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Fra det gamle køkken. 
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I dette års kalender vil vi forsøge at fortælle om noget så dagligdags som det gamle 
køkken. Vi vil gerne fortælle lidt historie om husmoderens arbejdsplads, arbejde og 
nogle af hendes arbejdsredskaber. På billedet ovenover ses et komfur af støbejern med 
kogehuller, ovn og vandbeholder. Komfuret, som i slutningen af 1800-tallet efterhån-
den erstattede det åbne ildsted, kan vel betegnes som køkkenets omdrejningspunkt. Det 
betød en stor lettelse for husmoderen, at der nu var flere kogemuligheder og ovnen åb-
nede for nye og hurtigere muligheder for bagning. Røgen blev ført væk gennem et rør 
og derved undgik man at sod fra skorstenen faldt ned i gryden. Der blev fyret med 
brænde eller tørv.  
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Interiør fra begyndelsen af 1900-tallet. 
1 pund = 500g skrives 1 ù  



Februar 2015 
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Arkiv 
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Vaffeljern og Æbleskivepande 
Det var godt med 2 store æbleskivepander, når menuen var sødsuppe og æbleskiver, især når 
karlene kunne fortære over 20 æbleskiver pr. mand. 

Æbleskiver 
Man laver en dej af 1ù mel. 3/4 ù smeltet 
smør, 6-7 æggeblommer og 3 pægle lunkent 
mælk. Når det er udrørt, piskes hviderne og 
røres med. Når æbleskivepanden er varm, 
kommes en klat smør i hvert hul, derpå lidt 
dej så en tynd skive æble (kogt med  lidt 
sukker) og derpå atter dej. Husk at vende  
æbleskiverne. 
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Marts 2015 
ma ti on to fr lø sø 
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30 
Arkiv 

15—17 
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Maskine til behandling af kogt indmad til finker 
Maskinen blev vist nok aldrig særligt udbredt. 

Den velkendte kødhakker kunne lige så godt bruges. 

* Lokalhistorisk Forening afholder or-
dinær generalforsamling mandag den 
2. marts kl. 19 på Arkivet, Klarup Sko-
levej 21. Dagsorden ifølge lovene. 
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Finker 
har været kendt i Danmark siden 1600-
tallet. Hver gang der blev slagtet gris, 
blev der lavet finker af hjerte, nyrer, 
lunger og den del af leveren, som man 
ikke brugte til leverpostej. Der blev og-
så smeltet svinefedt af svineflommen og 
resterne fra afsmeltningen blev be-
nævnt fedtegrever. 
Mest muligt af den slagtede gris skulle 
udnyttes. 
Indmaden blev kogt for at man lettere 
kunne hakke den. Derefter tilsatte man 
salt, peber, kanel, løg og æbler samt 
fedtegrever. Finkerne blev nu ristet på 
panden og derefter spist på rugbrød 
som en delikatesse. 
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                 Gasapparat med gryde 1900-tallet                                  Krustadejern 1900-tallet 
I sidste halvdel af 1800-tallet var der kommet gasværker til belysning i  
mange større byer. Senere blev bygas også brugt til afløsning af brænde-komfuret. På landet holdt gas-
apparatet først sit indtog i 1950-erne sammen med flaskegassen, og det betød meget, at der ikke skulle 
fyres op før madlavningen. Det varme vand, som man før fik fra komfurets vandbeholder, kunne man 
nu få fra en gasvandvarmer. 

Krustader 
 

1/2 ù mel 
1 pægl koldt vand 
1/2 pægl hvidtøl 

2 tsk. brun sukker 
4 æg 

Røres til en pandekagedej. Heraf 80 kru-
stader, som koges i svinefedt. Krustade-
jernet varmes op sammen med fedtet, 
dyppes i dejen og krustaderne bages lyse-
brune og lægges med bunden op på fedt-
sugende papir. 
 
De tynde krustader serveres med f.eks. : 
Fyld af ærter og gulerødder med skinke, 
Fyld med asparges og rejer 
Fyld med høns og champignons 
Fyld med høns og asparges 
Fyld med fiskeboller 
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Goderådjern 
Goderåd er en af de ældste småkager, som man kender. Når der skulle fyrrers op i den store 
murede bageovn med plads til 20-30 brød, blev der tændt op med brænde inde i ovnen. Når det 
sorte lag af sod inde i ovnen var brændt væk (den sorte mand var ude), var ovnen varm nok til 
bagning. Gløderne blev raget ud med en skraber og asken fejet ud, inden brødene blev sat i ov-
nen med en brødspade. I gløderne foran ovnen eller i det åbne ildsteds gløder, kunne man bage 
goderåd. Goderådjernet til gløder var firkantet. Det afbillede goderådjern er blevet brugt på 
støbejernskomfuret, det passede lige til det mindste hul og måler 4 1/2 tomme i diameter.  
 

Goderåd 
1 ù mel 

1/2 ù sukker 
1/2 ù smør 

4 æg 
3 tsk. kardemomme 
1 tsk. vaniljesukker 

Sukker og smør røres sammen, der til-
sættes æg, vaniljesukker og kardemom-
me. Melet røres i lidt ad gangen. Bages 
på hver side i et goderådjern, som smø-
res med et flæskesvær efter bagning af 
hver kage. 



Juni 2015 
ma ti on to fr lø sø 
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                          Madam Blå 
I 1895 begyndte Glud og Marstrand at fremstille emaljeret køkkentøj. Mest kendt blev  
Madam Blå, som kom i størrelser helt op til 50 kopper kaffe. Produktionen stoppede i 1966, 
fordi kaffekolber og kaffemaskiner vandt frem. 

I juni, juli og august er Lokalhistorisk Arkiv 
lukket. Dog kan der åbnes efter aftale. 
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Kaffekværn ca. 1940-50 
Kaffen kom til Danmark ca. 1660 og Danmark 
blev et af det mest kaffedrikkende lande. Under 
2. verdenskrig blev kaffen rationeret. Kaffeer-
statning blev lavet af cikorie, roer og byg. Ratio-
neringen af kaffe ophørte først i 1952 og Rich`s 
og Danmark blev blandet i den ægte kaffe for at 
drøje på de dyre bønner. 



Juli 2015 
ma ti on to fr lø sø 
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Brødskærer 
I 1890 fremstillede Raadvad sin første rugbrødsskærer, og gennem de næste 50-60 år var den 
fast inventar i ethvert køkken, indtil den blev udkonkurreret af Evas pålægsmaskine og det ski-
veskårne rugbrød. Alligevel producerede Raadvad denne model i over 100 år. 

I juli og august er Lokalhistorisk arkiv lukket. 
Dog kan der åbnes efter aftale. 
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Rugbrød 
Rugbrødet har været en vigtig del af dan-
skernes kost i mere end 1000 år, fordi rugen 
var mere nøjsom end hveden. Efter år 1900 
opgav danskerne selv at bage rugbrødet. De 
købte hos bageren eller hans brødvogn, som 
kom hver uge. Nu er det igen moderne at 
bage sit eget rugbrød. 

Surdej 
1 dl gammeldags kærnemælk 
1 dl vand  
1 dl rugmel 
1 tsk. groft salt 
Røres sammen og står på køkkenbordet til næste 
dag. 
1. dag: 
600 g rugmel, 1,5 dl surdej, 3 spsk. salt, 6 dl lun-
ken vand røres sammen og hviler til næste dag. 
2. dag: tag 2 dl fra til ny surdej 
300 g skårne rugkerner, 3-4 dl lunken vand røres 
i.  
Kommes i rugbrødsform og hæver derefter 6 
timer. Bages 1 time og 40 min. 
 



August 2015 
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Buddingsform fra midten af 
1800-tallet 

I august er Lokalhistorisk Arkiv lukket. Dog 
kan der åbnes efter aftale. 
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Rugbrødsbudding 
1 1/2 fjerdingspund fint støt rugbrød røres 
med 1/4 ù smeltet smør og 1/2 pægl fløde. 
Derefter rører man 1/2 snes æggeblommer 
med 1/4 ù lyst sukker og 1/4 ù fint stødte 
mandler, og derpå røres det hele godt sam-
men. Til sidst røres hviderne til stift skum 
og kommes forsigtigt i tilligemed lidt stødt 
kanel. Dejen hældes nu i formen og koges i 
2 1/2  time. Den spises med vinsauce. 



September 2015 

ma ti on to fr lø sø 
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Strygejern 
fra sidste halvdel af 1800-tallet 

Strygejernet blev opvarmet med trækul 
-bemærk lufthullerne. 
Messingstrygejern var meget almindeli-
ge i 1700-tallet, men blev midt i 1800-
tallet afløst af jernstrygejern, der blev 
opvarmet på komfur eller kakkelovn 
eller som her med trækul. 

Lokalhistorisk Forening for Romdrup – Klarup, Klarup Skolevej 21, 9270  Klarup. Tlf. 9636 5530 

Manglebræt og manglestok 1758 
De blev brugt til rulning og glatning af sengelinned og duge. Den sammenlagte dug blev rullet 
om manglestokken, som derefter blev skubbet frem og tilbage med manglebrættet og derved  
glattet ( rullet ). 
Et manglebræt blev meget ofte givet i trolovelsesgave. Mange var som her med et håndtag for-
met som en hest og med udskårne mønstre. Nogle manglebrætter var ligefrem små kunstvær-
ker og kan måske forklare de lange forlovelser i gamle dage? ( Pigen syede og broderede sin til-
komnes brudeskjorte, det store arbejde kunne tage mange år).   
Det afbillede manglebræt måler 25 1/4 tomme. 
Årstallet 1758, som er skåret ind i manglebrættet, kan desværre ikke ses på billedet. Mangle-
brættet blev i 1980-erne købt af en beboer i Klarup, efter at have været i samme families eje si-
den tilblivelsen. Vi ved ikke, hvem der lavede det i 1758, kun at hans efterkommere stadig bor i 
Lillevorde. 



Syltekrukker fra 1900-tallet 
De saltglaserede krukker har været brugt til syltede 
asier eller rødbeder. 

Henkogning 
Omkring år 1900 begyndte man at henkoge især 
frugt og grønsager men også kød for at bevare næ-
ringsværdien i fødevarerne. Den blev bevaret bedre  
henkogt end ved saltning og tørring. Det var ca. år 
1800, at 2 franskmænd, som gennem forsøg fastslog , 
at fødevarer, der var kogte og opbevaret under luft-
tæt lukke, var holdbare. Siden er det videnskabeligt 
bevist, at baciller dræbes ved opvarmning og tilgang 
af nye umuliggøres p. g. a. lufttæt lukke. Henkogning 
blev især udbredt i de selvforsynende husholdninger, 
men blev afløst i 1950-erne af kummefrysere og an-
delsfrysehuse i næsten alle landsbyer. 

Oktober 2015 
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Hyldebærsaft 
Bærrene pilles og sættes over ilden eller i en ovn, 
indtil de begynde at gå itu, da hældes de op, af-
køles og vrides i et klæde. Saften sættes igen på 
ilden med 1/4 ù sukker og nogle stykker kanel til 
hver pot; den koges omtrent et kvarter, skummes 
godt og sættes kold på flasker, lidt cognac kom-
mes på, og de proppes eller tilbindes med blære. 
Denne saft holder sig godt og giver en behagelig 
smag i mad. 
Opskriften er fra Kogebog for små husholdnin-
ger af A. M. Mango 20.oplag 1876 
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Messing hulske og  
Kobber tragte  
fra 1800-tallet 

Henkogningsglas  
fra 1900-tallet 
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Bygilder 
 

Hvorfor mærkede man sit spisestel i en-
gelsk fajance? 
Vi kender til mærket sølvtøj med initia-
ler og årstal, men ved vi, hvorfor det blev 
mærket? 
Det giver god mening, når Anine Bech 
(1903-1996) fortæller om gamle dage og 
de bygilder, der blev holdt på gårdene i 
Romdrup i 1930-erne og 1940-erne i no-
vember måned.  -  Anine fortæller, at Ni-
els Møller, en husmand, som boede på 
Christianshøjvej 2, og som hjalp til på 
gårdene i Romdrup var budbringer. Når 
der skulle være gilde, kørte han rundt i 
sin fladvogn til de andre gårde og indbød 
til gilde. Samtidig fik han sølvtøj og ser-
vice med tilbage til den gård, hvor gildet 
skulle holdes. Selv om sølvtøjet var mær-
ket, kunne der alligevel ske forbytninger. 
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Tallerkener fra sidste halvdel af 1800-tallet 
De har tilhørt Christian Anders Bech ( 1840 –1890). Han var gårdfæster i Romdrup og 
flyttede i 1869 gården fra Romdrup Bakke op på marken øst for Romdrup. Nogle år 
senere købte han gården af grevskabet Lindenborg. I 1904 fik sønnen Niels Bech lov til 
at kalde gården ”Christianshøj” efter sin far. 
Der er i dag 8 tallerkener og et stegefad tilbage. Tallerkenerne blev i 1930-erne solgt for  
20 kr. til familie i Stockholm, men vendte tilbage omkring 1960. Bemærk mærkningen    
CAB på undersiden (øverst på tallerkenen til højre). Under stegefadet står der CABR 
( Christian Anders Bech Romdrup). 
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Kagerulle og kødhammer i løgmønster fra sidste halvdel af 1800-tallet.  
Den kølige fajance kagerulle var perfekt til udrulning af julens klejner, jødekager og brunkager. 

December måned var en måned, hvor julen blev forberedt ikke bare med julerengøring, men gæs og æn-
der skulle slagtes så tæt på julen som muligt gerne d. 18. og 19. dec. Julebagning krævede også mange  
arbejdsdage, hvad nedenstående liste fra julen 1969 vidner om. 

Skolens Sirupskager 
1 ù sirup 

1/2 ù farin 
1/2ù margarine 
2 t. ske. potaske 

1 spk.  kanel 
1 spk. nelliker 

pomeransskal efter smag 
1 3/4 ù mel 

Laves som andre brunkager, udrulles,  
udstikkes og pyntes med en mandel på mid-
ten. 

Lokalhistorisk Forening for Romdrup – Klarup, Klarup Skolevej 21, 9270  Klarup. Tlf. 9636 5530 

Overslagskager 1 ù mel, Alskager 1 portion, Vaniljekranse 1 por.,  Ko-
renderkager 1 por., Kræmmerhuse 3 por., Krustader, Skolens sirupska-
ger (se opskrift) 1por., Sønderjyske brunkager 1por., Jødekager (Anna 
Holsko) 2 por., Finskbrød (Laurine ) 1 ½ por., Medaljer 3 por., Peber-
nødder 2ù mel 


