
Potter og pander
 
Panderne kunne være lavet i smedejern af den lokale 
smed, mens gryderne var af støbejern. Før det var 
køkkentøj af kobber også almindeligt. Vaffeljern 
og æbleskivepande hørte også med til køkkenets 
standardudstyr. Køkkentøjet stod eller hang fremme og 
skulle helst være velplejet ligesom komfuret.

Bagning
Man har altid bagt sit brød selv på Strandfogedgården. Det var især rugbrød, man bagte, 
men til højtiderne og andre specielle lejligheder bagte man også sigtebrød.

Brændekomfuret med indbygget bageovn var en stor lettelse, da det afløste den murede 
bageovn. I de gamle murede ovne bagte man kun med cirka tre ugers mellemrum, da 
det var et stort arbejde at varme ovnen op. I de nye brændekomfursovne kunne man 
bage flere gange om ugen, da man jo alligevel havde tændt op i komfuret hver dag. 

Brændsel til komfuret
Som brændsel brugte man enten mosetørv eller sandtørv. sandtørv kunne hentes ude 
ved klinten, når sandet føg væk og tørven blev blotlagt. Desuden brugte man også 
kvas fra havtornebusken.

Bilæggerovn
På Strandfogedgården har der 
også været en bilæggerovn i 
det tilstødende rum, som kunne 
indfyres fra køkkenet i tilknytning 
til komfuret. En bilæggerovn er 
praktisk, da man kan undgå røg og 
aske i stuen. 

De ældste ovne kom fra de 
norske jernstøberier. De kom til 
denne egn med den udbredte 
skudehandel mellem Norge og 
Vendsyssels vestkyst.

Primus
På landet blev petroleumsbrænderen hurtigt populær.  
Den kunne bruges til kogning af vand til morgenkaffen m.m., 
og man kunne vente med at tænde op i komfuret til midt på 
dagen og derved spare brændsel.

Brænderen blev opfundet i 1892 og blev udbredt i landhus
holdningerne, hvor man ikke kunne få gas indlagt.

Gaskomfur
Komfuret blev afløst af gasbordet med fritstående 
gasapparater. Det blev på landet først taget i brug 
i begyndelsen af 1950’erne, hvor flaskegassen blev 
udbredt.

Komfuret
Brændekomfuret blev almindeligt fra omkring 1850, hvor det afløste 
det åbne ildsted. Hvornår det kom til Strandfogedgården, vides ikke 
præcist, men sidst i 1800-årene er et godt bud.


