
1 
 

 
Floran på Romeleåsens golfbana 

2014 
 
 
 

 

  
Lennart Engstrand Tvåblad; Listera ovata 

Christer Sjöberg   



2 
 

Inledning 
 
I början av 2014 blev vi, Lennart Engstrand och Christer Sjöberg, tillfrågade 
av Lennart Erjefält från Romeleåsens Golfklubb om vi kunde göra en 
florainventering av golfbanan. Vi tyckte att det kunde vara en god idé att få 
en uppfattning om områdets floristiska värden, men insåg att vi knappast 
kunde utföra en helt komplett inventering. Vi fick disponera en golfbil och 
blev på detta vis ganska effektiva. Under vegetationsperioden 2014 gjorde 
vi nio besök som var väl spridda såväl över banan som i tiden. Några 
ströbesök för kontroll av detaljer blev det också. Efter varje tur åt vi lunch i 
restaurangen och tackar Maria för trevligt bemötande och god mat. 
 
Vi blev snart varse att området inte är rikt på kalk. Näringsmässigt är det 
fattigt och sortimentet av arter är anpassade till det. Ett antal dungar och 
ridåer, ofta med gamla träd, gör området intressant, liksom dammar och 
diken. Skogsdungarna domineras av bok, men det finns många andra 
lövträd och buskar. Här och var märks rester av gammalt bruk, men också 
av sentida plantering. Stora skillnader i vattenflöden märks tydligt på 
vegetationen. Vi har inte lagt någon tid på att botanisera på fairway eller 
green. 
 
Omkring 270 arter har vi noterat, vilket får anses som ett gott resultat med 
hänsyn till den insats vi kunde göra. I bilaga finns arterna redovisade i 
bokstavsordning, dels efter de svenska namnen, dels efter de vetenskapliga. 
 
I den följande texten kommenteras floran i några områden eller i några 
växtgrupper. Alla arterna från listorna (bilagorna 1 och 2) berörs inte. 
 
 
 
Södra Sandby i oktober 2015 
 
 
 
 

Lennart Engstrand  Christer Sjöberg 
Inventeringsledare, växtexpert, och Fotograf, golfbilsförare och 
lycklig pensionär   lycklig pensionär 
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Våren  
 

Det är nästan så att det växer vitsippor överallt där det inte klipps och 
ansas. Under några vårveckor är särskilt skogar och dungar tätt bevuxna 
med vitsippor, ibland dock ersatta av en klick gulsippor.  
 

  
Vitsippa; Anemone nemorosa Gulsippa; Anemone ranunculoides 

 
De som läser skräckhistorier som tilldrar sig i skumma laboratorier eller 
rent av i världsrymden, vet att kloner är förfärliga saker. För vit- och 
gulsippor är klonlivet det normala. Man ser lätt att vitsippsmattorna består 
av fläckar, kanske meterstora, där alla individer är helt lika varandra. Varje 
sådan fläck utgör en klon, som startade när ett frö grodde.  
 
Vitsippan bildar jordstammar, som växer horisontellt i marken på några 
centimeters djup. Jordstammarna tillväxer och grenar sig och om miljön är 
tillfredsställande bildas allt större fläckar. Från nätverket av jordstammar 
skickas varje år upp talrika exemplar med blommande stjälkar. Eftersom 
alla exemplar i en sådan fläck härstammar från ett frö har alla exakt samma 
genuppsättning. De utgör en klon. I regel är det lätt att sortera vitsipps-
mattan i kloner. Varje klon har unika egenskaper beträffande till exempel 
antalet kronblad, blommans storlek och färg, bladens form, höjd och 
storlek. 
 
I golfbanans sydöstra hörn, uppe vid 3:ans green strax över muren, finns 
det en rekordklon. Här har alla individer en blomma som är fem centimeter 
tvärs över. Kanske något för trädgården? 
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Stor vitsippa; Anemona nemorosa Stora vitsippor Anemona nemorosa 

 
En annan matt- och klonbildande växt som dominerar på våren är 
trådveronika. Den trivs inte i skogen utan växer ute på gräset, där den bildar 
täta mattor. Den breder ut sig med sina trådfina stjälkar, som efter hand 
rotar sig. Växten har små, rundade blad på korta skaft. Blommorna är 
centimeterstora, himmelsblå till ljusvioletta. Blomningen är riklig och 
många gräsytor på golfbana färgas blåa under några vårveckor.  
 

  
Trådveronika; Veronica filiformis Trådveronika; Veronica filiformis 

 
Trådveronika är flerårig och härstammar från sydvästra Asien. Den är 
mycket livskraftig i södra Sverige, men inte så pass att den kan sätta frön. 
Den sprider sig med stambitar, i många fall säkert skurna och 
transporterade mellan gräsytorna av en gräsklippare. Kanske hör alla 
trådveronikor på golfbanan till samma klon. Trådveronika är vanlig över 
hela golfbanan och ett bra ställe att studera den är runt 9:ans green, väster 
om klubbhuset. 
 
Under hela växtsäsongen, som i Skåne kan innefatta flera vintermånader, 
återföljs trådveronika alltid av den älskliga tusenskönan. En annan 
vårprimör är svalört, som med sina gula blommor lyser upp i fuktiga, gärna 
rika marker. Den räknas vanligen in bland smörblommorna (Ranunculus) 
men har några egna särdrag. Svalört har vanliga trådformiga rötter men 
också sådana som är köttiga och klubbformiga. Fruktsättningen slår ofta fel,   
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men det kompenserar svalörten med groddknoppar i bladvecken. Varje 
groddknopp kan gro till en ny planta och återigen har vi ett exempel på 
vegetativ förökning som ger upphov till kloner. Emellertid bildas ibland 
grobara frön och då visar det sig att svalört har ett enda, njurlikt hjärtblad. 
Alla andra smörblommor och andra släktingar har två. 
 
På latin heter växten Ranunculus ficaria. Artepitetet ficaria kommer av 
ordet fikon och syftar på groddknopparna, som ser ut som oerhört små 
fikon. Före Linnés tid var namnet på svalört Chelidonium minus medan 
vallmoväxten skelört kallades Chelidonium majus. Dessa örter ansågs slå ut 
på våren då svalorna kom och vissna när svalorna försvann på hösten och 
Chelidonium kommer av det grekiska ordet chelidon, som betyder svala. 
Svalört är svagt giftig och har använts som medicin mot bland annat 
”gyllenåder” alltså hemorrojder. 
 

  
Smörblomma; Ranunculus repens Hästhov; Tussilago farfara 

 
Hästhov, tussilago, är en sällsynt växt på Romeleåsens golfbana. Något lite 
växer den runt dammen vid 8:ans fairway samt på komposten i sydväst. 
Tussilago har fjälliga jordstammar som strävar åt alla håll och gula 
blommor i en korg. Det är honblommor som utgör de radiära strålarna, 
medan hanblommor bildar en skiva i mitten. Redan tidigt på försommaren 
har blomstjälkarna sträckt på sig och bär en boll av fruktbärande 
hårpenslar. De hästhovsformiga bladen kommer efter blomningen och finns 
sedan kvar hela sommaren. 
 
Oftast får man vänta till början av maj innan tandroten slår ut. Den är en 
korsblommig växt (kålväxter) med fyra, violetta till nästan vita kronblad. 
Jordstammen är grov fjällig och ser tandad ut, därav det svenska namnet. 
Karaktäristiskt för växten är att den har halvcentimeter stora, lilasvarta 
groddknoppar i bladvecken. Dessa växer lätt ut till nya plantor, vilket är 
turligt, eftersom frösättningen är mycket dålig. Tandrot kan studeras i 
dungen vid bäcken, tvärs över vägen från maskinförrådet. 
  



6 
 

  
Tandrot; Dentaria bulbifera Gullpudra; Chrysosplenium alternifolium 

 
Gullpudra är en gröngul juvel som lyser elegant i vårsolen. Växten är knappt 
decimeterhög och blommorna saknar kronblad. Emellertid har växten en 
fullgod ersättning för att locka insekter till pollination.  Varje blomma har 
fyra rundade, gulaktiga foderblad och under varje samling av dryg en 
handfull blommor sitter gul- till grönfärgade högblad. Arten ser sannerligen 
gullpudrad ut och hela arrangemanget är skylten som lockar insekter. 
 
Gullpudra är en mjuk och vek ört som fordrar fukta i marken. Bäst trivs den 
vid källor och rinnande vatten och den kan hittas vid kanten av dammen vid 
1:ans fairway eller på fuktmarkerna vid hål 17. Slagrutemän har säkert haft 
god nytta av gullpudra. Där den växer, kan det vara lönt att gräva en brunn! 
 
Lungört hör till de strävblommiga växterna och har sitt namn på grund av 
rosettbladens form.  De är hela, äggformiga med utdragen spets och kanske 
med svagt hjärtformig bas. De har formen av en lunga och enligt den 
urgamla och vittspridda signaturläran, där lika skall med lika botas, bör 
bladen sålunda vara en bra medicin mot lungsjukdomar. Även växtens 
latinska släktnamn Pulmonaria syftar på likheten med en lunga. Lungört vill 
ha halvskugga och finns här och var i golfbanans skogar, till exempel i 
dungen öster om 1:ans fairway. Stjälken är i regel några decimeter hög, 
ogrenad, med en rad av skaftlösa blad. Blommorna är trattformiga, omkring 
15 mm långa och sitter i knippen. När en blomma slår ut är den röd, men 
snart övergår den i blåviolett. Det finns alltså alltid blommor av olika färg 
på en stjälk.  
 
Skogsviol är den vanligaste violen och hittas både på ängar och i dungar. 
Den har brett hjärtlika blad och blekvioletta blommor. Den kan vara 
besvärlig att skilja från ängsviol, men den senare har en aning smalare blad 
och blåare blommor. Vid östra delen av 10:an växer mängder av skogsviol   
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och i södra kanten av den ”fertila trekanten” finns ett bestånd av skogsviol 
med oregelbundet vitfläckiga blommor. Man kan misstänka att det finns 
någon gen för detta och att denna nu sprider sig i grannskapet. Den 
tilltänkta mutanten är lätt att hitta i skogskanten. 
 

  
Skogsviol; Viola riviniana med vitfläckiga kronblad 

 
Bland de tidiga vårväxterna finns det en liten tillbakadragen, blyg och 
försiktig ört. Man får leta efter den på fuktiga och skuggiga ställen, i bryn 
eller till och med under buskar, i näringsrika trakter. Det handlar om 
desmeknopp. Den hör till de allra tidigaste vårörterna men blomning och 
frösättning är en snabb affär, kanske några veckor, sedan är växten 
försvunnen.  Desmeknopp är en spröd, decimeterhög ört med flikiga blad 
och fem grönaktiga blommor i ett huvud.  Toppblomman har tvåflikigt foder 
och fyrflikig krona, medan de fyra sidoställda blommorna har treflikigt 
foder och femflikig krona. Antalet ståndare är fyra respektive fem, men de 
är kluvna och ser ut som det dubbla. 
 

  
Desmeknopp; Adoxa moschatellina Desmeknopp; Adoxa moschatellina 

 
Av tradition räknas desmeknopp till kaprifolväxterna, men numera finns 
det en familj desmeknoppsväxter, dit också fläder och olvon hör! Det är 
analyser av den ärftliga substansen som ger sådana resultat. Det märkliga 
ordet desme- lär betyda mysk, vilket växtens vetenskapliga artepitet   
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moschatellina också gör. Dock är det svårt att känna någon myskdoft från 
desmeknoppen.  
 
 

Den fertila trekanten 
 
Inramad mellan 12:an och 10:ans utslagssträckor ligger en bördig och tätt 
bevuxen dunge. Den lutar ganska kraftigt mot väster har nästan formen av 
en rätvinklig triangel med den 250 m långa hypotenusan mot norr. I det 
stråk mot 12:an som är brantast är skogen ganska torr. Där växer bok och 
ek, sötkörsbär som självsår sig, olvon, benved, hassel, kaprifol och hagtorn. 
Den gamla apeln i övre kanten har helt kala blad och sådana kallas ofta för 
vildapel, men är säkerligen följden av en kastad äppelskrutt. 
 
Den mest spännande delen av triangeln är den västliga med en vegetation 
som är midjehög.  Brännässlor finns där, liksom doftande älggräs packad 
med salicylsyra om någon skulle ha huvudvärk. Det viktigaste gräset är 
tuvtåtel, lätt att känna igen på de höga, kompakta tuvorna och de sträva 
bladen. Ett annat mer än meterhögt gräs är rörflen, så produktiv att man 
har prövat det som energigröda. Det finns ett litet bestånd av bladvass, som 
ser ut som om det hellre hade vuxit i någon sjö. Strandlysing exponerar sina 
gula blommor nästan hela sommaren och nejlikrot med gula blommor 
späckar marken. 
 

  
Brännässla; Urtica dioica  Tvåblad; Listera ovata 

 
Det är här som man hittar några speciellt sevärda växter. Främst av alla 
orchidén tvåblad. Den är kanske inte särskilt iögonfallande med sina små, 
grönaktiga blommor i ett långt ax. Växten är halvmeterhög och på stjälken, 
en bit under blommorna sitter två stora, ovala blad. Den trivs bra på fuktiga 
marker och i regel får man leta en stund efter den. Myskdoften är inte   
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tillräckligt stark som hjälpmedel när man söker efter orchidén, men till 
exempel skalbaggar och steklar hittar lätt fram.  I det ögonblick en insekt 
landar på blomman avsöndras en klibbig massa som fäster pollenklumpen 
på djuret, som för den vidare till någon annan blomma. Pollenet är alltid 
moget före märket, vilket gör att växten inte kan självpollineras. 
 
Stor häxört är en tämligen anonym växt. Den kan bli halvmeterhög men 
gömmer sig ändå lätt bland andra högvuxna arter. Blommorna sitter många 
i en ogrenad klase med är inte större än en halv centimeter och diskret vita 
till svagt skära till färgen. Bladen är långskaftade och äggrunda med mer 
eller mindre tydligt hjärtlik bas. Växtens latinska släktnamn Circaea är efter 
Kirke (Circe), en skön kvinna, dotter till Helios och Perseis. När Odysseus 
kom till Circes ö skickade han iland en trupp på 22 män. Circe bjöd dem alla 
på en häxdryck så att de förvandlades till svin. När Odysseus kom iland 
hade han dock ett motgift och Circe greps av häftig åtrå till honom. Han 
inbjöds till ”sinnlig åtrå” och stannade ett helt år. Kanske bäst att låta häxört 
vara anonym! 
 

  
Stor häxört; Circea lutetiana Brudborste; Cisium helenioides 

 
Brudborste (eller borsttistel) är en meterhög tistel med långa, smala blad 
och stora, lila blomkorgar. Växten är lätt att skilja från andra tistlar genom 
att de mjuka bladen är vitfiltade på undersidan. Även kåltistel kan hittas här 
i enstaka exemplar, men finns i större mänger i diket söder om 10:an. Den 
har vitgula blomkorgar och blad med ganska mjuka taggar. Växten odlas 
som grönsak i östra Asien och man äter såväl blad som stjälkar.  
 
I torrare delar av den fertila trekanten hittar man en trio som hör till 
familjen konvaljväxter. Högst är storrams med vita blommor elegant 
hängande från bladvecken. Liljekonvalj är omisskännlig, liksom ekorrbär 
med sina hjärtlika blad. Tillsammans med dessa växer till exempel   
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gulplister som har gula, läppformiga blommor och en benägenhet att bilda 
ljusa fläckar och stråk på bladen. Sådana former kan man köpa i 
plantskolan.  
 

  
Gulplister; Lamnium galeobdolon Jordreva; Glechoma hederacea 

 
Harsyra finns i massor och även jordreva.  Jordreva finns också i vårt 
prydnadssortiment. Om man dricker ett avkok på jordreva kan man 
nästföljande söndag lätt se vilka kvinnliga kyrkobesökare som är häxor. 
Man blir då varse att de faktiskt sitter med ryggen mot prästen.  
 
Det är bland dessa örter som man finner ett bestånd av skogsviol med 
vitfläckiga kronblad. Några ormbunksväxter finns det i trekanten och 
nedanför klippan på andra sidan 12:an. 
 
 

Fräken och ormbunkar 
 
Fräken och ormbunkar finns över hela golfbanan där miljöerna är lämpliga. 
Fyra arter av ormbunkar är höga och tuvbildande. Mest känd är träjon, som 
känns igen på att bladen är flikiga nästan ända ned till basen och att de 
nedersta flikarna är betydligt kortare än de mitt på bladet. De hör till släktet 
Dryopteris, som har runda sporgömmesamlingar på undersidan. Till 
vintern vissnar bladen. Träjon är en gammal medicinalväxt. ”Tager man 
fyra kvintin av hennes rot, och dricker henne med honungsvatten, då är det 
gott för stora spolormar…” (Arvid Månsson 1628. En myckit nyttigh Örta-
Book). Växten har alltså använts mot inälvsmask och här har vi förklaring 
till ordet orm som i ormbunkar. Det är tyska wurm (mask) som på svenska 
blev orm. Växten är kraftfull och aningen stel och därav artepitetet filix-
mas, som anger att den är manlig, vilket förstås är inbillning. Träjon är 
ganska vanlig i dungar och skogskanter på golfbanan.  
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Träjon; Dryopteris filix-mas  Majbräken; Athyrium filix-femina 

 
Majbräken heter Athyrium filix-femina och är en mjukare och inte så 
uppstyltat ormbunke, Femina anger att den är honlig, vilket naturligtvis 
inte är fallet. Den bildar höga eleganta tuvor och känns lätt igen på att 
sporgömmesamlingarna är formade som kommatecken. Liksom hos träjon 
är de nedre flikarna betydligt kortare än de på mitten. Majbräken är vanlig 
på skuggiga och fuktiga platser och särskilt i den fertila trekanten finns 
mycket sevärda bestånd, liksom i skogsdungen vid parkeringsplatsen. I 
bergsbranten vid 12:an kan man hitta lundbräken, som är nära släkt med 
träjon och har liksom denna runda sporgömmesamlingar. Den är lätt att 
skilja från träjon genom att bladskaften är långa, ibland lika långa som 
bladskivan, och bär ljusbruna fjäll med mörk mittnerv.   
 
Det finns faktiskt också en fjärde ormbunke som bildar stora ”bunkar”. Det 
är skogsbräken. Den är lik lundbräken och har alltså långt skaft, dock är den 
vanligen inte så kraftig och bildar ganska lösa tuvor. Fjällen på bladskaftet 
saknar den mörka mittnerven. Den enda anteckningen om skogsbräken är 
från dungen vid parkeringen. 
 
Nedanför bergsbranten växer också ekbräken, som är några decimeter hög 
och har ett bräckligt, mörkt och glänsande bladskaft. Den flikiga bladskivan 
är trekantig och sitter horisontellt. I bergsbrantens ovandel, möjligen 
utanför golfbanans gräns, finns bestånd av stensöta. Den är några decimeter 
hög och har parflikiga blad, långa bladskaft och en kraftig, krypande 
jordstam med sötaktig smak. Stensöta har använts mot många sjukdomar, 
till exempel mot frossa, som laxermedel, mot melankoli, svart galla och 
onda drömmar. 
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Stensöta; Polypodium vulgare Ekbräken; Gymnocarpium dryopteris 

 
Liksom ormbunkar förökar sig fräken med sporer. Släktet har funnits på 
jorden i minst 50 miljoner år men består idag bara av 15 arter, varav 10 
växer i Europa och tre av dessa är funna på Romeleåsens golfbana. 
 
Åkerfräken är ett förfärligt ogräs, som är nästan omöjligt att utrota. Växten 
består av en huvudstjälk med kransar av grenar, som inte grenar sig vidare. 
Tidigt på våren bildar den fertila skott som är helt ogrenade, klorofyllfria 
och därför brungula. Den har kransar av spetsiga fjäll utmed stjälken och i 
toppen sitter ett kottelikt sporax. Efter de fertila skotten kommer de gröna, 
greniga skotten. Åkerfräken hittas här och där på golfbanan. 
 
I dungen söder om parkeringsplatsen växer rikligt med ängsfräken. Växten 
är lik åkerfräken, men medan denna har grenar som är fyrkantiga i 
genomskärning har ängsfräken trekantiga. Bäst ser man detta om man 
använder en lupp. Ängsfräken är känd för att sällan bilda fertila skott med 
sporax och i beståndet söder om parkeringen hittades inte en enda fertil 
planta. Uppenbarligen förökar den sig genom de greniga jordstammarna. 
 
Skogsfräken har sitt fäste i den fertila trekanten, där den bildar präktiga 
bestånd. Den ser ut som julgranar i miniatyr, vilket innebär att grenarna i 
sin tur är grenade. De fertila skotten är först brungula men blir senare 
gröna och greniga.  
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Skogsfräken; Equisetum sylvaticum Skogsfräken; Equisetum sylvaticum 

 
Avståndet mellan grenkransarna på en fräkenplanta avtar uppåt. Avstånden 
minskar inte med ett fast mått utan efter en matematisk serie. Det påstås 
att den skotske teologen och matematikern John Napier (1550 – 1617) fick 
sin idé om logaritmer genom att studera fräken. Växtgruppen har använts 
som medicinalväxt, bland annat för att stämma blod. Stjälkarna innehåller 
kisel och kan användas som putsmedel. 
 
 

Fäladen norr om bana 13 
 
I den torra backen norr om bana 13 finns en flora som i mycket skiljer sig 
från det övriga området. Här växer det enebuskar, druvfläder och nypon och 
runt buskarna arter som är lågvuxna och i regel torrtåliga. Här saknas de 
högvuxna, frodiga gräsen. I stället finner man sådana låga, vanligen 
smalbladiga arter, som hör till hedväxterna. Kruståtel har en vippa med 
violettglänsande småax och krusiga vippgrenar. Bladen är trådformiga. 
Fårsvingel, som bildar täta tuvor, har också trådsmala blad men småax med 
millimeterlånga borst. Vårbrodd har några millimeter breda blad och en tät 
vippa som är sammandragen och axlik. Växten innehåller kumarin och för 
äldre människor förknippas doften med torkat hö. 
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Kruståtel; Deschampsia flexuosa Fältarv; Cerastium arvense 

 
Vårtåtel kallas ofta för Sveriges minsta gräs. Torra vårar blir den kanske 
bara tre centimeter hög, vid väta omkring decimetern. Den är tätt tuvad 
med en halv millimeter breda blad och sammandragen vippa. Småaxen har 
tydliga borst. Man får böja sig ned för att hitta vårtåtel. Rödven är en 
oerhört gracil växt med mycket små småax, som lyser purpurröda i solen 
Den växer i lösa tuvor eller i mattor. 
 

  
Vårtåtel; Aira praecox Gråfibbla; Hieracium pilosella 

 
Andra lättfunna torrmarksväxter är blåbär och ljung, gråfibbla med långa 
utlöpare och stora, gula blomkorgar, ängssyra samt en underart av bergsyra 
som kallas rödsyra och har ett par uppåtsvängda flikar vid bladbasen. Både 
ängssyra och rödsyra är tvåbyggare, som betyder att det finns han- och 
honplantor.  Ängsviol, fältveronika och knippfryle hör till miljön liksom ett 
knippe nejlikväxter. Bland dem är fältarv lätt att känna igen. Den kan vara 
flera decimeter hög, har, liksom alla nejlikväxter, motsatta blad och vita, 
omkring en och halv centimeter stora blommor med inskurna kronblad.  
Vårarv är betydligt mindre, som regel under en decimeter och har små 
blommor. Knytling ser annorlunda ut. Hela plantan är gulgrön, rikt grenad 
och ligger helt platt till marken. Blommorna är många och gulgröna men   
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inte större än en millimeter. Åkerknavel saknar kronblad men har ett grönt 
foder med smala, vita kanter. Den är lågvuxen och har centimeterlånga 
blad. Sandnarv är en decimeterhög, finluden ört med nästan triangulära 
blad och små, vita blommor. 
 

  
Vårarv; Cerastium semidecandrum Knytling; Herniaria glabra 

 
Förgätmigej föreställer man sig kanske som en ört med himmelsblå, fatlika 
blommor. Sådana finns också på golfbanan, men i den torra backen växer 
brokförgätmigej. Hos denna är blommorna små, omkring två millimeter, och 
vita eller ljusgula när de slår ut. Senare blir de blåa och sålunda består en 
blomställning av blommor med olika färg. 
 
Karaktäristisk för denna växtplats är sandkrassing, som är decimeterhög 
och har parbladiga rosettblad och små, vita blommor med fyra kronblad. 
Stenmåra är en lågvuxen ört, som kryper utmed marken men har upprätta 
skott med små, vita blommor. Som alla andra måror har den bladen i krans, 
fyra stycken per krans nedtill och sex stycken upptill. Blåmunkar är en 
klockväxt med små blommor samlade i ett huvud i toppen. Den växer ofta 
tillsammans med fältmalört, som har uppstigande grenar och parflikiga 
blad med trådfina flikar. I motsats till andra malörtsläktingar så saknar den 
aromatisk doft. Alltså inget att krydda brännvin med. Jordklöver hör till de 
småvuxna, gulblommande klöverarterna. Den känns igen på att det 
mittersta av de tre småbladen har tydliga skaft. 
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Sandkrassing; Teesdalia nudicaulis Sandkrassing 
 

 

Dammar och diken 
 
Dammar och diken har stor betydelse för artantalet på golfbanan. 
Naturligtvis finns här rena vattenväxter men också sådana som trivs i mer 
eller mindre fuktiga områden. Kanterna runt dammarna blir en slags refug 
för flera arter, som egentligen inte är särskilt beroende av vattentillgången.  
 
Till de typiska vattenväxterna hör andmat. I dammarna hittar man tre olika 
arter, alla väldigt små och skivlika flytväxter, i regel sammanhängande i 
sjok på tre eller fyra stycken men ibland betydligt fler. Störst utrymme tar 
den art som bara kallas andmat. Den har som störst fem millimeter stora, 
runda skivor och från varje skiva hänger det ned en ytterst smal rot. 
Andmat kan ibland täcka en hel damm och växten äts gärna av sjöfåglar av 
många slag och man har prövat den som kreatursfoder. Dessbättre har 
kupandmat (Lemna gibba) inte hittats inom området. Uppifrån ser den ut 
som vanlig andmat, men undersidan är kupig. Kupandmat växter i 
näringsrika vatten, gärna gödslade av boskap. Skönt att slippa den.  
 

   
Lennart Engstrand hämtar andmat Andmat; Lemna minor 
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Korsandmat växer mest nedsänkt i vattnet men när den blommar flyter den 
upp på ytan. Den har långsmala skivor som sitter i kors. Många kors hänger 
samman, så att det bildas stora, greniga sjok. Den saknar vanligen rötter. 
Stor andmat är en i detta sammanhang jättestor växt med upp till åtta 
millimeter stora skivor, var och en med en tofs av rötter underifrån. 
 
Andmatsarterna har mycket oansenliga blommor som sitter gömda i en 
ficka på kanten eller ovansidan av den skivlika bildningen. Man ser alltså 
inte växterna blomma om man inte särskilt preparerar dem under stor 
förstoring. Sådana här konstiga växter har intill sen tid förts till den egna 
växtfamiljen andmatsväxter, men genom analyser av DNA har det visats att 
de egentligen är kallaväxter. Numera för man den alltså till samma familj 
som missne (Calla palustris) och till exempel fredskalla som vi har i 
fönsterkarmen. Man vill se på andmatsarterna som en grupp inom 
kallaväxterna, som under evolutionens gång har reducerats till 
oigenkännlighet. 
 
Medan andmat lever ett fritt liv i vattnet måste nate vara fäst i botten, 
åtminstone i början av sin tillvaro. Gäddnate är vanlig i dammarna. Den har 
en några meterlång, jämntjock stjälk, som växer till den når ytan. Där bildas 
flytblad. De är långskaftade, upp till decimeterlånga, perfekt elliptiska, 
kanske med en något hjärtlik bas och ofta med en brungrön, kopparaktig 
ton. Man bör alltid ta sig en liten stund och titta på gäddnatens blad. 
Formen är på något sätt perfekt. 
 
Krusnate ser mest ut som ett trassel av trådar och blad. Den har avlånga 
blad med krusiga kanter. Den är en pionjärart som snabbt koloniserar nya 
dammar. För att hitta den kan man behöva ett kastspö med skeddrag. 
 

  
Krusnate; Potamogeton crispus Gäddnate; Potamogeton natans 
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Nateväxter har blommorna i ax som alltid sticker upp ur vattnet. De utgör 
en besvärlig växtgrupp, dels för att de kan växla utseende allt efter 
växtförhållanden, dels för att arterna kan korsa sig med varandra och bilda 
svårbestämda hybrider.  
 

Den finns ytterligare en växt med flytblad och uppstickande blomax. Det är 
vattenpilört, som kan uppträda i vitt skilda skepnader. När den växer i 
vatten har den långa, kala flytblad och röda blomax som sticket upp ovan 
ytan. På torra land är den mer eller mindre upprätt och har finhåriga, 
långsmala blad. Blomaxet är rött, men ofta blir det ingen blomning på 
landformen. 
 

Nate och andmat har enbart blomställningarna ovanför vattenytan, men det 
finns en lång rad växter som är knutna till vatten eller våtmark och sticker 
högt upp över vattnet. Till de riktigt höga hör bredkaveldun, som sätter 
stora, bruna, cigarrlika kolvar på ett kraftigt strå upp till 2 meter ovan ytan. 
Vi lägger kanske mest märke till honkolven, som är kompakt och mot slutet 
av sommaren består av flera tusentals frukter. Ovanpå denna sitter 
hankolven, med ståndarrester som en slarvig päls. Vass (bladvass) har 
möjligheter att bli ännu högre än kaveldun och känns igen av de flesta. För 
det mesta blir det inga frukter i Sverige och den måste lita till förökning 
med sina långa utlöpare. Stråna har använts till mycket, men mest känner vi 
dem kanske som halmtak. Säv är ytterligare en av de kraftiga och 
vassbildande arterna. Den hör till familjen halvgräs och har trind stjälk som 
är fylld av luftkanaler. I stråets topp sitter en samling av centimeterlånga, 
äggformiga ax. Även skogssäv kan bli mer än meterhög. Den är nära släkt 
med säv med har en rikt bladbärande stjälk. Halvgräsen representeras 
också av några starrarter. Flaskstarr och vippstarr växer gärna exponerat 
och vått, medan skärmstarr reder sig med ett fuktstråk i trädens skugga. 
Knappsäv är bara några decimeter hög och den ogrenade stjälken kröns av 
litet ax. 

  
Skogssäv; Scirpus silvatikus Skärmstarr; Carex remota  
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Storigelknopp är styv och upprätt och har långa, smala blad som är 
trekantiga i genomskärning. Honblommorna sitter i klotrunda, taggiga 
huvuden, medan hanhuvudena sitter för sig själv ovanför honorna. 
 

  
Storigelknopp; Sparganium erectum Ryltåg; Juncus articulatus 

 
Veketåg och knapptåg bildar upp till meterhöga täta tuvor av ogrenade 
strån och skiljs genom att veketåg har sina små, bruna blommor i glesa 
kvastar och knapptåg sina i täta samlingar. Man tror lätt att blommorna 
sitter på strået en bit från toppen, men det är ett stödblad som fortsätter 
några decimeter upp. Stråna är sega och har använts till att fläta korgar och 
mattor. Sitsarna till grekiska caféstolar var ännu till för tio år sedan ofta 
flätade av en nära släkting till våra tågväxter. Ryltåg har det latinska 
artepitetet articulatus, som syftar på leder. Om man kniper med fingrarna 
om ett av de sylformiga bladen och drar uppåt, känner man tydligt de små 
lederna.  
 
I dammarna växer två arter av mannagräs. De är ranka arter som gärna 
breder ut sig på vattenytan men också kan skicka upp höga strån. Vippan är 
gles med långa, smala småax. De mannagryn som numera säljs är gjorda av 
vete, men det finns många andra sorter. Man har till exempel saven av 
sydeuropeisk mannaask samt de gryn som genom en sköldlus försorg 
bildas på mannatamarisk. Mannalav är ytterligare ett annat förslag. 
Insamling av mannagräsets kärnor har aldrig varit viktig i Sverige, men 
Linné skriver i sin Skånska Resa: ”Det växer på de fleste ställen så mycket, 
att man av det kunde samla flere tunnor mannagryn med ringa möda,…” 
Linné lämnar också en beskrivning på hur samlingen går till. Det 
vetenskapliga släktnamnet Glyceria antyder att smaken är söt. 
 
Svalting hör till prydnaderna. Från en basal rosett av elliptiska, spetsiga 
blad skjuter det upp en ibland meterhög stjälk med kransar av små vita   
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blommor. Svalting har den egenheten att varje blomma bara är öppen en 
eftermiddag. En annan prydnad är rosendunört, som vi kanske ofta ser på 
som ett ogräs. Den är nära släkt med mjölkört, som också finns här och var 
på banan, men behöver mer fukta. Upp till tre centimeter stora, rosenröda 
blommor ger små frön men med kraftiga plymer. Arten är en äkta dunört, 
liksom bergdunört och kärrdunört, som man finner på många ställen runt 
golfbanan. Rosendunört bildar ett sevärt jättebestånd i östra delen av 
triangeln mellan 5:an, 6:an och 7:an. 
 

  
Rosendunört; Epilobium hirsutum 

 
Andra högvuxna örter i fuktmarkerna är kärrtistel med mörklila 
blomkorgar och taggiga bladlister utmed stjälken, strätta som är ståtlig växt 
med stora, välvda blomflockar samt vattenmärke som helst står en bit ut i 
vattnet. I diket utmed 10:an växer rikligt med vänderot. Den används än i 
dag som ett milt sömnmedel och har ett förflutet som medicin mot många 
sjukdomar, främst i nervsystemet. Dessutom skall doften attrahera såväl 
katter som råttor samt vara ett säkert medel mot troll och annat oknytt. 
 

  
Strätta; Angelica sylvestris Strätta; Angelica sylvestris  
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Runt diken och dammar finns förstås många lågvuxna växter. Man hittar till 
exempel äkta förgätmigej med himmelsblå blommor, frossört, åkermynta 
och strandklo som är kransblommiga växter, gökblomster som är en 
nejlikväxt samt bäck- och ängsbräsma. De två sista är korsblommiga växter 
som innehåller glukosinolater, ämnen som ger upphov till de skarpa och 
fräna smaker man finner hos till exempel senap, pepparrot och ruccola. 
Smaka på bräsmorna, kanske blir de nya favoriter i köket.  
 

  
Åkermynta; Mentha arvensis  Ängsbräsma; Cardamine pratensis 

 
Möjligen skall även bäckveronika plockas in bland köksväxterna. Den är en 
flerårig växt som med sina gröna, rotslående stjälkar kan övervintra under 
snö och is. Bladen är elliptiska och saftiga och sommarns blåa blommor 
sitter i klasar från bladvecken. Växten utgör ett vinterförråd av vitaminer 
men smakar något beskt. Det märkliga vetenskapliga artepitetet 
beccabunga anses komma av holländskans becce-bunge, som betyder 
bäckknöl eller bäcklök, möjligen kanske mer direkt från tyskans Bachbunge 
med samma betydelse. 
 
Släktet måror har representanter i olika miljöer. Vattenmåra finns i 
dammarna, stenmåra på de torra backarna i norr, stormåra växer på slänter 
och vägkanter och gulmåran på torra, soliga marker. Särskilt gulmåran är 
väldoftande och förknippas med soliga, varma sommardagar.  Gulmåra 
kallades förr trätogräs och ansågs förorsaka bråk. Detta förklaras av Linné: 
”Galium strös här aldrig på golfwet utan vid giästebud; aldrig något 
giästebud är här (lik som på andra ställen) utan rus, aldrig rus utan kif och 
buller; altså giver Galium kif.” Någon gång ser man gräddmåra, som är en 
hybrid mellan gulmåra och stormåra. Snärjmåra är en ettårig växt som trivs 
i högt gräs och buskmarker. Den är klädd med små, nedåtriktade borst, som 
gör att den snärjer runt benen. 
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Stenmåra; Galium saxatile  Gulmåra; Galium verum 

 
 

Kompost- och rangerområden 
 
Strax bakom 7:ans green ligger ett kompostområde som drar till sig växter 
som vi betraktar som ogräs, men också sådana som följer med i avfall från 
banan.  Har dammarna rensats kämpar till exempel mannagräs och 
bäckveronika mot torkan på högarna, medan kvickrot och svinmålla trivs 
förträffligt. 
 
Gräsfamiljen är rikligt företrädd. Engelskt rajgräs har ax som ser ut som om 
det var tilltryckt från sidorna, medan kvickroten har småax som sitter med 
bredsidorna mot strået. Timotej har nästan cylindriska ax liksom ängskavle. 
Den sistnämnda har mjuka ax och ofta långa borst. Det kan vara bra att 
kunna skilja på dessa båda, eftersom de, särskilt ängskavle, ofta nämns i 
allergisammanhang. Andra gräs på komposthögarna är ängsgröe, kärrgröe 
och vitgröe, rödsvingel, hundäxing och krypven. Kärrkavle har säkert kommit 
dit med rens från någon av dammarna. 
 
Till de typiska ogräsarterna kan vi räkna åkertistel, som vi nog hade tyckt 
vara ganska ståtlig om den inte hade varit så vanlig. Rölleka, gråbo, gulvial, 
rågvallmo, strandfräne och tomtskräppa passar på alla bakgårdar. Skelört är 
en vallmoväxt med fyra gula kronblad och gul mjölksaft. Förr ansåg man att 
den gula saften kunde bota skelögdhet men man hade den också mot 
vattensot och blekpussighet. Även i sen tid satte man mjölksaften på vårtor 
i hopp om att de skulle försvinna. Revormstörel har vit mjölksaft, även den 
använd mot vårtor men också mot revorm. Örten är ljusgrön och lätt att 
känna igen på sin symmetriska byggnad. Såväl gul som vit mjölksaft skall 
alltid behandlas varsamt eftersom de ofta är giftiga. 
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Åkertistel; Cirsium arvense  Tomtskräppa; Rumex obtusifolia 

 
Brännässla växer inte bara på komposthögen utan också till exempel i glesa 
dungar med god näringshalt. Bestånden är ofta stora, högvuxna och 
besvärliga att tränga igenom på jakt efter bortslagna golfbollar. Arten är 
tvåbyggare vilket betyder att det finns hanplantor och honplantor. Den 
förökar sig duktigt med jordstammar och bildar alltså kvadratmeterstora 
kloner med hanar respektive honor. På komposten växer släktingen 
etternässla. Den är ettårig och har han- och honblommor blandade på 
samma planta.  
 
Blad av vildpersilja är ganska lika odlad persilja men är giftiga. Eftersom 
vildpersilja ibland blir ogräs i trädgårdar är det bäst att kunna skilja på 
arterna. Under de små blomflockarna på vildpersilja sitter ett enskilt svepe 
som består av tre eller fyra smala flikar riktade åt ungefär samma håll. 
Arten förekommer i olika storlekar och den på golfbanan hör till de 
högvuxna. Den växer också i dungen söder om parkeringsplatsen. 
 
Minst tre arter av pilört finns på komposten. De är slideväxter och har en 
liten stipelslida runt stjälken ovanför bladfästena. Bitterpilört har en gles, 
utdragen blomställning och oerhört skarp smak. Den jämförs med peppar 
men påminner också något om rättika. I Asien används den som matkrydda, 
medan den i vårt land har varit färgväxt (vitgult) eller använts för att 
behandla fräknar. Åkerpilört känns igen på de stora, svarta fläckarna mitt 
på bladen, vilket ibland även vanlig pilört kan ha. I regel har åkerpilört röda 
blommor och vanlig pilört mer eller mindre gröna. 
 
Bosyska är en kransblommig växt med motsatta, grovtandade blad och röda 
blommor i kransar i flera våningar. Den trivs bara på kväverika marker och 
hittas mest runt gårdar och hamnar. Svårt att veta hur den har kommit till   
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golfbanans kompost. En annan kransblommig växt är vitplister, i Skåne ofta 
kallad sockernälla, eftersom man kan suga ut söt nektar ut blommorna.  
 

  
Bosyska; Ballota nigra Vitplister (”sockernälla”); Lamium album 

 
Bakom 3:ans green finns ytterligare en skräpplats med typiska ogräsarter. 
Man hittar bland andra bergkorsört, kolmolke, vägtistel, ullkardborre och 
krusskräppa. 
 
 

En skön bukett 
 
Älggräs är en midjehög rosväxt med otaliga, små vita blommor i en tät 
ställning. Den hör till de arter som är vanlig i hela landet och den växer på 
all sorts fuktig mark, gärna gammal kulturmark. På golfbanan finns den här 
och var och inte minst i diket direkt söder om 10:an. Växten har en speciell, 
kraftig och en smula frän doft som de flesta finner behaglig. Liksom gulmåra 
tog man förr in den i stugan när det skulle bli kalas, ”till beredande af 
trefnad”.  Den har använts som svettdrivande medel och innehåller 
salicylsyra. Man kryddade öl med den och fortfarande görs en god saft på 
blomklasarna. Metoden är densamma som för fläderblommor och man 
tillsätter citron för att få den mer törstsläckande. 
 

  
Älggräs; Filipendula ulmaria Humleblomster; Geum rivale 
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Humleblomster har hängande, klocklika blommor. Foderbladen är rödbruna 
och kronbladen aningen rödaktiga. Arten växter på näringsrik mark och vill 
gärna ha lite extra fukta, till exempel utmed en bäck. Den är nära släkt med 
nejlikrot som har upprätta, små, gula blommor och växer på torrare mark 
och ibland blir ett besvärligt ogräs i trädgårdar. De två måste sålunda ha 
skilda miljöer och bör aldrig mötas. Men ibland händer detta ändå, kanske 
beroende på att människan har gjort något ingrepp, och då kan de korsa sig. 
På den smala gräsremsan mellan vägen och skogskanten öster om bana 
18:s utslag växer rikligt med hybrider, som man känner igen på de stora, 
gula blommorna. Den ekologiska barriären som normalt skiljer arterna åt 
är bruten. 
 

  
Nejlikrot; Geum urbanum Humleblomster x nejlikrot 

 
Äkta johannesört är en knähög ört med omkring två centimeter stora, gula 
blommor och motsatta blad. Blomknopparna har små mörka fläckar och om 
de gnuggas mellan fingrarna avger de en röd färg. Färgen kallas hypericin 
och det är just den som man vill ha när man lägger insamlade knoppar på 
brännvin. Alkoholen drar ut färgen och man får en glänsande röd dryck 
med ypperlig smak. Det är den berömda snapsen hirkum pirkum. Namnet 
är en folklig omskrivning av det latinska släktnamnet Hypericum. Äkta 
johannesört har trind stjälk med två smala lister samt spetsiga foderblad, 
medan fyrkantig johannesört har fyrkantig stjälk och rundade foderblad. 
Båda arterna finns på golfbanan. Växterna har använts mycket som 
läkemedel samt för att hålla trollen borta.  
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Äkta johannesört; Hypericum Kirskål; Aegopodium podagraria 
perforatum 
 
Kirskål är nog känd som det värsta ogräset man kan få in i sin trädgård, 
möjligen i konkurrens med åkerfräken. Den sätter mycket frö, men värst är 
den krypande jordstammen som bildar rikligt med nya plantor. Växten 
utökar sin växtplats med flera kvadratmeter per säsong. Utvuxna blad är 
ganska beska, men ju tidigare på våren de skördas desto godare är de. De 
kan insamlas under samma tid som man plockar nässlor till soppan och 
passar bra i denna eller som sallad, spenat eller liknande. Man brukar säga 
att kirskålen fördes till Sverige av munkar under medeltiden, dock tyder 
mycket på att den fanns långt tidigare. Ett fantastiskt bestånd finns utmed 
diket på norrsidan av bana 11. 
 
Pepparrot är en välkänd smaksättare i Sverige, men arten härstammar från 
stäppområden i sydöstra Europa och Asien. Dock har den odlats sedan 
medeltiden och förvildats i södra Sverige. På golfbanan växer den på 
exponerade ställen och man känner lätt igen de ibland halvmeterlånga, 
tungformiga bladen i basalrosetten. Ibland skjuter den upp meterhöga 
blomställningar med vita, fyrtaliga blommor, men sällan mognar frukterna. 
Det lönar sig inte att gräva upp rötterna av vild pepparrot. De är smala som 
snören och kan knappast användas i matlagningen. Odling av kryddan är 
arbetskrävande och svensk odling sker i dag nästan bara i Fjärås i Halland. 
 
Hässleklocka kan man hitta i dungen mitt emot garagen. Den växer bäst i 
lundar och möjligen har den svårt att hävda sig i den högvuxna 
vegetationen. Namnet hässleklocka antyder att den växer i hässlen, alltså 
bland hassel. Växten blir meterhög och är ogrenad. De blåvioletta 
blommorna är minst 3,5 centimeter lång och flikiga till drygt hälften. Enligt 
Retzius (1806) är den så vacker att ”den pryder ock sin plats i större  
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Lustqwarter.” Späda blad och rötter är ätliga. Hässleklocka är den största av 
svenska blåklockor. 
 

  
Hässleklocka; Campanula latifolia Hässleklocka; Campanula latifolia 

 
Stinknäva bär inte sitt namn av en händelse. Den har en kvalmig, unken och 
oangenäm doft, men är nog så behaglig att beskåda, De kantiga, flikiga 
bladen och rödstrimmiga blommorna gör växten elegant. Den växer gärna 
ibland stenar och i lundar, gärna skuggigt och näringsrikt. En efterhängsen 
skröna berättar att Linné satte det latinska artepitetet robertianum på 
denna stinkande ört för att han var förargad på någon fransk botanist med 
namnet Robert. Dock är namnet betydligt äldre än Linnés Species 
Plantarum, så det är troligare att den är uppkallad efter den helige franske 
kungen Robert II. 
 

  
Stinknäva; Geranium robertianum Stinknäva; Geranium robertianum 

 
Långsvingel är ett kräset gräs som vill ha näringsrik jord i lundar och 
örtrika skogar. Det är sällsynt men finns i dungen söder om 
parkeringsplatsen. Långsvingel bildar lösa tuvor och kan bli över en meter 
högt. Vippan är yvig och småaxen bär tydliga borst. Man lägger märke till 
att bladen är vridna ett halvt varv. I samma miljö växer hässlebrodd, ett lika 
högt gräs, som emellertid har grågröna blad och små, borstlösa småax, inte 
olika små risgryn. 
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Långsvingel; Festuca gigantea  Rödsvingel; Festuca rubra 

 
Åkervädd är en knähög ört som har hela blad nedtill och parflikiga högre 
upp på stjälken. Blommorna är blåvioletta med fyra flikar. De är små men 
sitter många tillsammans i en tre till fyra centimeter bred korg. Varje korg 
är alltså en blomställning med många, tätsittande blommor. Åkervädd är en 
vanlig växt som på golfbanan kan hittas på alla öppna, torra marker. Den 
hör till hög- och sensommarens stora prydnader och indikerar alltid mager 
mark. 
 

  
Åkervädd; Knautia arvensis  Flenört; Scrophularia nodosa 
 

Skogsbingel är vanlig i golfbanans skogar. Den växer gärna i skuggan och 
bildar stora, gröna bestånd. Vissa bestånd består av hanar och har blommor 
i långa skaftade ax från bladvecken. Honorna har blommorna ensamma 
eller några få tillsammans. Redan Linné förstod sig på skogsbingelns 
sexualliv och efterlämnade en skiss med båda könen representerade. En 
ansiktssiluett, otroligt lik Linné själv, blåser pollen från hanen till honan. 
Växtbilderna från denna skiss finns på våra hundralappar tillsammans med 
ett porträtt av Linné. Till höger om Linnés peruksvall finns två parallella   
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linjer i en mjuk båge. Med lupp kan man mellan dessa läsa ”omnia mirari 
etiam tritissima”, som är Linnés ord och betyder: man skall ställa sig 
förundrad till allt, även det mest alldagliga. Den 30 juni 2017 blir 
hundralapparna ogiltiga men skogsbingeln på Romeleåsen består. 
 
Flenört växer här och var i dungarna, gärna bland andra högvuxna örter. 
Man ser den aldrig i massor, utan vanligen bara i enstaka exemplar. Den 
kan bli midjehög, har kantig stjälk och en klaselik blomställning med små, 
tvåläppiga, gröna och brunröda blommor. Växten har släktnamnet 
Scrophularia, som lär syfta på den knöliga jordstammen, som gärna äts av 
svin. Knölarna har liknats vid skrofler, knölar i halsen, och enligt 
signaturläran, där lika skall med lika botas, skall alltså flenört bota vid 
halsont. 
 
Stjärnblommor kallas de flesta arterna i släktet Stellaria (av stella=stjärna). 
Ett undantag är våtarv, som hör till våra vanligaste ogräs och har små, vita 
blommor. I golfbanans dungar växer både buskstjärnblomma och 
grässtjärnblomma. De har spetsiga, smala blad, men buskstjärnblomman 
har 15 millimeter långa kronblad medan de hos grässtjärnblomman bara är 
omkring fem millimeter. Alla stjärnblommor har fem kronblad men de är så 
djupt kluvna, att man vid en hastig titt lätt kan tro att de är tio. Sydlundarv 
är en karaktärsväxt på Romeleåsen. Den finns i alla lundar på golfbanan och 
är lätt att känna igen på de relativt stora blommorna och på de hjärtlika 
bladen.  
 

  
Buskstjärnblomma; Stellaria holostea Sydlundarv; Stellaria nemorum 
 

Stor ängssyra finns till exempel på den torra backen vid 10:ans utslagsplats. 
Ängssyra finns det mer av och det är den som vi hittar överallt och som kan 
användas i fisksåsen om så önskas. Det visar sig att få personer känner till 
stor ängssyra och förväxlar den med vanlig ängssyra. Sett ur 
sverigeperspektiv är stor ängssyra sällsynt men just på Revingefälten är 
den vanlig och den dyker också upp i trakten. Den har längre och smalare 
blad och betydligt yvigare vippa. Vanligen är den dessutom större än   
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ängssyra. Smaken på bladen är syrlig och växten kan gott användas i 
matlagningen.  
 
Krustistel hör inte till samma släkte som de övriga sex tistelarterna på 
golfbanan. Den är lätt att känna igen på den brett och tätt vingade stjälken, 
där varje vinge slutar i en liten tagg. Bladen är vithåriga under och de 
oregelbundna tänderna slutar i taggar. Krustistel har små korgar med tofsar 
av röda blommor. Den växer ofta på störd mark vi gårdar, vägkanter 
åkerrenar, tippar med mera. Den växer i skogskanten väster om 1:an, där 
flera andra arter med liknande krav hittas. Här finns vildpersilja, hundkäx, 
kirskål, gråbo, harkål samt åkertistel, som är lik krustistel men saknar 
stjälkens vingkanter. Här finns också åkerförgätmigej, som är lik äkta 
förgätmigej men bara har två till tre millimeter stora blommor. 
 

  
Krustistel; Carduus crispus Åkerförgätmigej; Myosotis arvensis 

 
Kardborrar är iögonfallande växter, inte bara för att de är omkring en meter 
höga, utan också för att fruktkorgarna lätt fastnar i kläderna.  
 
Örten, som tar fast wid kläder, 
Fäste sig under en kjortels palats: 
Den lille skalken än mig gläder, 
När jag tänker på dess plats. 
(Olof von Dalin) 
 
Man kopplar lätt samman kardborrarna med skräpmarker och med 
undantag av lundkardborre (Arctium nemosrosum), är det väl där de 
svenska arterna hör hemma. Alla har basala blad som är stora som 
elefantöron samt kompakta, mer eller mindre klotrunda blomkorgar med 
oerhört vassa holkfjäll som är böjda i spetsarna och hakar fast på det mesta. 
De mogna korgarna lossnar lätt och följer med ett djur eller en människa 
och börjar snart falla sönder, så att fröna kan spridas. Blommorna på alla 
arterna är rödvioletta. På golfbanan har det hittats två arter. Liten 
kardborre har omkring två centimeter stora korgar som sitter spridda i en   
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klaselik ställning. Korgarna kan vara kala eller glest håriga. Ullig kardborre 
har två till tre centimeter stora korgar som sitter i kvastlik ställning och är 
omspunna av spindelnätslika trådar. Särskilt i Östasien odlas stor 
kardborre (Arctium lappa) som köksväxt. Man äter rötter och blad. 
 
Orchidéer tilldrar sig alltid särskilt intresse, trots att de ofta inte är ett dugg 
vackrare än till exempel stinksyska eller fackelblomster. I brist på kalk är 
golfbanan inte särskilt rik på orchidéer och under inventeringen fann vi, om 
vi skall vara noga, bara en art. Tvåblad föredrar nog kalkhaltig mark men 
klarar sig i områden där näring har anrikats genom vattenflöde. Tvåblad 
växer i den fertila trekanten och är inte så lättfunnen i den höga 
vegetationen. Flest exemplar finns i den västra delen. Blommorna är små 
och gulgröna men intressant byggda och tål att studeras noga. Majnycklar 
(Dactylorchis majalis) växer i naturreservatet Humlarödshus, som gränsar 
till banan. Vi konstaterade att det närmaste exemplaret växer sju meter från 
gränsen till golfbanan vid bana 17.  Desto mer spännande var det när 
golfklubbens Monica Andersson år 2015 fann en orchidé vid bäcken i 
samma område. Hon fotograferade och bilden visar med all sannolikhet 
Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) (tack Monica Andersson och Nina Hult 
som utredde och Sofie Olofsson som har granskat orchidébilderna). 

 

 
Sankt Pers nycklar; Orchis mascula 

 


