
Sødning af maden
Da degneboligen blev bygget i 1724, var sukker en sjælden og dyr vare.  

Honning
Derfor havde man mange steder produktion af honning, som kunne forsøde dagligdagen. 
Ofte var det degnene, som havde bier som husdyr, da det er en produktion, som ikke kræver 
jordbesiddelse.

Her på gården havde man oprindelig bier i halmkuber, og først i slutningen af 1800-årene kom 
bistadet med vokstavler til. Bistaderne stod øst for gården, hvor også bær- og frugthaven lå. Det 
var almindeligvis kvindens arbejde at passe bierne samt at forarbejde honningen, så den kunne 
indgå i husholdningen. 

Rørsukker
Dyrkning af sukkerrør i Dansk Vestindien var gennem 1700-årene grundlag for en betydelig dansk 
sukkerindustri med raffinaderier flere steder i Danmark. Men industrien havde i 1800-årene svært 
ved at klare sig i den internationale konkurrence. 

Sukkerroer
I 1870’erne blev der igangsat en dansk roesukkerindustri baseret på sukkerroedyrkning i den 
sydlige del af landet, først og fremmest på Lolland-Falster. Denne produktion overtog inden  
1. verdenskrig næsten hele sukkerforsyningen til det danske marked.

Konservering og opbevaring
Vore forfædre lærte gennem erfaring at bruge konserveringsmetoder som tørring, røgning, 
saltning og køling for at kunne lagre levnedsmidler i længere tid.

Saltning: Når man havde slagtet, blev nogle kødstykker lagret i kar eller tønder med 
tykke lag salt imellem. Saltkarret stod køligt i spisekammeret. Tørsaltning var en effektiv 
konserveringsmetode. Når kødet skulle bruges, blev det udvandet og kogt.

Tørring (spegning): Når man havde hjemmeslagtet en gris eller et lam, kunne man hænge nogle 
kødstykker, f.eks. en lammekølle, til tørre ved skorstenen nær komfuret, eller man kunne tage den 
ud i solen til lufttørring. Når køllen var tørret, kaldte man det et spegelår, og det kunne holde sig 
frisk længe. Om sommeren kneb det dog med holdbarheden, og man lagde det spegede kød i en 
kasse med rughalm, som blev opbevaret på loftet.  
Spegning var oprindelig lufttørring, hvorunder emnet var udspilet på pinde (spiger). Senere er 
spegning blevet en konserveringsform, hvor saltning og tørring kombineres. Begrebet omfatter nu 
desuden røgning. Spegede varer spises oftest rå, som f.eks. spegeskinke og spegepølse.

Henkogning: På Strandfogedgården begyndte man at henkoge sidst i 1920’rne. Det var mest 
kødvarer, men også lidt frugt og bær, der blev henkogt. Henkogning er en konserveringsmetode, 
hvor man anvender glas med løse låg. Mellem låg og glas anbringes en bred gummiring, og 
glasset lukkes med en metalbøjle. Til kogning findes særlige kedler med termometer. For kødvarer 
skulle temperaturen op på 100° C i en time, og for frugt 80° C i 20 minutter. Når glassene herefter 
blev opbevaret køligt, var holdbarheden ca. ½ år.

Køleskab og fryser: Fælles andelsfrysehuse blev almindelige i 1950’rne. Denne opbevarings-
metode ændrede hele vores madkultur og afløste alle ovenstående konserveringsmetoder, idet 
den helt ophævede den sæsonprægede kost. Hjemmefryseren har ikke spillet nogen rolle på 
Strandfogedgården.

Grød på bordet
268 år x 365 dage x 4 personer x 2 gange dagligt = 782.560 portioner
I dette køkken er der fra 1724 og til 1992 blevet lavet mad morgen, middag og aften til husets 
beboere. Der er blevet kogt grød, og som oftest har det været et kornprodukt kogt med enten mælk 
eller vand, samt salt eller sukker. Det har været havregrød, bygvandgrød, boghvedegrød, risvandgrød 
eller øllebrød. Men der er også blevet lavet risengrød, maizenagrød, rismelsgrød, mannagrød og 
”fløjlsgrød” af hvedemel, kartoffelmel og æg.

Grøden blev spist om morgenen, eventuelt serveret med spegesild, og som forret eller efterret ved 
et af de øvrige hovedmåltider. Der var dog også “grøddage”, hvor grød var måltidets eneste ret. 

Grød i Danmark
Grød af korn, gryn eller mel har formodentlig været kendt, siden korndyrkningen kom til Danmark 
i yngre stenalder cirka 3900 f.Kr. Grød var indtil 1900-årene daglig mad på mange danskeres 
spisebord. I slutningen af 50’erne forsvandt grød næsten helt. Dog fortsatte som mad for småbørn.  

Frugtgrød
Frugtgrød har sandsynligvis været kendt lige så længe som grød baseret på korn, gryn eller mel.  
I middel alderen omtales den ofte som mos og var en yndet afslutning på et måltid. Frugtgrød laves 
af næsten alle typer bær og frugter og spises ofte med mælk og fløde. Rødgrød, der laves af en 
blanding af røde bær, er betragtet som en dansk nationalret.

Kartofler i dagligdagen
Kartoflen er en grøntsag, som er velegnet til dyrkning på sandet jord, og man har også dyrket 
kartofler på Strandfogedgården. 

Kartoflen har været et meget vigtigt næringsmiddel i den daglige kost. Sammen med kød fra 
hjemmeslagtningerne kunne man således være selvforsynende. Nogle kartofler blev solgt, eller 
man leverede kartofler til fiskerne inde i Lønstrup og fik fisk som betaling. 

De kartofler, der blev i overskud, blev kogt på et særligt kogeanlæg og brugt som svinefoder. 

Kartoflen i Danmark
Kartoflen blev sidst i 1500-årene bragt til Europa af spanske Amerika-rejsende. I det følgende 
århundrede bredte brugen sig kun langsomt fra Spanien til andre europæiske lande, blandt 
andet fordi de først indførte planter ikke kunne tåle frost. I løbet af 1600-årene blev kartoflen et 
grundlæggende næringsmiddel for hele befolkningen i Irland og dele af Tyskland, da den var den 
billigste føde for de fattige.

I Danmark blev kartoflen først en almindelig kulturplante i begyndelsen af 1800-årene. Efter et 
tilbageslag i 1840’rne, på grund af kartoffelsygdomme, vandt dyrkningen især indpas i Jylland.  
I 1871 var kartoffelarealet nået op på 43.000 ha, hvilket næsten er samme areal som i 1995.  
I dag er kartoffeldyrkning en specialiseret og stærkt mekaniseret produktion, som kun beskæftiger 
cirka 5000 landmænd.

Kål var basismad
Da degneboligen blev bygget på dette sted i 1724, var der en kålgård umiddelbart vest for huset. 
Kål var en meget vigtig køkkengrøntsag og var basismad på samme måde, som kartoflen er i dag. 

Kosttilskud
Kål blev også brugt som samlet betegnelse for alle de grønne planter, som myldrede op om 
foråret, og som kunne bruges som grønt, vitaminrigt tilskud til den hungermad, som udgjorde 
vintermaden. 

Kål i Danmark
Kål er den ældst kendte grøntsag og har været anvendt siden oldtiden. Grønkål var i Danmark 
basisfødemiddel, og i løbet af 1600-årene vandt hovedkål frem. Først kom hvidkål, senere rødkål 
og omkring 1900 kom rosenkål til landet .

Fra slutningen af 1800-årene øgedes udbuddet af kål, og kålretter blev udbredt som dagligmad – 
fortrinsvis som mælkestuvede kål.

Den køkkenblå farve
I køkkenet på Strandfogedgården er døre og vinduer malet i den meget karakteristiske og 
populære køkkenblå farve, ligesom der har været en del blå-emaljeret køkkengrej. Lige præcis 
den blå farve har været meget almindelig i en periode i begyndelsen af 1900–årene. 

Selv om køkkenet ikke var beregnet til at blive vist frem, spillede udseendet en rolle, og man 
hængte blandt andet køkkengrejet op på væggen. 

Fluer undgår blåt
Fluer fra stalden har altid været en stor plage. Her spiller den køkkenblå farve også en rolle, da 
fluer og insekter flyver efter gule blomster, når de søger føde, mens de ikke flyver efter den blå 
farve. Fluerne vil derfor (næsten) undlade af flyve gennem et blåt rum eller gennem en blå dør og 
vil ikke lande på blåt køkkengrej.

Køkkenhistorier
Man har på Strandfogedgården kun haft adgang til en ret ensformig kost,  
der dog var den normale kost for den danske bondestand.

Forrådshusholdning
I slutningen af 1800-årene havde Strandfogedgården stadig selvforsynings- og naturalie-
husholdning. Den altdominerende opgave var at sørge for, at forrådet fra høsten kunne strække 
helt til næste høst. De fødevarer, som let kunne opbevares, var de vigtigste:

•  Rug til rugbrød
•  Byg til gryn og ølbrygning. 
•  Tørrede ærter, som let kunne opbevares på loftet sammen med kornet.
•  Svinekødet, der blev saltet og tørret og gav forråd fra november til november.

Det største arbejde lå omkring slagtningen og bagningen, som betød, at man kunne opbygge et 
fødevare lager. Det daglige arbejde bestod i at koge grød og kål samt stege eller koge flæsk. Det 
var ikke kogekunst, men solid husholdning. I denne træfattige egn lavede man ofte mad til flere 
dage ad gangen for at spare på brændslet.


