
Något av det som noterades i Arboga 2022-05-29 
Här presenteras några växter som gick bra att nyckla i ”Svensk Fältflora”, liksom några ytterligare. 

Sandnarv 

 

Vi börjar på s. 10, och inser att det är fråga om blommor med foder och fribladig krona. Nyckel V. 

 

Av 1-alternativen blir det förstås blommor regelbundna – 2. Och av 2-alternativen ”blad motsatta 

eller kransställda” – 3. I ”3” blir det blad motsatta – vi går till siffran 5. Blommorna är 5-taliga – vi går 

till 9. I 9 blir det också blommor 5-taliga – vi går till 10. Blommorna är vita – från 10 går vi till 13. 



 

Vid 13: Blomman har 5 foderblad – 14. Vid 14: ”blad hela eller något sågade” – 15. Vid ”15” blommor 

i knippe eller kvast – 16. I 16: fruktblad bildar kapslar – och det är absolut inte fråga om kärleksört! 

Ger 17, och där är det att kapseln har 1 rum osv – alltså inte vildlin. Då blir det nyckel X s. 298, om 

nejlikväxter. Nu har vi alltså kommit till familjen, och i det här fallet kan vi komma vidare med mer 

hjälp än genom att bara titta på bilderna. 

Så vi går till s. 298. 

1: Blommorna har foderblad och kronblad – ger 3. I ”3” – foderblad och kronblad fria – ger 10. 

Vid 10: Kronblad hela. Ger 13. Där: Kronblad vita mm, ger 14. 

14: Bladen är breda och platta – ger 19. Och bladen är inte köttiga, suckulenta, utan då blir det 

narvar, som finns i flera släkten, och man hänvisas till s. 198. Problemet är bara att sandnarv finns på 

s. 195! 

  



Lomme 

 

Vi börjar igen på s. 10, och inser även här att det är fråga om blommor med foder och fribladig krona. 

Nyckel V. 

Av 1-alternativen fungerar båda – men enklast är ”blommor bisymmetriska eller zygomorfa” – ger 55. 



 

Av 55 blir det förstås blommor utan sporre – 61. 

Och av 61 blir det blommor bisymmetriska, kronblad hela eller inskurna. Då är det familjen 

korsblommiga, från s. 176. Lomme, med de karaktäristiska frukterna, finns på s. 185! 

Om vi i stället av ”1” väljer blommor regelbundna, så kommer vi till 2, och där är det blad strödda 

eller i rosett vid basen – 18. Av 18 blir det blommor 4-, 5- eller flertaliga, 23. 

Av 23 blir det blommor 4-taliga, 24. 

Av 24 blir det blommor under- eller kringsittande, 25. 

Vid 24 är det fruktblad hopväxta, kapsel eller skida – 27. 

27: 4(-5) foderblad, 4 – många ståndare – 28.  

Av 28 blad hela, parflikiga eller parbladiga, frukt av flera fruktblad – absolut inte trolldruva! Vi 

kommer alltså till 29. 

29: Skida av 2 fruktblad, sluten – korsblommiga! 

 

  



Femfingerört 

 

Vi börjar igen på s. 10, och inser även här att det är fråga om blommor med foder och fribladig krona. 

Nyckel V. 

 

Av 1-alternativen blir det förstås blommor regelbundna – 2. Och av 2-alternativen ”blad strödda eller 

i rosett vid basen”. Ger ”18”. 

Av 18-alternativen blir det blommor 4-, 5- eller flertaliga – till nummer 23. 



Vid 23 blir det 5-taliga blommor. Ger 30. 

Vid 30: bland annat ”Stjälkblad stora, gröna” – ger 37. 

Vid 37: Blommor under-eller kringsittande, ej klyvfrukt – 38. 

Vid 38 Blad tandade, flikiga eller sammansatta – 45. 

Vid 45: Fruktblad fria, 3 eller flera. Baljkapslar eller nötter. Man ser många små enkla pistiller i 

blommans mitt. Ger 46. Och i 46 förstås ”blad ej suckulenta” osv. ger 47.  

47: Bladen har stipler, ger rosväxter, från s. 140. Femfingerörten finns på s. 144. 

  



Revsmörblomma 

 

Vi börjar igen på s. 10, och inser även här att det är fråga om blommor med foder och fribladig krona. 

Nyckel V. 

Av 1-alternativen blir det förstås blommor regelbundna – 2. Och av 2-alternativen ”blad strödda eller 

i rosett vid basen”. Ger ”18”. 

Av 18-alternativen blir det blommor 4-, 5- eller flertaliga – till nummer 23. 

Vid 23 blir det 5-taliga blommor. Ger 30. 

Vid 30: bland annat ”Stjälkblad stora, gröna” – ger 37. 

Vid 37: Blommor under-eller kringsittande, ej klyvfrukt – 38. 

 

Vid 38 Blad tandade, flikiga eller sammansatta – 45. 



Vid 45: Fruktblad fria, 3 eller flera. Baljkapslar eller nötter. Man ser många små enkla pistiller i 

blommans mitt. Ger 46. Och i 46 förstås ”blad ej suckulenta” osv. ger 47.  

Vid 47: ”- - - utan stipler” – ger ranunkelväxter, från s. 114. 

Revsmörblomman finns på s. 119. Skaftat mittsmåblad! Foderblad tryckta mot kronbladen. På färskt 

material kan man även lägga märke till att blomskaftet är räfflat. Obs! blommar även senare under 

året än i juli. 

 

Och på samma uppslag finns även majsmörblomma, vanlig smörblomma och knölsmörblomma. Se 

längre fram! 

  



Ytterligare, som ibland gick att nyckla mer i detalj i ”Kroken”: 

Käringtand 
Typisk ”ärtblomma”, blad trefingrade utan klängen. 

 

Bättre bild på käringtandens baljor! 

 



Häckvicker 
Typisk ”ärtblomma”, typiska baljor (som jag inte hade foto på), bladen är parbladiga och slutar i ett 

klänge. 

 

Ängshaverrot 
Korgblommig med enbart tunglika blommor, Blomkorgarna är bara öppna på förmiddagen. 

 



 

Gråfibbla 
Korgblommig med enbart tunglika blommor. Sprids även med utlöpare. 

 



Smultron och Parksmultron 
För olika arter smultron samt jordgubbar kan vi i ”Kroken” slå upp släktet Fragaria inom rosväxternas 

familj, s. 278 i senaste upplagan. Vi prövar: 

1-alternativen: Blad ovan kala, småblad skaftade, då blir det jordgubbar, medan blad ovan håriga, 

småblad oskaftade ger de andra arterna, där vi fortsätter med 2-alternativen. 

Om vi har ”Blomskaft utspärrat håriga” så är det parksmultron, F. moschata. Annars, om blomskaften 

är tilltryckt håriga, får vi i 3-alternativen notera både om småbladens uddtand är mindre än övriga 

eller lika stor, och om frukten sitter fast i foderbladen eller ej. Frukten av vårt vanliga smultron, F. 

vesca, lossnar ju lätt från foderbladen, och uddtanden avviker inte från de övriga. 

Parksmultron: 
Utstående hår. 

 

  



Smultron: 
Ej utstående hår på blomskaften, foderbladen sitter inte tätt inpå frukten. 

 

Smörblomma (vanlig smörblomma) 
Mittfliken på bladen är inte skaftad. Mer högväxt än 

revsmörblomma. Runt blomskaft. Foderblad tätt under 

kronbladen. Blommar ibland ända in i november. 

Knölsmörblomma 
Foderbladen nedvikta. Gärna på torr, kalkpåverkad 

mark. Blommar 

på 

försommaren. 

 

 



Majsmörblomma 
Blommar tidigast av smörblommorna. Uppe på stjälken smala blad i krans. Ofta fattas några 

kronblad. Många ”småarter”. 

 

Ängsviol 
Kan vara svår att skilja från skogsviol, men om den växer mer öppet, har jämförelsevis smala blad och 

gul sporre så är det troligen ängsviol. 

 

  



Uppländsk vallört (troligen) 

 

Av vallörter finns några olika arter. I ”Kroken” kan vi slå upp släktet Symphytum, på s. 242 – ingår i de 

strävbladigas familj. Av 1-alternativen blir det ”bladskaft nedlöpande eller åtminstone 

stjälkomfattande”. Då får vi gå till 2-alternativen, där det blev svårare. ”Delfrukter glänsande, stjälk 

vingad av nedlöpande bladskaft” ger äkta vallört, S. officinale, medan ”delfrukter småvårtiga, matta, 

stjälk knappt eller ej vingad”, ger den vanligaste vallörten, uppländsk vallört, S. x uplandicum, som är 

en hybrid mellan äkta vallört och fodervallört. 



Något osäkert, men möjligen den uppländska. Gick att få en bild på outvecklat fruktanlag. De 

strävbladiga har s.k. fyrfrukt. 

 

Vitplister 
Ingår ju i de kransblommigas (läppblommigas) familj. Arterna i denna familj har ofta, likt vitplister, 2 

längre och 2 kortare ståndare. Fyrfrukt, men för den skull inte så nära släkt med de strävbladiga! 

 

 



 

 

  



Jordreva 
Också kransblommig. Bladen har en stark, inte alltför angenäm lukt. I den här familjen finns många 

kryddväxter, men även sådana som har en mer otrevlig men stark lukt. 

 

Veronikor, släktet Veronica 
Ingår numera i grobladsväxterna, Plantaginaceae, men det kan vara svårt att direkt förstå. Alltid en 

blomma med sambladig krona av speciell form, två ståndare och en pistill. Frukten en kapsel. 

Teveronika 
Stora, tydligt blå blommor. 

 



Majveronika 
Mycket ljust lila blommor med mörkare stråk. Bladen har inga hår – mer ovanligt i släktet. 

 

Fältveronika 
Mycket små, tydligt blå blommor, som lätt faller av. 

 



Tjärblomster 

 

Hör till nejlikväxterna, de som kan kallas ”snygga nejlikor” och har sambladigt foder. Vanlig på torr 

mark, gärna med lite kalk. Blommar i månadsskiftet maj-juni. 

 

 



Midsommarblomster (även kallad skogsnäva) 

 

Blommar numera (i Syd- och Mellansverige) redan i månadsskiftet maj-juni. Alla nävor har femtaliga 

blommor, där ståndarna (10 st) utvecklas först. Frukten är en spetsig femdelad klyvfrukt. Vidare har 

släktet Geranium bland nävorna handflikiga blad, som sitter strödda. 

 



I ”Kroken” beträffande släktet Geranium: 1-alternativen: Foderblad fullkomligt uppåtriktade, resp. 

foderblad åtminstone något nedåtriktade. Det senare stämmer, och vi går till 3-alternativen. Av 

dessa stämmer ”Kronblad icke (eller hos nr 1 grunt) urnupna, blommor stora (2 cm vida eller mer). 

Då får vi se på 4-alternativen, blommor ensamma eller blommor parvis – vilket stämmer. Ger 5-

alternativ att välja på – och vi tar ”Stjälk åtminstone upptill glandelhårig”. Av 6-alternativen att välja 

på blir det då ”kronblad av ljusare färg (än mörkvioletta-bruna), delfrukter släta. 

 

7-alternativen gäller om kronbladen oftast är violetta, vid basen håriga även på insidan, vilket ger 

midsommarblomster, eller om kronbladen (oftast) är blå, vid basen håriga endast i kanten, vilket ger 

ängsnäva. Ängsnävan är betydligt ovanligare f.ö. Vi kunde se en del hår på kronbladens insida! 



 

Vid kronbladet som pekar uppåt åt höger ses hår vid basen! 


