
 

Källa: Nygård, Lena och Matti Leino, 2013. Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna. Alnarp: SLU 
 

Phaseolus vulgaris (Kokböna-Gruppen) ’Mor Kristin’ 
 
Östergötland  
 
Beskrivning: ’Mor Kristin’ är en 
buskböna med ganska höga plantor. 
Den blommar tidigt med ljusrosa 
nästan vita blommor. Baljorna är 
ljusgröna med röda strimmor som får 
kraftigare färg vid mognaden. De 
fullmogna baljorna är trinda, långa 
och lätt böjda med utdragen spets 
och ger vanligen sex frön. 
Avkastningen är god. Bönorna är 
njurformade och spräckliga med 
rödfärgade fläckar på vit botten. 
Ibland blir bönorna nästan helt röda. 
 
NGB-nummer: 17805 
 
Historia: Mor Kristin levde på ett litet torp utanför Kisa under 
tidigt 1900-tal. Hon odlade mycket, bland annat dessa 
kokbönor. När en granne gifte sig gav Kristin henne några 
bönor. Grannen odlade bönorna livet ut men hann också ge 
dem vidare till Fröuppropet, den inventering av köksväxter 
som gjordes i början av 2000-talet. 
  
När inventerarna ville veta mer om Kristin blev de inbjudna till 
en bönkväll i Västra Eneby församlingshem. Där hade hela 
bygden samlats för att prata om Kristinbönan och odling av 
bönor i trakten. Hembygdsföreningen hade också spårat upp 
ett barnbarnbarnsbarn till Mor Kristin som fick en påse bönor. 
Bönkvällen slutade med att prästen välsignade bönan.  
 
Odlingsanvisning: Fröna sås när risken för frost är över. De kan sås tidigare men behöver då 
täckas och jorden måste vara varm. Fröna skördas i september när baljorna har torkat. Även 
fröna är känsliga för frost så vill man undvika skador ska plantorna täckas från slutet av 
augusti. Man kan också ta in hela plantorna när baljorna har börjat gulna för eftermognad. 
Tröskning görs när baljorna är helt torra. 
 
Finns att få tag på: Tillgången är begränsad. Kan finnas i fröhandeln, till exempel hos 
Impecta. Odlas till försäljning av Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com.  
 
 
 

Mor Kristin på sin 94-årsdag. Foto: Privat 
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