
Folkärna Speltvete 



Hur en gammal kultursort av vete 

hittade mig! 

En kultur historia som började som en gåva från ovan 

En osannolikhet som ingen riktigt vill/ville tro på 

En husvagn som ville ut från vinterförvaring 

En plast burk och en massa jutesäckar 

Utan Allkorn hade det aldrig blivit något! 

 Intressant fortsättning med mersmak   

Vad vi kan lära av detta? 

 

 
 



Till  
 

Det hela börjar på Ollas gården i Bäsinge by  
 
Folkärna socken Avesta kommun Dalarna 

 7 generationer på gården 

 Sista riktigs bonde var min farbror Erik som 

slutade som aktiv bonde 1974 

 Då kom krav på ingjutning av gödselstack. Då 

gav han upp. 

 

 



 Gården var självförsörjande med 
jord och skogsbruk  

 Bagar stuga,  

 Smedja  

 Varmrök hus  

 Annan matberedning.  

 Högperiod 1850 till 1900 talet 

 Allt skulle tillverkas för hand med 
hjälp av pigor och drängar 

 Gården hade sjuskiftesbruk. 

 Vete, råg samt havre (stormugul) 
odlades. Hö till korna 

 Även kål, palsternackor, morötter 
och rödbetor 

 

 

 







Här började det hela! 

 Börjad 2016 leta kunskap och säd för att kunna baka som 
man gjort tidigare på gården. 

 Renoverade bakugnen 

 Hittade Dalavete (Stora Hällsta i Sala) 

  www.storahallsta.com  

 

 Köpte en kvarn från Österrike 

 Fick kontakt med Allkorn och Bengt- Göran Carlsson  

 Kontakt med Hans Larsson 

 Möte 4 april 2016 Holma projekt ”Vårt älskade bröd”  

 Kerstin Fredlund: Bättre näring med hydrotermisk 
behandling av spannmål 

 Allt detta gav massor av insikt och kunskap och 
framförallt intresse om kulturspannmål. 

 
 

http://www.storahallsta.com/


Våren 2016 

 Husvagnen togs ut från vinterförvaringen 

 Repet i taket gick av! 

 Ner ramlade jutesäckarna som min farbror 

hängt upp i taket.   

 Hängt minst 50 år i taket.  (1974 till 2016 = > 

42 år)  

 Han tyckte att säckarna var värdefulla  

 

 Vad han inte tänkte på var att det fanns 

säd kvar som nu ramlade ut!  

 

 



 Sopade ihop lite och 

tog med mig till 

Helsingborg! 

 



Till min stora 

förvåning:  

 

Det växte! 



Resultat 
 0,5 liter hopsopade korn i en pall 

krage i Helsingborg 

 Sådde slutet april och skördade 
slutet augusti  

 Fick 10 plantor och ett 30 tal ax  

 Delade upp dessa korn på  

 Hans Larsson Skåne 

 Malin Sundmark Avesta 

 Helsingborg (mig själv) 

 (Matti Leino Nordiska Museet) 

 

 Prov odling pågår för att säkerställa 
nästa sådd 



Men det kunde inte ha blivit något!! 
 Kontaktade Hans innan jag sådde som helt logiskt sa att det kan inte gro 

när det är så gammalt.   

 Kunde inte låta bli utan ”stoppade” ”skräpet” i marken i Helsingborg. 

 Drog en fåra med fingret och fyllde i med det jag sopat ihop. 

 Sedan vattnade jag och väntade…. 

 Sände bilder till Hans som efter 3:e telefonsamtalet sa:  

 Stopp nu!  ”VAD har du egentligen gjort!  

 Har nog inte riktigt lyssnat på dig” 

 

 Sedan har allt rullat vidare 

 Utan Hans och Allkorns hjälp hade det inte blivit något.  

 Vad lär vi av detta?  

 



Vad har hänt vid 

andra sådd? 

 Det växer för fullt. 

 Sådde slutet april. Förkultiverade. 

 Alla nya korn verkar växer. 

 Höjd 1,45 m juli. 

 Foto från Helsingborg, Fulltofta samt 

Avesta 

 



 

 

 Hur länge frön kan vila och sedan gro kan man aldrig veta så noga.  

 

 Nästan alla uppgifter om maximal livslängd underskattar nog 

livslängden eftersom man under kontrollerade förhållanden har små 

chanser att få med något av de frön som lever extra länge. 

 

 Så jag skulle inte tvärsäkert våga säga att det är omöjligt att vetefrön 

från 1800-talet kan gro.  

 

 På 80-talet dök det exempelvis upp svedjeråg på ett par hyggen i 

Envikentrakten när man högg granskog som var minst 100 år.  

 

 Källa Tommy Lennartsson    tommy.lennartsson@slu.se   

 

mailto:tommy.lennartsson@slu.se


Genomgång av  51 

jute säckar 

 Flesta havre och enstaka korn 

 



Det grodde 

igen! 

 

 Fick 4 att gro av ca 2000 

korn 

 Fått 3 över jord 

 

 

 



Matti Leino  AgrD, forskare  

  
 Det är tveklöst speltvete och det är också fint med en variation 

i flera former där vissa är borstiga.  

 

 Har fortfarande svårt att tro att säd som är äldre än 30-40 år 

skulle kunna gro, men å andra sidan är det nästan ännu mer 

osannolikt om det skulle ha odlats speltvete i Dalarna på 1970-

talet. 

  

matti.leino@nordiskamuseet.se     www.nordiskamuseet.se   

 
 

mailto:matti.leino@nordiskamuseet.se
http://www.nordiskamuseet.se/


Sedan är det frågan om varifrån mitt 

speltvetet kommer? 

 

 
 Tommy Lennartsson på SLU kommer från bygden och har forskat i 

historien och vad som odlats. 

 

 Kan tänkas att speltvete faktiskt odlades i Folkare på slutet av 1800-

talet.  

 

 Vad jag själv kan tillföra att ingen har rört säckarna sedan min 

farbror hängde upp dom.  

 

 Källa Tommy Lennartsson    tommy.lennartsson@slu.se  

 

 

mailto:tommy.lennartsson@slu.se


Folkärna Speltvete  
 

 Hur vi valde namnet!  

 Ollas gården ligger i Bäsinge by som ligger i Folkärna socken  

 Och har ju fyndigt nog kärna i namnet (Hans Larssons ide!) 

 

 Namnet uttalas "fåll-tjärna", med betoning på första stavelsen 

 Är ett bygdenamn och samma som häradsnamnet Folkare.  

 Förleden innehåller folk och efterleden yrja, '(fin) sand (i eller vid vatten)’ 

  Syftande på ett område vid älven som lämpade sig som samlingsplats. 

 



Plan Speltvete 

 Genom allkorn skala upp med mål att 2020 kunna odla på hektar basis 

 Innan dess testa bakningsegenskaper 

 Satsa lokalt i Dalarna med hjälp av allkorns medlemmar 

 För 2018 hitta någon som vill hjälpa till med att få fram utsäde 

 

 Vad lär vi av detta? 

 Ibland lita på dig själv och gå på känslan. 

 Har ni själva koll på era gömmor?  

 



Tack för mig! 

 Folkärna Speltvete i vår trädgård i 

Helsingborg. 

 Fortsättning följer 

 

 Tack alla för den hjälp och support ni gett 

och ger! 

 

 



Överkurs!!   

 Höst och vår bakades spisbröd 

 Degen sattes kvällen innan på 20-24 

liter vatten 

 20 l varmt vatten 

 10 msk salt 

 500 gram jäst 

 30-35 kg rågmjöl + 10 mjöl till 

utbakning 

 Gav 250 kakor som torkades på 

stänger i taket.  

 Under första världskriget så blandades 

rågmjölet med havre mjöl. Tidigare 

hade bark använts.  


