
Turnipsen bovner • med svulmende rod og blad 
Jeppe Aakjcer (11). 

LITTERATUR: (1) 689 1,207; (2) 924 2,1799,172-
74 jf. 167f; (3) 57 2,1803,209 jf. 189 1820,143,158; 
675 8,1806, 64f,71; (4) 318 166f; (5) 996 1,1936,75 
(1870'eme); 806j 54; 297c 94; (6) 1019 1851,22; (7) 
512 1883,125f,187f; (8) 191 2,228,238,240; (9) 250d 

76; (10) 85 52,89; (11) 1002h 121. 

Raps, Brassica napus 

1-1,5 m hpj , glat og blådugget med ofte lyrefor
met delte blade og halvskrerme eller korte klaser 
af citrongule blomster; skulpen indeholder ind
til 40 frp. Er sandsynligvis en amphidiploid 
hybrid meller ager- og havekål. 
Raps 1829ff af latin rapa, gammelt navn for 
roe; frellesbetegnelse for vidt forskellige en- eller 
toårige former af korsblomstrede kulturplanter 
med olieholdige frp. Bankeroturt 1853 - man 
mente planten udpinte jorden og gav for usikker 
hpst, sml. nedenfor. 

DYRKNING, FR0ENES ANVENDELSE 

1724-25 dyrkes raps af rådmand Anders Ras
mussen Lange i Roskilde. Fra rnidten af 1700-t 
oplyses, at man i hertugdpmmerne avier megen 
raps til husdyrfoder, fra marskegnene er den 
årlige udfprsel 1759 ca. 8000 tdr. frp; siden an
lregges i Fredericia en oliemplle (1). Avlen bliver 
1778 forspgt på Lolland og med godt resultat (2). 
I Skrerup mellem Vejle og Fredericia kan bpn
derne gratis benytte en hestetrukket oliemplle, 
men forholder sig alligevel tpvende til den nye 
plante, »skpnt jorden til rapssred er mange steder 
tjenlig og er en sred af stor vigtighed« (1786; 3). 
På Fyn begynder dyrkningen 1790 ved Brahe
trolleborg (4), ejeren af Skjoldemose ved Svend
borg avier fra 1797 raps i stor stil og bygger en 
oliemplle, men presseresterne kpres på marken 
som gpdning og anvendes ikke til foder (5). 
0.1800 er rapsavlen betydelig på merglede jor
der i Slesvig-Holsten, men helt ukendt i Jylland 
og kun forspgsvis begyndt enkelte steder på 
Sjrelland, således ved Melbygård og Antvor
skov; 1809 findes en oliemplle i Stensby ved 
Vordingborg (6). Et årti senere oplyses, at vin

terrapsen nu dyrkes på stprre (herregårds-)are
aler i Slesvig, 0Jylland, Fyn, Sjrelland, Mpn, 
Falster og Lolland, nogle steder dog kun til 
sommerstaldfodring og afgrresning om efteråret 
(7). I et 45 sider stort skrift 1822 »Er rapssred
dyrkning gavnlig eller skadelig for det danske 
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agerbrug?« mener pastorP.D. Faber, Jungshoved 
i SSjrelland, at rapsen ikke gavner hele vort land
brug, men enkelte bpnder kan med fordel avle 
den, afgrpden udpiner jorden, krrever brak og 
god gpdningskraft, giver ingen halm til foder 
og strpelse (bidrager ikke til gpdningsmrengden), 
den er pmfindtlig over for barfrost og skadedyr, 
trerskningen mere omstrendelig end kornets; på 
den anden side giver raps lige så mange eller 
flere fold, et godt sredskifte og sikrer en god 
indtregt. 
I Vejle amt dyrkes 1826 raps ved de fleste store 
gårde, ialt mindst 400 tdr. land (8). »Ingen sred 
kan give landmanden en så stor fortjeneste som 
en vellykket rapsafgrpde«, en jrevn hvedehpst 
giver kun det halve udbytte (9). 
Det er fprst fra o.1830, at planten får virkelig 
landpkonomisk betydning, hvilket navnlig skyl
des fremskridtsvenlige prresters initiativ; 1837 
er arealet godt 10.000 ha, deraf over en tredie
del på Fyn og Langeland, ipvrigt mest i det syd
pstlige Jylland, på Mpn er dyrkningen meget 
almindelig (10). På Tåsinge opmuntrer pastor 
Mpller i Bjergby 1833 bpndeme til at dyrke raps 
(11). Selv om kendte landpkonomer betegner 
rapsen som den vigtigste afgrpde,· begynder 
mange bpnder kun i det små på en indhegnet 
toft og mener stadig, at den udpiner jorden og 
for ofte mislykkes (Kpbenhavns amt 1839; 12). 
I NSjrelland begynder avlen o.1840, efter at man 
indfprte brak (13). 1843 findes oliempller i bl.a. 
Horsens og Lundum (14), »rapskagerne« bidra
ger vresentligt til at forbedre smprrets kvalitet 
og mange opkpbere betinger sig, at der fodres 
hermed. 
Medio 1800-t avles raps ved nresten alle gårde 
på Als o.a. steder; en god rapsmark er ejerens 
stolthed og glrede (15). Arealet kulminerer 1866 
med 15.600 ha, derefter svinder det strerkt ind, 
isrer fordi petroleum nu bruges til belysning ·i 
stedet for rapsolien, på Fyn ophprer avlen nre
sten helt i 1860'erne (16). Kortvarige udvidelser 
af arealet, således o.1870 og 1886 endog til 
15.700 ha (mere end en trediedel af landets 
hvedeareal), skyldes lave kompriser (17). Raps
arealet opgjordes 1876 til kun 560 ha, 1881 
1.100 ha, 1888 466 ha, 1896 godt 400 ha, om
kring århundredskiftet var dyrkningen så godt 
som ophprt: 1901 157 ha. 
Allerede 1757 påpeges, at agre med raps npd
vendigvis må indhegnes mod vildt og efterårets 
lpsgående husdyr (18). Manglen på hegn i man
ge egne samt hyppige pdelreggelser af skadedyr 
bidrager sikkert også til, at adskillige landmrend 
opgiver avlen efter få år (19). Man betragter 



den som et lotterispil, udbytte og pris svinger 
strerkt; et fynsk ordspil li;Sd, at man måtte rapse 
sig til udkommet for at bestå, jf. bankeroturt 

(20). 
Efter 2. verdenskrig får rapsdyrkningen et stort 
come-back. Regeringen garanterer en mindste
pris for fri;Sene til margarinefabrikkerne, og op
muntret af gode hi;Sstresultater i Sverige udlregges 
1949 800 ha, 1950 1.500 ha, 1951 10.000 ha, 
isrer på Langeland og Lolland-Falster (21). Det 
danske forbrug af rapsolie kunne (1952) drekkes 
med hi;Ssten fra 38.000 ha (22). 1961-63 var 
arealet med vinterraps 8.169, 18.645 og 8.283 
ha, med vår- eller sommerraps i de tre år hen
holdsvis 3.260, 6.287 og 7.366 ha; 1967 9.342 
ha vinter- og 10.440 ha vårraps, hi;Sstudbyttet 
hliv. 20.500 og 18.684 t. 

Rapsdyrkningens kulmination o.1830-65 falder 
sammen med den såkaldte kornsalgsperiode og 
er betinget af de til tider meget hi;Sje salgspriser 
(s. 233). Fri;Solien bruges navnlig i datidens !am
per, indtil man fik petroleum (23); den brrendte 
i en skål med sivmarv som vrege (24), sml. bd. 1, 
s. 180; endnu 1937 kunne man på apoteker ki;Sbe 
rapsolie til natlamper (»vågekoner« eller »pave
lys«) i sygevrerelser (25). Presseresterne, »raps
kagerne«, imi;Sdekom behovet for et proteinrigt 
kreaturfoder i en tid , hvor kvreg- og mejeribruget 
var i hurtig udvikling; allerede 1802 skrives, at 

Blomstrende raps. (Es). 

de opbli;Sdte oliekager bruges til heste-, kvreg
og svinefoder (26) . Efter 1945 er sti;Srsteparten 
af den hjemmeavlede raps udnyttet i margarine
industrien; den giver desuden smi;Srfarve, en ud
mrerket smi;Sreolie og anvendes i srebefabrikker; 
rester fra raffineringen bruges i hvidblikfabrika
tionen og til hvidgarvning (27). 
Gri;Snhi;Sstet raps giver et tidligt staldfoder (1827; 
23) og kan anvendes i ti;Srkeperioder (28) ; nogle 
landmrend skrerer den af om efteråret og blander 
den med halm til et kvregfoder, der sretter mrel
keydelsen op (1822; 29). 
De unge blade og roden kan, så lrenge planten 
ikke har sat fri;S, spises som salat (30). 

Farmakopeen 1772 anfi;Srer fri;Sene. Rapsolie 
bruges nu i veterinrere salver. Ki;Ser med trom
mesyge fik en flaske rapsolie og blev derefter 
motioneret (Holbrekegnen; 31). 
Halmens anvendelse er omtalt s. 233. 

LITTERATUR: (1) 146 1,1757,161; 728c 1,1763, 
541; 726 3.2,1783,1162; 576 l ,1796,199-217; (2) 576 

1,1796,214-16; (3) 385b 6; (4) 191 2,269 jf. 384 

1843,144f (Frederiksgave); 278 3,1930,50-52; (5) 675 

12,1810,317; (6) 667 4,1802,227-30 jf.319; 57 2, 
1803,178; 675 11,1809,382; 191 2,269f jf. 322 1812, 
55f,58-61; (7) 189 4,1820,217,221f,263,287,398f; 806j 

52 jf. 136 1822,245-49; (8) 136b 111; (9) 661 6,1827, 
279; (10) 191 2,269f; 567 1839,161f; 123 2,33; (11) 



339 152; (12) 318 164 jf. 936 1,1834,14-16 og 2, 
1835,81-87; (13) 941 69; (14) 812 720; (15) 944b 

41; 806k 100; (16) 278 1930,552; (17) 512 3,95; 996 

1954,92; (18) 146 l,152f; (19) 297c 93; (20) 136d 

1837,426; 591 1,1854,49; (21) 508 1950,565-67; (22) 
163 35,1952, 21; (23) 661 6,1827,279,282f,289,344ff; 
(24) 488/ 3,38; 944b 41ff; Kolding Folkeblad 26/10 
1937; 854 7,1939, 51f; (25) 304 434; (26) 667 4,324; 
(27) 599b 2,315f; (28) 939 4,1857,327f; (29) Faber, 
Er rapsdyrkning osv. 1822; (30) 398 1806,625; (31) 
107 1961. 

SÅNING OG V /EKST 

Sommerraps blev sået om foråret indtil St. 
Hans dag, vinterraps i september (1); andre tids
punkter for vinterraps var omkring eller straks 
efter St. Hans dag (2), omkring Jakobs dag 25/7 
(marsken 1796; 3), f!,'5rst i august i helbrakket, 
velg!,'5det og t!,'5r jord (4). Forvalter Thomsen, 
F!,'5rslevgård ved Nrestved, anbefalede at så raps 
i haven og plante ud efter plov (5). Sredemanden 
tog hver gang så mange fr!,'5, som der sad i klem
me mellem tomme!-, pege- og langfinger (mar
sken 1757; 6); der skulle vrere mindst en 
kot!,'5jrsprels afstand mellem planterne (Fyn; 7), 
og sås så tyndt, at et får uhindret kunne l!,'5be 
mellem rrekkerne (Als; 8). 
Den blomstrende mark var meget udsat for 
angreb af jordlopper, små sorte biller og kål
orme, der ofte !,'5delagde sommerrapsen (9), de 
modne planter blev hjems!,'5gt af fugle - ikke 
mindst derfor blev dyrkningen sine steder op
givet i 1800-t. 
Toppen af en moden rapsmark skal helst vrere 
så kraftig og sammengroet, at en kat kan gå ben 
over den (VLolland; 10). 

LITTERATUR: (1) 398 1806,625; (2) 69b 1820,69; 
278 3,1930,50; (3) 576 1,202; (4) 297c 92; 996 1954, 
92; (5) 936 2,1835,18; (6) 146 1,154; (7) 278 3,1930, 
50-52; (8) 944b 41; (9) 398 1806,625; 278 1930,50; 
(10) 107 1953. 

H0STEN 0G T/ERSKNING, ST/ENGLERNES 

ANVENDELSE 

Dyrkningen bredte sig fra Holsten nordpå, og 
det var holstenske (eller hollandske) arbejdere, 
som lrerte danskerne at h!,'5ste og trerske raps (1). 

I juni-juli og helst de duggede morgen- og aften
timer blev vinterrapsen forsigtigt skåret af med 
srerlige rapsknive; »brelgene« sprang Jet op, 
isrer når de blev t!,'5rre efter regnvejr. »Alle 
lrengtes efter at komme ud og skrere raps. Det 
så smukt ud, når der gik 40-50 mrend, koner, 
piger og drenge og skar raps af med seg! på en 
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stor rapsmark« (Skanderup sogn o. 1850; 3). 
Strenglerne lagde man håndfuldvis tilside, i 
VSjrelland på lagner (1820; 4), i to rader på en 
flad grresmark med toppene sammen (0jylland; 
5) for siden at stille dem i hobe (stryger) til 
eftermodning (0Jylland, Als; 6) eller binde dem 
med siv fra gr!,'5fter og damme, negene k!,'5rtes 
hjem på vogne med sejldug sprendt over lregter 
(s!,'5nderjysk marskgård o. 1880; 7). Af hensyn 
til trerskningen skulle hele marken helst h!,'5stes 
samme dag, derfor den store arbejdsstyrke (8). 
Adolf v.d . Recke's h!,'5stsang »Marken er mejet« 
(1868) stammer fra rapsavlsperiodens sidste del: 
Rapsen er ude, og den skal vi skrere, • rapper 
jer med rapsen, !ad det bare gå lidt rask! (Sml. 
nedenfor). 
Strenglerne 1!,'5ftede man med rapspinde, te-eller 
tregrenede trreforke, op i lrerreds- (gerne lagen-) 
betrukne rapsslmder, der havde to håndtag for 
og bag, og k!,'5rte dem til et planeret sted på 
marken eller ved gården , hvor trerskningen fore
gik (9). 

Her var mellem rapspcele sprendt et stort lrer
redssejl (400-500 kvadratalen), som regel an
skaffet af flere b!,'5nder i frellesskab; det hvilede 
på jorden og kanten b!,'5jede opad, så fr!,'5ene ikke 
kunne falde ud. Hver gård sendte en dygtig 
karl med plejl, rive og trrefork, desuden var 
bestilt daglejere; der kunne tit vrere 30-40 men
nesker i arbejde (Als, 10). 
If!,'5lge en beretning fra 1757 krrevede rapstrersk
ningen 30-32 personer - brerere med trreforke, 
plejltrerskere, soldere og håndlangere; en strerk 
karl med stor jernfork kastede til sidst halmen 
ud af sejlet; han blev kaldt strådjcevelen. og en 
anden karl, der bearbejdede de aftrerskede 
skulper og avner med rive mod en d!,'5rplade, 
hed helvedsdjcevelen, fordi st!,'5v og sved gjorde 
barn helt sort i ansigtet, og han stod i »helved
et«: det hj!,'5rne af sej let, hvor affaldet havnede 
(11) . - Otte personer med brereb!,'5r f!,'5rte rapsen 
til, andre otte lagde den på sejlet, derud over 
havde man en tilrettelregger og seks håndfaste 
trerskere, fem vendte laget og fem rystede det 
og rev skulper sammen, en bar den trerskede 
halm bort, en rev resterende skulper af med en 
rives )ange trender og en fjernede fr!,'5ene fra 
sejlet - ialt deltog 36 personer; de kunne trerske 
40-50 t!,'5nder fr!/5 om dagen (marskegn 1796; 12). 
41 mand med segl h!,'5stede godt 6 tdr. land raps 
på en dag, ti mand brugte 7 1/2 dage til at 
trerske den på sejl; man h!,'5stede 71 tdr. fr!/5 , 
men ca. 15 tdr. var faldet af på marken (Ravn
strup ved Ringsted 1820; 13). Et sted på Fyn 
trerskede 12 mand i to hold, som hver tog sin 



rrekke - tre ved hver side (8). 16 mand i to lige 
store hold arbejdede med plejle og skiftedes som 
regel hver halve time, andre otte bar halmen 
vrek og lagde ny raps til rette på sejlet. Når 
holdene skiftede, vankede en dram og man 
sang: 
Rapsen er ude, og den skal jo trerskes, råben 
om raps, lad det bare gå lidt rask! Raps, raps, 
raps - kom, så skal du få klaps! Vor unge piger 
skal alle ha' en mand 
(Skanderup sogn; 3). Mange steder i 0Jylland 
og NSjrelland havde gårdmanden lejet en mu
siker, der spillede klarinet eller violin til arbej
det (14) . »Trerskningen foregik under opsang, 
for at den kunne gå i takt. Tobakspiberne ding
lede dampende i mundvigene, piger fra byen 
k9m med sm9)rrebq;ld, 9)1 og store potter kaffe
punch ... der var hele dagen ligesom et helt 
marketenderi i marken« (Als; 15). I de gamles 
erindring stod rapstrerskningen som et dejligt 
stykke arbejde (16) , for unge mennesker var det 
en stor forlystelse at deltage, de måtte slide 
hårdt, men der blev ikke sparet på drikkevarer 
og god forplejning, hver aften var der 19)jer, 
musik og dans, det h9)rte rapsh9)sten tiI (17). 
B9)rnene kom op at k9)re med det sidste ]res 
(Avernak9); 18), og den sidste aften holdtes raps

gildet for alle h9)stfolkene (19). På Bornholm 
skulle husbonden give den pige, der havde hjul
pet med i rapsh9)sten, et blomstret sirts-hoved
t9)rklrede (rapstorkled) (29) . 
Enkelte steder blev rapsen k9)rt hjem til plejl
trerskning i loen (21), hvor man gik på hosesok
ker og brugte togrenede hasselstokke som forke 
(Fyn; 8). Eller alle heste f9)rtes en times tid 
rundt over hvert lag raps, så vendte man det og 
hestene fortsatte en halv time, <lerefter fjernede 
man halmen med trreforke og skallerne med en 
rives ]ange trender. Det tog en uge at trerske 4-5 
t9)nder rapsfr9), som efter rensning i st9lvm9lllen 
kom i store srekke a 100 kg og blev udskibet 
(s9)nderjysk marskgård o. 1880; 7). 
I gode år kunne på to tdr. land h9)stes 28-30 tdr. 
fr9) (1802; 23), af hver skreppe udsred 10-12 tdr. 
(VSjrelland 1820; 24) ; 1835 opgives udbyttet til 
mellem 15 og 20 fold (25), gennemsnittet for 
årene 1950-53 var ca 1.600 kg/ha, en landmand 
på Langeland h9)stede 3.000 kg/ha. 
0. 1820 ansloges den danske rapsh9)st til ca. 
100.000 tdr. med en salgsvrerdi af en million 
rigsdalere, for raps betaltes den dobbelte hvede
pris, hvilket meget bidrog til arealets udvidelse 
(26), oliem9)11erne gav 11-16 rgd. t9)nden (13 ; 24), 
siden nrevnes priser fra 16 til 22 rgd . og 20-50 
mark pr. t9)nde (27). Det skyldtes ikke mindst 

rapsavlen, at mange landmrend i 1840-60'erne 
blev ret velhavende. 
Det var almindeligt, at nordsjrellandske b9)nder 
k9)rte til hovedstaden og solgte rapsh9)sten (28) . -
1802 blev fra Slesvig udf9)rt ca. 16.000 tdr. til 
Holland og England, landsdelen havde 7 store 
oliem9)ller (29) ; 1836 udskibedes fra Stege 1.687 
tdr., fra Prrest9) 1.204 tdr. (30), 1830-50 androg 
den samlede årlige eksport nreppe over 100.000 
tdr., hjemmeforbruget var godt 10.000 tdr. (31). 

Rapshalmen blev brugt til at fyre med under 
bageovn og bryggerskedel , asken af navnlig 
»brelgene« gav en god bygelud til vask, blegning 
og srebekogning (32) . Halm og avner gjorde også 
nytte som str9)else under heste, drekke på kartof
felkuler, til vejforbedring, den blev frisk eller 
rådden blandet i m9)ddingen (33), i halmfattige 
år anvendt til trekning (Thisted amt; 34); skul
per, strengelspidser og »avner« gav foder til 
heste og får, og blev blandet med hakkelse til 
k9)er (35) . 
Men mange steder og isrer i den f9)rste tid blev 
trerskeaffaldet brrendt på marken; det skulle 
f9)rst tillyses ved kirkestrevne, så brandspr9)jten 
ikke rykkede forgreves ud, siden bekendtgjorde 
man det i aviseme (36). H .C. Andersen skildrer 
afbrrendingen i romanen O.T. (1836) (37). 

LITTERATUR: (1) 576 1,1796,207; 136b 109 jf. 
322 1812,55f,58- 61; (2) 398 1806,625; 278 1930,50; 
944b 41f; (3) 257 6,1923,127; 806 205f; (4) 69b 69; 
(5) 996 1954,92f; (6) 297c 93 ; 944b 41f; (7) 236 18/8 
1951; (8) 278 1930,50f; (9) 812 1843,369; 996 1954, 
52f; 278 1930,50-52; 941 175f; (10) 812 369; 944b 

41f jf. 760 412; (11) 146 1,1757,156--59; (12) 576 

1,1796,207f sml. 667 4,1802,227-30 jf. 319; (13) 189 

4,1820,217f; (14) 488g l ,154f (Sams9)) ; 996 1954, 
92f; 1014 27,1934,10; 941 122,175f; (15) 944b 42; 
(16) 806j 52; (17) 377 4,1922,39; 875 1911,70-88; 
(18) 278 1936,135; (19) 360 2,1915,91-94; 885 2, 
1926,173f; 944b 41ff; Kolding Folkebl. 26/10 1937; 
854 7,1939,51f; 228e 3,17 (Djurs!., Sams!ll), 278 

9,1936,135 (Avernak!ll); (20) 449 1939,16; (21) 576 

l,1796,207f (marsken, men ikke alm.); 488g 1,154f 
(Sams!/l); (22) 236 18/8 1951; 936 1,1834,15; (23) 
667 4,324; (24) 69b 69; (25) 936 2,1835,18; (26) 
P.D. Faber, Er rapsdyrkn. osv. 1822; (27) 944b 41; 
941 122 (o. 1850); 236 18/8 1951 (o. 1880); 885 20, 
1944, 130; (28) 941 69; (29) 667 4,1802,227-30 jf. 
319; (30) 567 161f; (31) 123 2,33; (32) 189 4,1820, 
218ff jf. 348 (Holsten); Faber, Er rapsdyrkn. 1822, 
22; 812 369; 278 1930,552; 760 412; 126 26--31; 941 

47; (33) 189 4,1820,218-21 jf. 328f (Holsten); 661 

6,1827,282f,284; 936 1,1834,277-81; 812 369; 567 
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161f; 136b 109; 201 368; 278 3,1930,552; (34) 201 

368; (35) 189 4,1820, 348 (Holsten); 661 6,1827, 
344ff; 936 1,1834,16; 812 369; (36) 760 273,833 
(1833); (37) 22 190. 

Kålroe, Kålrabi, 
Brassica napus var. rapifera 

regnes for en kulturform af raps med meget tyk 
og bred rodknold; det er den korsblomstrede 
rodfrugtplante til fodring, som senest vandt ind
pas i dansk landbrug, alligevel kom den til at 
spille den stprste driftspkonomiske rolle. 
Nogle af de reldste omtaler af roe (fra begyn
delsen af 1400-t) grelder måske denne plante. 
Kålroe 1774ff (1762-1829 kålrod), bladene ligner 
havekålens; kålrabi 1769ft gennem tysk fra ita
liensk cavoli rapi 'kålroer'. Skånsk roe 1764, 
svensk roe 1799 og Gotlandsroe 1878, fordi av
len is.er fra Sverige bredte sig til det pvrige 
Europa. Rutabaga 1799-1933 fra svensk, oprin
delig med betydningen 'rodklump'. Rodkål 

1829ft, Jylland 1800-t; roeraps 1884-86, knold

raps 1886 (1). 

Denne haveplante har antagelig udgjort en 
vresentlig del af middelalderens »kålgårde« og 
blev almindelig spist (2). 1794 anbefaler pastor 
Hpegh, at man på husmandssteder, hvor jorden 
bearbejdes med spade, dyrker kålrabi, turnips og 
botfeldske roer = haveroer (3); bladene og de 
snittede knolde kan bruges som malkekvregs
foder og skrrellet, kogt og skåret i småstykker 
stuves med mrelk og persille, kpd eller flresk, 
»når man fprst får smag for kålrabierne, elskes 
disse mere end andet sul« (1799; 4). 
0. 1800 har kålroen lrenge vreret dyrket i det 
nordpstlige Sjrelland (5). »Kålrabi er af over
måde stor nytte for bonden; den giver en drpj 
og sund fpde for ham og hans folk, og kålrabi 
under jorden er et af de bedste fpdemidler for 
hans kvreg«, om vinteren kan de gives ituhakket 
på hakkelsen eller kogt til en mos (1809; 6). Det 
kgl. Landhusholdningsselskab udsretter 1812 
prremier for de bedste kålroer (7). Kogt og stu
vet er roden ypperlig til salt kpd og flresk, »en
hver mand burde have 200 kålrabi til sin 
landsbyhusholdning« (8); der gpres forspg med 
ensilering af bladene med salt ti1 kvregfoder, men 
»dens dyrkning [er] kun få steder begyndt« 
(1820; 9). 1827 oplyses, at kålroer kun dyrkes 
enkelte steder i Randers amt, navnlig Galten 
herred (10), o. 1830 er dyrkningen kun almin
delig i Kpbenhavns nrermeste omegn (is.er Fre-
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deriksberg sogn) og 1839 der den mest yndede 
rodvrekst, frpene sås i haven og planterne fpres 
på marken omkring St. Hans dag (11); fem 
pvede mrend kan daglig tilplante 1 td. land, når 
hver sretter 3000 planter (12) . I begyndelsen 
kpber man planterne hos en gartner, siden sår 
man fra en lille lerskål ned i huller boret med 
fingeren, 2-3 frp i hvert hul (NSjrelland o. 1880; 
13). Optagningen föregår med kartoffelhakker 
(1816; 12). 
Endnu i 1880'erne har kålroen ringe betydning 
for landbruget sammenlignet med turnips og 
runkelroe. Arealet er 1888 kun ca. 2.000 ha. 
Men fra o. 1910 vinder dyrkningen hurtigt ter
rren, fprst i Jylland; 1934 opgpres arealet til ca. 
204.000 ha eller halvdelen af hele foderroearea
let - mod kun 1/20 o. 1830 (14) . Reducerede 
kvregbesretninger fprte til, at arealet gik tilbage 
fra gennemsnitlig godt 200.000 ha i perioden 
1955-59 til 155.300 ha i 1963; på andenpladsen 
kom fodersukkerroer med hhv. 147.230 ha og 
130.825 ha; 1968 96.000 ha. Sml. nedenfor. 

Kålrabibas var i Vendsyssel en ret af småhakket 
kålrabi blandet med flreskestumper (15). Rodens 
indhold af C-vitamin er så betydeligt, at man 
sppgefuldt har kaldt kålroen »Nordens citron« 
(15a). Den anvendes nu lidt til stuvninger. 

Koges og indtages for vredske i brystet, mod tpr 
hoste, spises med olie for at fremme fordpjelsen 
(denne plante? 1400-t; 16). Frpene indgår i 
drik og omslag for hovedpine (begyndelsen af 
1400-t; 17). »Opblreser bugen«, hvorfor nogle 
fprst koger den med mrelk, andre sylter den som 
kabudskål; spiser man ofte roer, bliver man 
»lystig til Venus' leg«, de knuste frp indtaget 
med drik modvirker gift og er bestanddel af det 
sammensatte universalmiddel teriak; omslag af 
kogte roer stiller podagrasmerter, destilleret 
vand af rådne roer lregges som omslag på frosne 
fpdder (1546ft; 18). - Man har givet ko med 
trommesyge frpene (19). 

Kålrabi er slang for menneskehoved (20). 
Et af de stprste eksemplarer man kunne finde 
blev udhulet og i julen eller Steffensdag 26/12 
med trendt lys i sat uden for huset (21), sml.s. 
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LITTERATUR: (1) 689 1,210f jf. 217; (2) 704 16; 
(3) 512 7,1874,262; (4) 858 31 jf. 43 1,1780,119; (5) 
57 2,212; (6) 427 19; (7) 880 1812,155; (8) 189 4, 
1820,157; (9) 661 3, 100-05,206; (10) 320 99; (11) 
318 1839,166; (12) 516 5,1816,256f; (13) 497 11, 
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