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Den friska saft, den vilda lukt,
som göms i en korg med jättefrukt
på napolitanarens mula,
den njuta i våra smultron vi,
den fick våra skogar förenad i
en liten purpurkula.

Dessa rader ur Verner von Heidenstams dikt ”Tiveden” må vara 
fosterländskt pompösa men motsvarar ändå vad många svenskar 
känner. Säg smultron och du får ett leende till svar. Säg smultron
ställe och du får höra om platser dit ingen annan hittar. Smultro
net, det är vårt bär. Vår hemlighet, vår ljuvlighet, vår purpurkula.

Men låt mig helt förnumstigt påpeka att Fragaria vesca växer i 
andra länder också. Är det vår purpurkula, så är det också tyskar
nas, polackernas, danskarnas, norrmännens, finnarnas, grekernas, 
ungrarnas, fransmännens, belgarnas, ryssarnas, esternas, litauer
nas, spanjorernas, schweizarnas, turkarnas – och många andras på 
norra halvklotet, som är dess utbredningsområde. Den är till och 
med italienarnas, fast det kan tyckas orättvist att de både ska ha 
en jättefrukt med frisk saft och vild lukt – vad syftade Heidenstam 
egentligen på? apelsinen eller citronen? – och smultron. Men re
dan de gamla romarna var bekanta med det. I Ovidius Metamor-
foser nämns smultronet bland de gåvor naturen skänkte männi
skorna som levde i den mytiska guldåldern. 

Är det något särskilt med det svenska smultronet så är det att 
det har ett eget namn – och det är faktiskt något alldeles spe
ciellt med det. Sedan jordgubben, en korsning mellan ett nord
amerikanskt och ett sydamerikanskt smultron, fick sitt genom
brott på 1800talet lär bara ytterst få europeiska språk ha egna 
behändiga namn på bären från Fragaria vesca. 

Fram till dess hade danskarna och norrmännen plockat jordbær, 
finnarna mansikoita, esterna maasikad, tyskarna Erdbeeren, engels
männen strawberries, fransmännen fraises, italienarna fragoline, 
kroaterna jagode – och så vidare.

LILLA PURPURKULA Men så kom jordgubben och lade beslag på de gamla smultron
namnen. För att då kunna skilja det äkta smultronet från den pö
siga nykomlingen lade man till ett prefix eller ett epitet. Till exem
pel blev jordbær skovjordbær på danska och markjordbær på norska, 
mansikoita blev ahomansikoita, maasikad blev metsmaasikad, straw-
berries blev wild strawberries, fraises blev fraises de bois eller fraises 
sauvages, fragoline blev fragoline di bosco och jagode blev divlje jagode.
Jordgubben blev huvudsaken och det lilla smultronet fick maka på 
sig och bli en språklig osjälvständighet. 

En sida ur Fraga vesca, Linnés av-
handling om smultron från år  
1772, med dialektala svenska och 
även några utländska namn. 
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Smultronsläktet Fragaria tillhör familjen rosväxter Rosaceae med 
ett tjugotal arter varav tre växer vilt i Europa:

Fragaria vesca, smultron eller skogssmultron
Fragaria viridis, backsmultron
Fragaria moschata, parksmultron 

Namnet Fragaria kommer från latinets fragum, smultron, som tidi-
gare ansågs men inte längre anses vara härlett av fragrans, doftande. 
Släktets medlemmar är fleråriga örter som kännetecknas av tre-
fingrade tandade blad, vita blommor och skenfrukter.  

Men måste man säga att smultron är skenfrukter? Det låter 
nedsättande, som om de utger sig för att vara något finare än de 
är. Men enligt den osentimentala botaniken är ett bär en mång-
fröig, avfallande frukt som inte öppnar sig samt har en köttig eller 
 saftig fruktvägg. De kriterierna uppfyller inte smultronet. Kvalar 
in bland bären gör däremot krusbär, vinbär, lingon och blåbär, 
vilket är helt i sin ordning. Men att även bananer, citrusfrukter, 
paprikor, gurkor och tomater räknas som bär är förbryllande. För 
en lekman ter det sig närmast stötande att exempelvis en citron 
kan kallas bär men inte ett smultron. 

Men till skillnad från citronen, som har bildats av fruktämnet, 
har smultronet bildats av en del av blomman. Som en uppsvälld 
blombotten får det finna sig i att vara en skenfrukt. Det är dock 
inte lika nesligt som det låter, för även äpplet, päronet, ananasen 
och nyponet är skenfrukter. Smultronet befinner sig i ett angenämt 
sällskap som det verkligen inte behöver skämmas för. Dessutom är 
det unikt i växtvärlden genom att dess frön sitter utvändigt.

Ändå kallar jag det här i boken för bär. Det blir för krångligt 
annars och alla – även botaniker i dagligt tal – gör det ju. Linné 
gjorde det också. Om Fragaria vesca kan man i hans Svensk Flora 
bland annat läsa följande:

Skolplansch ”Smultron” ur serien 
Botaniska väggtavlor, utgiven av   
J. Eriksson, 1890–1910.

SMULTRON 
EN BOTANISK GRUNDKURS
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Genom att varje år äta stora mängder färska bär har 
jag under lång tid varit helt befriad från min elakartade 
podager. Bären upplöser tandsten utan att fräta, ej ens 
förtärda i stora mängder vållar de någon skada, och de 
är därför den främsta medicinen mot stenplågor och 
podager. Bären är välgörande även vid tvinsot.

Smultron har två metoder för att föröka sig: revor och frön. Frön 
som egentligen är nötter.

FRAGARIA VESCA

Fragaria vesca, skogssmultron, är vårt ”vanliga” smultron. Vesca 
betyder ’ätbar’ eller ’njutbar’. Man hittar det över hela norra halv-
klotet och i Sverige förekommer det allmänt i hela landet utom 
i fjälltrakterna. Det trivs bäst på öppna, torra och ljusa ställen – 
backar, vägkanter och ängar – men allra ymnigast växer det på 
hyggen och där elden gått fram. 

 Säkert var det vanligare förr när de öppna ängs- och hagmar-
kerna var fler och svedjebruket utbrett. I Finland där smultronets 
villkor är ungefär desamma som i Sverige låg det på 1950-talet 
på trettioåttonde plats bland de vanligaste på mineraljordar före-
kommande arterna. Trettio år senare fanns det med nöd och näppe 
med bland de sextio mest allmänna.

På grund av förändringar i arvsanlagen, mutationer, händer det 
att bären blir vita. Visingsö är berömt för sina många Fragaria 
vesca f. alba. Vita smultron smakar minst lika gott som röda och 
har den stora förtjänsten, förutom att fåglarna låter dem vara, att 
jordgubbs- och smultronallergiker kan äta dem utan att få besvär. 

FRAGARIA VIRIDIS 

Fragaria viridis, backsmultron, växer i torra, soliga och kalkrika 
trakter i större delen av Europa och västra Sibirien, i Sverige fram-
förallt på Öland och Gotland. Det är mycket likt skogssmult ronet 
men blommans kronblad är större och foderbladen, flugan eller 
flusen som man säger på Gotland, är tryckta intill bäret och liksom 
kramar om det. Det är detta som dialektala namn som hättebär och 
hattbär beskriver. 

T.v.: Ett herbarieark med en skogs-
smultronplanta som Antoine Nicolas 
Duchesne på 1760-talet skickade 
från Versailles till Linné i Uppsala. 
Det finns nu tillsammans med  Linnés 
alla samlingar – hans herbarier, 
natu ra lier, bibliotek, korrespondens 
och manuskript – i ett bombsäkert 
rum på Linnean Society vid Picca-
dilly i London. Anledningen till att 
denna ovärderliga skatt har hamnat i 
England är att  Linnés änka 1783 sålde 
alltsammans till den unge botani-
kern James Edward Smith, stiftare 
av  Linnean Society. Hon behövde 
pengar efter makens och sonens död, 
och möss och insekter levde redan 
glada dagar bland läckerheterna. Från 
svenskt håll kom inget acceptabelt 
bud. Gustav III var i Italien och fick 
ingenting veta. När han kom hem 
och förstod att Sverige missat denna 
oersättliga riksklenod hade skeppet 
med samlingarna, packade i tjugosex 
stora lårar, redan seglat i väg. Skandal 
utbröt och alla skyllde på alla. Men 
vilken tur att Smith kom först! Ingen 
svensk institution hade kunnat vårda 
samlingarna lika omsorgsfullt som 
Linnean Society. I dag har Linnés 
 korrespondens, hans manuskript och 
hans snäck-,  insekts- och naturalie-
samlingar digita liserats och finns på 
sällskapets fantastiska hemsida. 
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Det enda porträtt som finns av A.N. 
Duchesne är odaterat men ser ut att 
vara gjort ett bra tag efter det att han 
lämnat underbarnsåren bakom sig. 

T.h.: Duchesnes teckning av det 
chilenska smultron som enligt honom 
hade befruktats av ett  parksmultron. 
Men Åke Truedsson, en nutida 
smult ronexpert, menar att det var 
en omöjlighet på grund av deras 
olika kromosomantal. Parksmultro-
net är nämligen hexaploidt och det 
chilenska oktaploidt. Men det visste 
inte Duchesne. Kromosomerna 
observerades första gången 1842 av 
Carl von Nägeli. Kanske hade ett bi i 
smyg befruktat chilenskan med pollen 
från det mer kompatibla scharla-
kanssmultronet som också fanns i 
Versailles? 

Den 6 juli år 1765 fick Frankrikes kung Ludvig XV en smultron-
planta med fyra bär i present. Det låter inte särskilt märkvärdigt 
med tanke på vilka dyrbarheter en person i hans ställning var van 
att få. Men kungen som var känd för att tycka om smultron, inte 
bara kulinariskt utan också botaniskt – han var överhuvudtaget 
mycket växtintresserad – tog gärna emot gåvan. Den ansågs rent-
av så märkvärdig att konstnärinnan Françoise Basseporte, som 
var anställd vid hovet för att lära prinsessorna att måla blommor, 
fick avbilda den. 

Det var förstås inte vilka smultron som helst. De var en bota-
nisk sensation: en korsning mellan en honplanta av det chilenska 
smultronet, Fragaria chiloensis, och en hanplanta av det europeiska 
parksmultronet, Fragaria moschata. Och givaren var sannerligen 
inte vilken odlare som helst, utan en ung smultronnörd av ett slag 
som världen aldrig skådat, varken förr eller senare. 

Han hette Antoine Nicolas Duchesne och var vid tillfället sjut-
ton år gammal. Redan som sextonåring hade han givit ut en bota-
nisk handbok, Manuel de botanique, där han beskrev alla de växter 
som han hittat i Paris omgivningar – femhundrasjuttiofem  stycken 
– med deras latinska och franska namn plus deras egenskaper, 
 användningsområden och lämplighet som prydnadsväxter. 

Duchesne var född i Versailles där hans far var arkitekt och 
uppsyningsman över de kungliga byggnaderna. Modern dog vid 
förlossningen men fadern tog hand om honom och undervisade 
honom – sitt enda barn – från späd ålder i grekiska, latin, engelska, 
italienska, historia, matematik, geografi, naturkunskap, teckning 
och musik. Som fyraåring kunde gossen läsa flytande, behärskade 
hundratals latinska ord och kände till en rad historiska anekdoter. 

Pappa Duchesne måste ha varit en lysande pedagog. Han insåg 
att långtråkighet är inlärningens fiende nummer ett och att det 
behövs ständig omväxling för att göra ett barn mottagligt för nya 
kunskaper. Han menade också, med all rätt, att ju mer ett barn vet, 
desto mer vill det lära sig. Fotvandring såg han inte bara som det 

SMULTRONETS UNDERBARN
ANTOINE NICOLAS DUCHESNE (1747–1827)
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Adriaen Coorte. Smultron i en Wanli-
skål. Olja på papper, monterat på 
träpannå. 1704.  

STILLEBENSMULTRON

Få har studerat smultron så omsorgsfullt som holländaren Adriaen 
Coorte (ca. 1665–1707/10), men det som intresserade honom var 
inte släktets systematik. Han var inte botaniker som Linné och 
Duchesne utan konstnär. Bärets och blommans skönhet, hur lju-
set föll på dem och upplyste dem och hur han kunde måla av detta 
var för honom det viktiga. 

Hans smultron ligger oftast i en enkel lerbytta på en stenskiva, 
någon sällsynt gång i en kinesisk Wanli-skål, eller direkt på sten-
skivan. På målningar där de inte har huvudrollen samsas de med 
andra av hans återkommande motiv som sparris, krusbär och en 
och annan fjäril. 

Alain de Botton har skrivit en vacker text om Coortes smult-
ron i samband med utställningen Art is Therapy på Rijksmuseum 
i Amsterdam:

Redan i teorin vet vi att smultron är fina, men Coorte 
har skapat ett monument över dem. Han vill återupp-
liva vår känsla för deras fantastiska skönhet. Han på-
minner oss om att det finns saker i världen som vi älskar 
oerhört mycket, men att vi inte ska ta dem för givna. 
Han ser smultronen som en utomjording skulle se dem, 
återfinner känslan av förundran och vill att även vi ska 
göra det.

Konstnären vet något om oss: hur vanan trubbar av 
vår glädje inför det vardagliga som finns omkring oss. 
Genom att be om vår uppmärksamhet för en minut el-
ler två kan han återuppliva vår nyfikenhet för och vårt 
engagemang i världen. Det är mycket i livet som vi bör 
behandla på samma sätt som Adriaen Coorte tar sig an 
en skål med smultron. Inte minst när det gäller våra 
partners.

Ytterst lite är känt om Coortes liv. Man vet varken när han föddes 
eller när han dog. De enda någorlunda säkra fakta som finns om 
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FROMHETENS OCH 
FÖRRÄDERIETS SMULTRON  

Även om smultronet inte nämns i Bibeln är örten och dess bär i 
medeltidens och renässansens kristna konst en symbol för fromhet 
och godhet. De vita kronbladen stod för renhet och rättskaffenhet, 
det krypande växtsättet för ödmjukhet. Det trefingrade bladet sågs 
som en bild av treenigheten: Fadern, Sonen och den helige Ande. 
De röda bären symboliserade Jesu blodsdroppar och foderbladen 
hans sår. Tillsammans med Maria var den taggfria örten med sina 
rosenformade blommor och bär utan vare sig skal eller kärna en 
sinnebild för hennes fullkomlighet. Smultronet symboliserade 
också hennes moderskärlek, en föreställning med rötter i den gre-
kiska mytologin där det var Afrodites bär, Venus i den romerska.

Hos germanerna var smultronet Friggas bär. Hon var fruktbar-
hetens och moderskapets gudinna och förde i smyg döda barn till 
Valhalla genom att gömma dem i smultron eller under smultron-
blad. I kristen tid övertog Jungfru Maria uppgiften att ta sig an 
de döda barnen. Enligt legenden nedsteg hon till jorden en gång 
om året för att plocka smultron åt de små i paradiset. En annan 
version är att hon tog med sig dem ner så att de själva fick plocka 
sina smultron.

Frans av Sales (1567–1622) var en firad katolsk teolog, mystiker 
i den heliga Teresas efterföljd, hätsk motståndare till reforma-
tionen och helgonförklarad 1665. I sin Traité de l’Amour de Dieu 
 (Avhandling om Guds kärlek) hyllar han smultronet:

Spanskt krucifix i bergkristall från 
1500-talet med smultron och 
penséer i emalj som symboliserade 
godhet och ödmjukhet. 

T.h.: Madonnan med smultron, okänd 
mästare, ca 1420–1430. (Något 
beskuren.)
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De som odlar jorden beundrar det lilla smultronets fris-
ka oskuld och renhet. Det ligger redan på marken men 
pressas ständigt  längre ned av ormar, ödlor och andra 
giftiga djur som krälar på det, dock utan att det besmit-
tas av deras gift eller någon annan ond egenskap. […] 
Och sådana är också de mänskliga dygderna, vilka, trots 
att de ryms i ett hjärta som är lågt, jordiskt och fyllt av 
synd, inte berörs av dess ondska, ty de är av naturen så 
oskuldsfulla att de inte kan fördärvas av sin närhet till 
orättfärdigheten.

 
Frans av Sales blev 1923 av påven Pius IX utnämnd till journalis-
ternas och författarnas skyddshelgon. Borde han inte snarare ha 
blivit smultronets skyddshelgon och det långt tidigare? Samtidigt 
som det var den kristna fromhetens ört behövde det i allra hög-
sta grad försvaras mot ont förtal. Frans av Sales koppling   mellan 
smultron och kräldjur hade gamla anor. Långt före honom, och 
efter honom också, ansågs smultron vara farliga. De kunde ha be-
smittats av ormars, paddors, ödlors och sniglars urin och  saliv vil-
ket ansågs vara orsaken till diverse sjukdomar och även till smult-
ronallergi hos dem som ätit av bären.  

Redan Vergilius (70–19 f.Kr.) varnade i tredje sången av sina Herde
dikter smultronplockande barn för ormar som gömde sig i gräset.

Qui legitis flores et humi nascentia fraga, frigidus,   
o pueri,  fugite hinc, latet anguis in herba. 

Gossar därborta i ängen, som plockar er blommor och 
smultron, akta er, spring därifrån! En kall orm ligger i 
gräset. (Översättning: Gustav H. Karlsson)

Det var säkert inte helt hämtat ur luften. Ormar utgjorde en reell 
risk på den tiden vildmarken fanns utanför knuten. Ormar trivs, 
liksom smultron, där det är ostört och soligt. Montaigne skriver 
i sin italienska dagbok från 1581 att det i Toscana fanns mycket 
smultron men också fler huggormar än han hade sett någon annan 
stans och att barnen där var mycket rädda för att behöva plocka 
bären. Det var inte så konstigt om de kom med undanflykter för 

Sankt Frans av Sales, smultronets 
försvarare. 

T.v.: En zoologisk plansch med olika 
sorters sniglar. Men visst ger den 
också en bild av den sammankopp-
ling mellan smultron och äckliga 
kräldjur som en gång var vanlig?
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Tillbaka till pjäsen! Att Shakespeare tog med episoden vars inne-
börd han knappast kunde förstå innebär att smultron för honom 
var betydelsebärande. Ett varningstecken, om inte för allergiska 
utbrott så för falskhet. Gloucester/Rickard verkar tillfreds men be-
ware, beware. 

Förutom i Richard III och Othello förekommer shakespeareska 
smultron i Henrik V, första aktens första scen. I Hagbergs över-
sättning yttrar sig där biskopen av Ely – en annan än i Richard III 
– berömmande om den nykrönte kungens karaktär: 

Det växer ofta smultron under nässlor
Och sunda bären trifvas bäst och mogna
I bredd med frukter utaf sämre sort. 

(The strawberry grows underneath the nettle;
And wholesome berries thrive and ripen best
Neighbour’d by fruit of baser quality.)

Men hos dessa smultron har, såvitt jag vet, ingen uttolkare hittat 
någon illavarslande symbolik. Inte ännu, fast det är intressant att 
Shakespeare vänder på Vergilius varning. Här är det smultronet 
som gömmer sig under något man ska akta sig för men utan att 
besmittas av det otrevliga grannskapet. Tvärtom, det närs av det.

SMULTRONEN (?) I LUSTARNAS TRÄDGÅRD

Tillsammans med Shakespeares strawberries hör smultronen (om 
det nu verkligen är smultron) hos Hieronymus Bosch till de 
kultur historiska bär som blivit mest stötta och blötta. De finns 
på mittbilden av triptyken Lustarnas trädgård, den nordeuropeiska 
renässansens mest förunderliga verk, som kryllar av unga, nakna 
människor som med koncentrerad nyfikenhet ägnar sig åt märk-
liga aktiviteter. Somliga av dem involverar smultron – eller något 
som ser ut som smultron – i ett surrealistiskt landskap. 

Först några ord om helheten. Att triptykens vänstra del före-
ställer paradiset och den högra helvetet förstår vem som helst. 
Men vilka tankar Bosch gjorde sig när han målade mittpartiet 
 råder det delade meningar om. Några ledtrådar lämnade han inte 
efter sig. Man vet inte ens vad han kallade målningen, så fältet är 

Hieoronymus Bosch, Lustarnas 
trädgård, olja på ekpaneler, troligen 
från1503–1504. 

fritt för spekulationer och dem finns det minst sagt gott om. Men 
man kan skönja två huvudhypoteser: Den första är att mittpartiet 
visar ett falskt paradis och är en varning för jordelivets frestelser, 
syndfullhet och fåfänglighet. Den andra är att det föreställer den 
mytiska guldåldern, världen som den skulle sett ut om inte syn-
den hade funnits, en tidig love-in.

Sedan tillkommer mängder av mer specifika tolkningar, till ex-
empel alkemistiska (attiraljer som glasrör och destillationsanord-
ningar, symboler som ägg med mera), psykoanalytiska (bortträngd 
homosexualitet, schizoid personlighet med mera), drogrelaterade 
(påverkan av något hallucinogent), språkliga (Bosch illustrerade 
mustiga nederländska ordlekar, visor och ordspråk), religiösa 
 (exempelvis att Bosch tillhörde en hemlig sekt) och så vidare. Men 
här gäller det smultronen och vilken innebörd de kan ha. Om det 
nu verkligen är smultron, en fråga som jag strax återkommer till. 

I förgrunden sätter en man med någon sorts fröställning på hu-
vudet tänderna i vad som ser ut som en gigantisk jordgubbe, vilket 
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det dock inte kan vara. Jordgubbar är en sen 1700-talsuppfinning. 
Lustarnas trädgård målades någon gång mellan 1490 och 1510. 

Längre åt vänster i bilden bär en man på sin rygg ett rosettprytt 
smultron – eller något som liknar ett sådant – ur vilket det sticker 
ut en sorts taggig svans försedd med långa fransar eller taggar och 
med en blå blomma på spetsen. 

Vid dungen till höger kommer en man kånkande på ett smult-
ron (?) som han visar fram för en sittande kvinna medan några 
andra män plockar röda frukter från ett träd. 

I bakgrunden, på andra sidan sjön, sitter en hop människor 
 samlade kring och under något som ser ut som ett alldeles enormt 
smultron.

Också andra bär – björnbär, hallon, vinbär, körsbär och druvor – 
förekommer i bilden. Men redan tidigt tycks man ha ansett att det 
var något alldeles särskilt med smultronen. Det första nedskrivna 
omnämnandet av triptyken finns i en förteckning från 1593 över 
de verk som den spanske kungen Filip II samlat i sitt kloster palats 
El Escorial. ”Una pintura de la variedad del Mundo, que llaman 
del Madroño”, står det i förteckningen. ”En målning av världens 
mångfald som man kallar …”, nej, inte smultrontavlan. Smultron 
hette och heter fresa (efter franskans fraise) medan madroño är det 
spanska namnet på smultronträdet, Arbutus unedo, och dess fruk-
ter. Det tillhör familjen ljungväxter och kan bli upp till tio meter 
högt. Trädet växer vilt kring Medelhavet, i Ukraina och på Irland 
där det kallas Killarney strawberry tree. Det är mycket dekorativt 
med vintergröna blad, vita blommor och röda frukter som lik-
nar smultronet men saknar dess gröna foderblad. De smakar inte 
mycket men blir alkoholhaltiga redan när de mognar på trädet. 
Frukterna används till sylt, likör och ett brännvin som i Portugal 
kallas medronho och är en specialitet för landet. I det gamla Rom 
ansågs trädet heligt och grenar av det lades på de dödas kistor.

 Den triptyk som vi nu kallar Lustarnas trädgård – och som den 
fromme Filip II var så förtjust i att han lär ha haft den invid sin 
dödsbädd – kallades alltså en gång i tiden för ”smultronträdsmål-
ningen”. Varför just det fick ge tavlan dess namn när det finns 
så mycket annat iögonenfallande på den lär vi aldrig få veta. En 
 annan obesvarad fråga är var man fick det där med att de röda 
frukterna skulle vara madroños från. Kanske kände det spanska Detaljer från Lustarnas trädgård.
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VILDA SMULTRON 
OCH TAMA 

Ibland hör jag folk sucka över att det växer smultron i deras träd-
gårdar. Ett ogräs, påstår de. Men är smultronet ett ogräs är det 
ett välsignat ogräs, som Örjan Armfelt Hansell skriver i Bärboken. 
Visst kan det sprida sig men inte på det lömska vis som rotogrä-
sen gör utan öppet och ärligt, och även om det skulle ha mindre 
bra egenskaper är de goda långt fler. 

Bara en sådan sak som att barn blir lyckliga när de får plocka 
bären. Vuxna också för den delen. Smultronet är också en utmärkt 
marktäckare, ensamt eller tillsammans med hasselört, murgröna, 
vintergröna och myskmadra. Duchesne rekommenderade det för 
stora parker, och det är ett bra tips även om man bara har en liten 
trädgård eller kolonilott. En smultronmatta kräver ingen klipp-
ning, bara lite rensning ibland, och man slipper gräsklipparmaro-
dören. Smultron trivs också under träd där det kan vara svårt att 
få något annat att växa. Visserligen blir det inte så mycket bär i 
skuggan men man kan ju sällan få allt här i livet.

Det kan också med fördel få bre ut sig mellan exempelvis 
hallon buskar eller krusbärsbuskar där de håller riktiga ogräs borta 
– det kan till och med hålla kirskålen stången! – och dessutom 
bevara markfuktigheten under torrperioder.  

Att man får det alldeles gratis genom att hämta plantor från 
naturen är inte heller att förakta. Det finns folk som tror att bara 
växter som inhandlats hos en plantskola eller en trädgårdskedja 
duger i en trädgård, men till exempel vild hagtorn och gran är 
utmärkta till häckar och vild hassel är fantastisk ifall man vill ha 
något som snabbt går i höjden. Och vilda smultron är alltså minst 
lika bra som mycket av det som köps för dyra pengar.

Visst blir det revor av dem, så kallade utlöpare. Men blir de 
Provodling av smultron hos  
Åke Truedsson.


