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Guide til Skærbæk Mølle Golfbane 

Udarbejdet af Hans Jørgen Christiansen og Hans Møller Kristensen 

 

De fleste golfspillere ser gerne, at spillet på en golfrunde flyder, uden at der bliver mange pauser med 

ventetid på grund af, at der er spillere foran. Der er skrevet mange udmærkede artikler, om hvordan der 

bør lukkes igennem, og ikke ledes længe efter vildfarne bolde. Disse råd bør følges, men af og til kan der 

alligevel opstå mindre pauser i spillet, og her er der, vi vil komme med en ide. Brug disse pauser til at se jer 

omkring på vor skønne perle af en bane. Den er smuk og velholdt med flotte greens, og der er et 

rigt dyre og planteliv. Der kan ses hjorte, ræv, harer, egern og hugorme og en masse fugle. Og 

plantelivet er rigt og varieret. 

 

Mel: Nu lokker atter de lange veje 

Gå en tur på Skærbæk Mølle bane 

Og så nyd det smukke blomsterflor 

Her i søen er der and og svane 

Og i skoven herligt fuglekor 

At gå på banen og nyde dagen 

Se svaler flyve og høre stær 

Ja Skærbæk Mølle og golf er sagen 

Nyd sø og skoven i al slags vejr. 
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Hul 1. En beplantning med bøg til højre for fairway, og en green omgivet af store træer.  I semi rough ses  

skive- kamille, fladstjerne og alsikke kløver . I rough til venstre ses hvid og rød rosa rugosa og hvid okseøje. 

 Hul 2.   Egetræer ved 200 meter mærke. Længere fremme ses lærketræer i rough. Når man nærmer sig 

greenen ser man en række skovfyr, en af dem breder sig, som ville den spærre for indspillet.  Et 

spektakulært syn, og til venstre for greenen en flot birk, og ude til venstre er lyngen måske i blomst.

                

          Lyng                                  klokkelyng         prikbladet perikum      lærk med kogler        tormentil potentil 

Her findes mosebølle, tormentil potentil , prikbladet perikum og hejrenæb. Prikbladet Perikum er en 

lægeplante, kaldes også St. Johns urt. Den indeholder et stof, der virker moddepressioner, bruges i snaps, i 

”gamle” dage brændte man planten af St. Hans for at jage dæmoner væk. Ræv og råvildt færdes her . 

                   

          Ræv                                        rådyr                                              krondyr 

Hul 3.  Her kan man se to gravhøje.  Det fredede oldtidsminder. I Danmark har der været næsten 100000 af 

sådanne gravhøje, de fleste fra bronzealderen.  Mange af dem er i tidens løb forsvundet, men her på banen 

har vi tre.  Der bliver værnet om dem, og jeg er sikker på, at alle golfspillere gør hvad de kan for ikke at 

lande på dem.   På den ene høj findes en svamp bruskbold, den er lettere giftig, her ses også fersken pileurt, 

vejbred, fladstjerne og stedmoder.  Fairway og green er omkranset af store træer. Der er skovfyr og røn, 

oaf blomster ses regnfang, høgeurt, mælkebøtte, burre og lav ranunkel.                                                  

                                                                                                                            

      Bruskbold                                Skovfyr                                 rønnebær                       fersken pileurt 
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Hul 4. Fra teestedet kan man se, at man skal over en gravhøj. Til venstre for gravhøjen ses en smuk birk 

med hvid stamme.  På højen ses pileurt og agerkål. Ude i roughen til venstre er der lyng, mosebølle, pors, 

kæruld, klokkelyng og længst oppe flere bævreasp og eg.  I roughen til højre er der i træerne opsat 

redekasser, og her ses der bregner, lugtløs kamille, høgeskæg, almindelig syre rødknæ, bittersød natskygge 

kristtorn og brombær.  

 

                 

Bittersød natskygge                egeblad med galler                 kæruld                       lugtløs kamille 

 

Den elskovsdrik som Tristan og Isolde delte, indeholdt vist nok noget saft fra bittersød natskygge.  Planten 

har røde bær, den er giftig. 

Hul 5 kan man på teestedet hvile sig på bænken i læ af et mirabelletræ. Bag greenen er der høje træer, det 

mest markante af dem, er en stor sitkagran. Her vokser hvidkløver og stedmoderblomst. 

Hul 6. Her kan man i sæsonen spise gule mirabeller ved teestedet.  Der er et område med lyng, mosebølle i 

roughen til venstre og en stor pil (gråpil?) i venstre side. Bag greenen er en markant stor pil (gråpil?), der er 

delvis savet ned.  Her findes også mosebølle, tyttebær, klokkelyng, revling, høgeskæg, kruset skræppe og 

grå bynke. 

                             

     Tyttebær                    mosebølle              grå bynke          kruset skræppe       høgeskæg          sitkagran 
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Hul 7. Langs grøften i højre side ses der lyng. Birketræer til venstre for rød tee.  I højre side af fairway er der 

et område med buske. Her er sortrøn/surbær (de sorte bær kan syltes, er meget sunde), sargent æbler  

(kan syltes), kornel , sildig hæg ( blade og bar er giftige, men bærrene kan  syltes eller bruges til 

kryddersnaps)  og snebær.  Længere fremme ses caprifolier.  Nyd også den flotte udsigt ud over landskabet 

til venstre.  Her er der i rough i venstre ide meget vanskeligt at finde og spille bolden.  Man kan her se 

bølget bunke, frytle, rundbælg, harekløver, haremad, fin kløver, flere forskellige former for star og 

fløjlsgræs. 

            

       Sortrøn                             sildig (glansbladet)hæg         Sargent æbler                       snebær 

Hul 8. Fra teested en flot udsigt med et hus på bakken i det fjerne. Af blomster ses regnfang og prikbladet 

perikum.  Her findes også lav ranunkel, humlekløver, og dueurt 

Hul 9. Fra teestedet kan man se sø og klubhus. Mosebølle og tyttebær vokser her. Omkring greenen mange 

egetræer.  I rough til højre eller venstre kan man hvis man er så uheldig at slå derud, spise mosebølle og 

tyttebær samt se klokkeblomst, nyserøllike, og ærenpris.  Imellem de to teesteder er der i forårstiden 

enkelte pinseliljer. 

Hul 10.  Der er store nælder til venstre for teestedet, døvnælde og hanekro.  Ved greenen er der mange 

egetræer og en meget stor bøg. Her findes også vejbred, gederams og blåmunke. På stien til hul 11 er der 

fyr og birk, blåklokke, musevikke, almindelig røllike og horse tidsel. 

Hul 11. Her kan man se torskemund, stor skjaller, lugtløs kamille, hvid okseøje, regnfang, gederams, lyse 

siv, gyvel, aftenpragtstjerne, gråpil, hvidkløver, kællingetand, gåsepotentil og sneglebælg. Fra greenen er 

der en flot udsigt til alle sider, og man kan se de gule gyldenris og gyvel. 

                   

     Gyldenris                       gyvel                             blæresmælde                   kællingetand             gederams 
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Hul 12. Her kan man finde gyldenris, gyvel, blåhat, blåmunke, digitalis, guldregn, hyld, revling, almindelig 

røllike, nyserøllike, vild gulerod, musevikke, hønsetarm, gærde vikke, hindbær og rønnebær.  Ved greenen 

står der flere store poppel. 

                

   Poppel               nyserøllike                         blåhat                                 blåmunke               muse vikke 

Hul 13. Ved teested ses dunhammer og hvid okseøje samt digitalis (kun humlebier kan bestøve digitalis) 

                                

   dunhammer       hvid okseøje        Digitalis  (giftig)                       ager snerle                  trævlehat       

  Hvis man slår bolden ned til venstre i grusgraven, og vil hente bolden, vil man se en masse forskellige 

planter. Hvis man følger fairway må man ”nøjes” med at se gyldenris, gyvel, lupiner, almindelig syre, 

blæresmælde, sitkagran, birk og eg. Bag ved greenen ses agersnerle. Der er også set alm. trævlehat?. 

Hul 14. Her er der hindbær ved teestedet samt pors og revling.  Senere på fairway er der mange bjergfyr i 

højre side.  Her findes også svinemælk, plettet kongepen og storkenæb. 

              

     Pors hanblomster                               Pors hunblomster                                       Svinemælk 
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Hul 15 Ved teested ses lyse siv. Senere møder man seljerøn, vortebirk, bøg et mirabelletræ og to store 

asketræer.  I nordisk mytologi blev de første mennesker – manden Ask og kvinden Embla – 

dannet af asken og elmen. Odin gav dem ånde og liv.l I den nordiske mytologi optræder et 

asketræ der hedder Yggdrasil. Yggdrasil er verdenstræet, der breder sine grene ud over 

verden – og sine rødder dybt ned i jorden. Asken Yggdrasil er altid grøn og bærer 

himmelhvælvet. I askens top holdt aserne (guderne) til. I midten boede så menneskene. Ved 

træets rod boede på den ene side onde ånder og på den anden side sad de tre norner som 

styrede menneskenes skæbne. Til højre for greenen ses 5 bævreasp (se hvor bladene bævrer). Der 

ses også en stor douglasgran. 

                      

Bævreasp    asketræets frugter douglasgran.  Vortebirk       lyse siv     bøgeblade (hanblomster)                                          

Hul 16. Skovfyr til venstre med redekasser. Til højre i roughen er revling, klokkelyng, eng 

brandbæger, mosebølle, knopsiv, tyttebær, en svamp brunrød mælkehat(saften kaldes troldemælk) . 

Man kan også undertiden se gøgespyt (kukkemandsspyt). Hugorm og egern ser man af og til. 

                 

Gøgespyt på plante                      hugorm                                 egern                     rødbrun mælkehat 

Gøgespyt er ikke noget en gøg eller ugle har gylpet op som nogle tror, men det er noget cikaderne laver, og 

inde i denne slimklat sidder cikadens nymfer og gemmer sig. Skummet det er deres ekskrementer  Cikader 

kan høre, selv om de ingen ører har, de hører gennem membraner i deres ben.  Når folk kommer hjem fra 

rejser til sydlige lande, fortæller de ofte om, at om aftenen er der et insekt, der hedder cikader, der synger. 

Så siger de. ”I Danmark har vi ikke cikader”. Det passer ikke, vi har mange forskellige cikader i Danmark. Så 

siger de. ”I Danmark synger de ikke”. Det passer heller ikke. De synger også i Danmark, men de synger så 

høj en tone, så vi ikke kan høre dem, men de kan høre hinanden.  
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Ved bænken ved lynskuret kan man finde sildig hæg hvis sorte bær kan spises. Desuden ses her tyttebær, 

tidsel, kongepen, brandbæger, røn, bregner, brombær, hvid stenkløver og kaprifolie( almindelig gedeblad).  

          

      Hvid stenkløver                               tidsel                           kongepen                    kaprifolie (alm. Gedeblad) 

 

Hul 17.  

                                                            

Her kan fra teestedet nyde synet af gyvel, regnfang og gyldenris samt en stor poppel. Som oftest ses også e 

masse sommerfugle. I svinget er der et egetræ, nok bedst at slå højre om den.  I søen kan man se en 

nøkkerose.  Langs søen vokser kongepen, og efter søen kan man til venstre se en bred rød spireabusk, en 

hvid blærespirea (Physocarpus) og en tusindtop( sorborica). Her er også grå bynke, lugtløs kamille, hvid 

okseøje, almindelig røllike, aftenpragtstjerne og vild gulerod.  

          

       Nælde                                     Aftenpragtstjerne                       Tusindtop (Sorbaria sorbifolia) 
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Hul 18. Udsigt over søen fra klubhus.   

                                                      

Til højre for teested  ses rød el. På teestedet vokser tusindfryd. Bag ved teestedet tørstetræ. Dets bær 

bliver først gule, så røde og til sidst sorte. Citronsommerfuglen lægger sine æg på dette træ.   Her er også 

masser af pors. Videre langs stien vokser canadisk bakkestjerne, tormentil potentil og storkenæb. Canadisk 

bakkestjerne betragtes som en invasiv art i Danmark og er på Naturstyrelsens sortliste, hvor det vurderes at 

den "kan bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke udryddes nationalt". Den er resistent over 

for round up. Ved greenen kan man finde dueurt. Til venstre for greenen er der birketræer, Her vokser 

høgeurt og fladstjerne. I søen er der ænder, blishøns og en svane. 

                       

Kanadisk bakkestjerne                    dueurt                                      tørstetræ 
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Når lyngen blomstrer på Skærbæks bakker 

Så  er her skønt, nyd så lyngens flor 

I skoven finder du hjortetakker 

Og i en bunker ses dyrespor 

At gå i solskin og nyde dagen 

Se gyvel og regnfangs gule skær 

Ja Skærbæk Mølle og golf er sagen 

Nyd sø og skoven i al slags vejr. 

 

Til våren kommer de lyse nætter 

Og vi kan spille i sol og blæst 

Jeg møder når morgentågen letter 

Jeg spiller til sol går ned i vest 

At gå på banen og nyde dagen 

mens vårens duft er i luften tæt 

Nu Skærbæk Mølle og golf er sagen 

Ja vi vil spille, bli´r aldrig træt. 

 

Mel: Den glade vandrer 

Når aftensol ved sø går ned 

Vi slutter dagens dyst 

Vi sidder tæt ved søens bred  

Nu er her blevet tyst 

 

Nu dagens dyr de går til ro 

Her ved vor lille sø 

I lyng en hugorm tyst sig sno 

I fare er en frø 

 

Et rådyr kommer ud fra skov 

Og vejrer op mod vind 

Mens Mikkel lister ud på rov 

                                                                I solens sidste skin.                                 Sange Orla og, Hans . 
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