbanor. Extremt 
svårspelad, man är 
tvungen att ligga rätt  
i förhållande till golf-
hålen hela tiden.

Två riktiga 
smultronställen: 

1 Green Hotel i Tällberg. 
Att bo där är en av de 

mest avkopplande och 
njutbara upplevelserna 
man kan ägna sig åt. Det  
i särklass bästa stället att 
ladda batterierna på. Ett 
vackert gammalt hotell i 
stockvirke med fantastisk 
mat och en fantastisk 
personal. Beläget på en 
sluttning med en vidun-
derlig utsikt över Siljan.

2 Sea Lodge i Smögen. 
Att sitta på deras 

brygga eller på Kroons 
Restaurang och njuta av 
Frippe eller Anders Kroons 
mat i solnedgången är 
näst intill sinnligt. Det 
behöver man efter att  
ha slagit bort några  
bollar på Sotenäsbanan.

7 Min Helg

Information om pjäsen 
Platonov finns på 
• www.sommarteater.se

0 Webben
Green Hotel i Tällberg – 
avkopplande vid Siljan.
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