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Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie - andelstiden
Et undervisningsmateriale for folkeskolerne i Saksild, Hou, Gylling og Hundslund
Forord
Velkommen til dette undervisningsmateriale med overskriften Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie.
Selve materialet er tredelt:
1. Lærerbaggrundsviden til materialet og beskrivelse af, hvordan materialet kan anvendes i
forbindelse med undervisningsforløb.
2. Elevdelen med kopiark til selve undervisningsforløbet.
3. Elevdel med baggrundsviden til den historiske periode andelstiden 1880 – 1950
I forbindelse med dette UV-materiale vil der blive afviklet inspirations-/kursusdag i brug af materialet.
Tusind tak til lærerne Karin Nielsen, Saksild Skole, Morten B. Sørensen, Gylling Skole, Finn Gad Christensen,
Hundslund Skole og Henry Christoffersen, Hou skole for kvalitativ og kritisk sparring i forbindelse med
udarbejdelse af dette UV-materiale.

Baggrund
Ofte tænker man, at for at opleve historien skal man besøge et museum – at historien er noget med
stenalder og vikingetid at gøre, og man skal besøge et museum for at opleve det. Men i virkeligheden kan
man opleve historien lige udenfor sin dør!
Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i en periode, som er meget synlig i de fleste danske
landsbyer nemlig andelstiden. Meningen er, at eleverne skal gå på opdagelse i den by, de går i skole i, en by
som måske også er den by, de bor i!
God fornøjelse med undervisningsmaterialet Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden.
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Lærerbaggrundsviden:
Andelstiden 1880 – 1950
Andelstiden er en betegnelse for en tidsperiode i Danmark, hvor man oprettede foreninger der byggede på
andelsprincipper, man kalder det derfor også for en andelsbevægelse. Her var områder, hvor det var en
fordel at gå sammen med andre. Det kunne være, når varer skulle købes ind eller ved produktion og salg af
landbrugets produkter. Formålet med oprettelse af disse foreninger var helt klart ud fra en fælles
økonomisk interesse – det kunne være en brugsforening, et mejeri, et slagteri m.v.; men der var også andre
mange andre områder hvor man sluttede sig sammen i foredrags – og gymnastikforeninger, kirkelige
foreninger og politiske foreninger. Andelstiden var præget af en stor kulturel vækkelse i hele Danmark.
Odder-egnen
Odder-egnen er og har altid været et udpræget land(brugs) område. Der var ingen købstad her og der er
heller ikke siden opstået større bymæssig bebyggelse. Til gengæld var jorden noget af det bedste i Jylland
(det fede Østjylland) og landbruget var veludviklet med mange landsbyer og herregårde. Odder var en
decideret landsby helt frem til 1860erne, herefter udvikler den sig til en ny by-type – den agrarer by – som
netop er et fænomen der opstår i perioden efter Grundloven i 1849. Den agrare by er en by-type, hvis
økonomi i høj grad bygger på landbrugsproduktion.
Årtierne fra 1870erne til første verdenskrig er en enorm brydningstid for Danmark. Ikke mindst på landet.
Afgørende er landbrugets omstilling til animalsk produktion efter en stor økonomisk krise forårsaget af at
Danmark for alvor er blevet en del af verdensmarkedet. Den afgørende omstilling var en kraftpræstation
som blev trukket af gårdmandsstanden og gennemført i andelsorganisationen. Det kunne lade sig gøre fordi
man formåede helt grundlæggende at løfte hele bondestanden kulturelt, uddannelsesmæssigt og socialt.
Disse forandringer stak meget dybt. Historikere taler om ligefrem om udviklingen af et parallelt
agrarsamfund i denne periode. Gårdmandsstanden fik deres eget politiske parti (Vestre), en ideologisk
bastion (Højskolebevægelsen og Grundtvigianismen), de købte ind i egne butikker (Brugsforeninger),
udvikle egne produktionsmidler (Andelsvirksomheder) og finansinstitutioner (Låne og Sparekasserne).
Endelig udviklede de en ny landbokultur med et bredt foreningsliv centreret omkring forsamlingshusene.
De sociale, kulturelle, religiøse, økonomiske og politiske forandringer påvirkede alt helt ned til den enkelte
husstand og forholdet mellem mænd, kvinder og børn såvel som sociale klasser og erhverv.
Brugsforeningerne
Som andelsbevægelsens fødselsår sættes 1866, da den første danske forbrugsforening (brugsforening),
Thisted Arbejderforening, blev stiftet i Thisted. Disse brugsforeninger, som de almindeligvis kaldes i dag,
voksede relativt hurtigt i antal. Omkring 1. verdenskrig fandtes der cirka 1400 (af disse kun 50 i byerne)
med et samlet medlemstal på omkring 200.000. I 1896 oprettedes Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger, FDB, hvis væsentligste formål var at foretage fælles indkøb for de enkelte foreninger.
Jernbanerne
En vigtig forudsætning for andelstiden og andelsbevægelses store succes var ikke mindst etableringen af
såvel det statslige som det private jernbanenet.
Anlægget af de første jernbaneanlæg i Danmark blev iværksat i foråret 1861, i alt 496 km jernbane med 51
stationer og 7 holdepladser. Arbejdet var afsluttet i 1868, hvorefter dette net successivt blev udbygget.
I oktober 1868 blev jernbanen mellem Århus og Fredericia åbnet, og den var en forudsætning for at få en
privatfinansieret jernbane til Odder. Fra Fredericia var der i 1866 åbnet jernbane til Flensborg og Hamborg.
Efter krigen i 1864 blev England imidlertid Danmarks vigtigste samhandelspartner, hvorfor bygningen af
Esbjerg havn blev igangsat. I 1874 nåede jernbanen til Esbjerg. Havnene var først endelig færdig i 1878.
I Odder Kommune blev der etableret to privatfinansieret jernbaner. I 1884 blev der etableret jernbane
mellem Århus, Odder og til havnen i Hou. I 1904 kom der jernbane mellem Horsens, Hundslund, Falling,
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Ørting og Odder. Jernbanenettets etablering og udbygning i Danmark var en forudsætning for afsætning af
varer udover helt lokal afsætning.
Andelsmejerierne
Efter brugsforeningerne fulgte andelsmejerierne. Mejeridriften havde gamle rødder, men med omlægning
til animalsk produktion, som det danske landbrug gennemgik i 1870érne, begyndte man på de mindre
gårde at have egne mejerier.
Baggrunden for denne omlægning til animalsk produktion var at landbruget, som hovedsageligt var
kornproducerende, i 1870érne ramtes af en afsætningskrise, hvilket betød, at det danske landbrug i løbet
af 1880érne foretog en revolutionerende omlægning fra kornproduktion til animalsk produktion. Man
havde i Danmark satset meget på England som eksportmarked for kornproduktionen, men var her blevet
udkonkurreret af billigt korn fra USA og Rusland. Den engelske industri havde så stor succes på
verdensmarkedet, at de engelske arbejdere dels blev flere og med en købekraft. Det øgedes efterspørgslen
efter andre landbrugsprodukter end korn.
Ikke mindst dansk smør blev en eftertragtet handelsvare, men den enkelte danske bondes
hjemmekærnede smør var der ikke meget ved, og opkøbet var besværligt. Derfor oprettede købmænd i
1870érne en række ”fællesmælkerier”, hvor man forarbejdede mælken fra lokale bøndergårde. Men
bønderne kunne ikke se hvorfor købmændene skulle have store fortjenester på deres mælk, og i 1882 fik
man på Vardeegnen i Vestjylland en ny idé. I Hjedding oprettede bønderne deres eget andelsmejeri, hvor
den enkelte bonde fik andel i udbytte i forhold til, hvor meget mælk han leverede. Jo flere køer, høveder,
bonden havde, desto mere fik han ud af det. Men i ledelsen af mejeriet i Hjedding stemtes der ikke efter
høveder, men efter hoveder. Hver mand, fra den mindste husmand til den store proprietær, havde én og
kun én stemme, og denne model gik i løbet af 1880érne sin sejrsgang over hele landet. Samtidig sikrede
den teknologiske udvikling langt bedre smørkvalitet, sammen med en god mejeriuddannelse.
I 1894 var der i alt 907 andelsmejerier. I 1909 var tallet steget til 1163. Det samlede antal danske mejerier
kulminerede i 1930’erne med knap 1800, heraf godt 80 % andelsmejerier, dvs. mere end et mejeri i hvert
sogn. Antallet faldt i 1940’erne til ca. 1600 og i 1950’erne til ca. 1400 mejerier. Langt de fleste lå på landet
og producerede primært smør til eksport, mens private by-mejerier og et større arbejderkooperativt
mejeri, Enigheden, afsatte mælkeprodukter til hjemmemarkedet. Enkelte privatmejerier specialiserede sig i
ostefremstilling, såsom Høng og Tholstrup.
Korn- og foderstoffer
Foruden brugsforeningerne blev der også oprettet et stort antal indkøbs- og salgsforeninger for landbruget
efter andelsprincippet. Blandt sådanne sammenslutninger, der omfattede køb af driftsmidler som maskiner
og redskaber, gødning – og foderstoffer, sæd, frø samt salg af smør, kød, kvæg kan nævnes Jysk Andels
Foderstofforretning, der blev oprettet i 1898. En række af disse foreninger fusionerede i 1969 til Dansk
Landbrugs Grovvareselskab, DLG.
Andelssvineslagterier
Også på andre felter gik andelstanken sin sejrsgang. Svineholdet øgedes, og i 1887 grundlagdes det første
Andelssvineslagteri i Horsens. Til svineslagteriet var der knyttet en eksportforening, og dansk bacon blev
efterhånden en ny stor artikel på det engelske marked. Antallet af andelsslagterier voksede fra 26 i år 1900
Til 44 i 1914. I mellemkrigstiden kom yderligere 17 til og et sidste i 1950, så det samlede antal frem til
1960érnes begyndelse var 62. 9 ud af 10 af alle danske landbrug leverede svin til danske andelsslagterier.
Den sidste tiendedel produceredes på 15 private slagterier. Hovedparten af svineproduktionen
eksporteredes til England, som aftog over 90 %. Foruden svineslagterierne fandtes en del kvægslagterier,
der overvejende var privatejede og primært solgte produktionen på hjemmemarkedet.
Her i Odder Kommune oprettedes Odder Andelssvineslagteri i 1889, slagteriet var nr. 35 efter størrelse af
de 62 andelsslagterier. Slagteriet blev i 1971 fusioneret med Tulip Slagterierne i Vejle. Odder
Andelssvineslagteri blev nedlagt i 1987.
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Foredrags- og gymnastikforeninger
I slutningen af 1800-tallet var en kulturrevolution i gang i landboernes liv. Landboforeningerne,
sparekasserne, andelsbevægelsen, brugsforeningerne og højskolerne var alle led i den samme organisering
af nye fællesskaber, som trådte i stedet for dem, landboreformerne havde nedbrudt. Der blev brug for en
lokal ramme om de mange aktiviteter, som også kom til at omfatte foredrags- og gymnastikforeninger
foruden et aktivt kirke-liv i Indre Mission eller i de grundtvigske orienterede frikirker og valgmenigheder.
Det er også på denne tid at der opstod en række politiske foreninger. De mørke aftener i tællelysets skær
blev afløst af sociale aktiviteter oplyst af petroleumslamper, og det måske vigtigste hus i sognet blev et af
de henved 1600 forsamlingshuse, der opførtes mellem 1870 og 1900. Dertil kom omkring 900
missionshuse, afholdsloger osv.
Andelstiden kom til at præge vores danske samfund og kultur på mange måder, hvilket vi stadig mærker i
dag.
Andelstidens bygninger
I de fleste landsbyerne finder man i dag rester af andelstidens bygninger: mejeriet, andels-sparekassen,
elektricitetsværket, slagteriet, friskolen, højskolen, forsamlingshuset, afholdsforeningen, ”foderstoffen”,
missionshuset, frysehuset, brugsforeningen og vandværket.
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Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden i Gylling
Man behøver ikke at tage på museum for at opleve historien. Tag din familie, børn og
bedsteforældre med på landsbytur i en landsby, måske jeres egen eller en, I kender fra familie
eller venner og bekendte. Prøv at se hvor mange bygninger, I kan finde fra andelstiden (1880 –
1950)
Gå på opdagelse i landsbyen i andelstiden.
Danmark er dækket af landsbyer og alle landsbyer kan fortælle en historie om op til flere hundrede års liv i
byen, en fortælling om før og nu.
I løbet af 1800 tallet gik mange landmænd fra at være lejere(fæstebønder) til at være ejere af deres gård.
Det gamle landsbyfællesskab var slut, og landmanden og tjenestefolkene måtte selv stå for arbejdet på
gården. Men der var områder, hvor det var en fordel at gå sammen med andre. Det kunne være, når varer
skulle købes ind eller ved produktion og salg af landbrugets produkter.
Derfor begyndte man at gå sammen i andelsselskaber. Det kunne være i form af brugsforeninger, mejerier
og elværker. Hver andelshaver købte en andel, så man var fælles om at eje, og så ansatte man uddannet
personale til at stå for arbejdet.
Rigtig mange landsbyer voksede meget i andelstiden med nye forretninger, virksomheder og
forsamlingshus. Hvor der kom jernbaner, kaldte man dem for en ”stationsby”.

Her er et eksempel - vi går på opdagelsestur i Gylling i Odder Kommune på jagt efter
andelstidens bygninger:
Gylling Brugsforening.
Danmarks første brugsforening startede i Thisted i 1866. Herefter bredte brugsforeningerne sig ud over
landet, og i 1914 var der oprettet over 1500.
Den første brugs i Gylling er fra 1873 og startede med 18 medlemmer, og handlen foregik i en lille stue hos
uddeler Mads Mathiassen. Først i 1901 kom brugsforeningens bygning til at ligge på hjørnet af Gyllingvej og
Otto Møllersgade. Udover varer som kaffe, havregryn og sæbe til husholdningen, forsynede brugsen førhen
også landmanden med f.eks. søm, hegnstråd og værktøj. I dag er her privatbolig. Den nye brugsforening
ligger lige overfor Gylling Efterskole på Gyllingvej.

Gylling Brugsforening (1925)
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Gylling Forsamlingshus.
Forsamlingshuset har gennem tiderne været samlingspunkt for byens kulturelle liv lige fra folkedans og
foredrag til foreningsballer og bryllupper.
Det første forsamlingshus i Gylling blev bygget i 1860. Dengang blev det mest brugt til vækkelsesmøder.
Huset blev revet ned i 1898. Det andet forsamlingshus blev også benyttet til Gylling Sogneråd og Gylling
Sparekasse. Også dette hus blev nedlagt for at give plads til det det forsamlingshus, vi finder her i dag på
Købmagergade – gaden, der for øvrigt er opkaldt efter de mange købmænd på gaden. Det nuværende
forsamlingshus blev opført i 1905. I 1937 kom der overetage på, derfor også disse to årstal over indgangen.
I 1976 blev forsamlingshuset igen ombygget med en udvidelse med en store sal, så forsamlingshuset kunne
rumme 250 gæster.

Gylling Forsamlingshus (1997)

Gylling Frysehus.
Det var et stort fremskridt, da det blev muligt at fryse fødevarer ved hjælp af køle/fryseanlæg. Køleskabe og
frysere var stadig for dyre for den enkelte, så man oprettede i stedet fælles frysehuse i starten af 1940érne.
Her havde man en boks, hvor man kunne fryse pakker med kød, bær eller andre fødevarer og så hente dem
hjem efterhånden, som de skulle bruges. Man betalte efter, hvor meget plads man skulle bruge.
Frysehuset finder I på Gylling Østergade.
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Gylling Frysehus (2017)

Gylling Sparekasse.
Skråt overfor den gamle brugs finder man den tidligere Gylling Sparekasse på Gyllingvej.
Gylling Sogns noget isolerede beliggenhed har bidraget til Gylling Sparekasses trivsel. Sparekassen blev
oprettet i 1882 med en lokal lærer som bogholder. Gylling Sparekasse var selvstændig Sparekasse indtil
1969, hvor den blev sammenlagt med Hads Herreds Spare- og Lånekasse i Odder.
Sparekassebygningen er i dag privat bolig.

Gylling Sparekasse (1945-55)
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Gylling Vandværk
Lidt ude af Søbyvej ved det nye boligkvarter finder man Gylling Vandværk.
Før i tiden kunne det være svært at skaffe nok rent vand i brønden, man havde hjemme. I stedet fik man
hjælp af professionelle brøndborere, og fra den fælles boring fordelte man vandet til alle husene gennem
nedgravede vandrør. Nu kunne der komme sikre forsyninger og holdes bedre øje med kvaliteten.
Gylling Vandværk er fra 1938.

Gylling Vandværk (1917)

Gylling Andelsmejeri.
I slutningen af 1800- tallet blev konkurrencen på kornmarkedet så stor, at de danske landmænd måtte
ændre til animalsk produktion og deraf følgende salg af mejeriprodukter og kød. Derfor gik det stærkt med
at bygge både andelsmejerier og andelssvineslagterier. Det første andelsmejeri blev opført i Hjedding i
1882. Bare på et år i 1888 blev der i Danmark opført 240 mejerier. I 1914 var der 1168 mejerier i landet.
Gylling Andelsmejeri startede oprindeligt som privatejet Fællesmejeri, men blev i 1888 til andelsmejeri med
snart 176 andelshavere. Mejeriet er ombygget og udvidet i flere omgange, så det kan være svært at
genkende fra fotoet nedenunder. I 1968 blev Gylling Andelsmejeri solgt til mejeriet Ålholm i Odder og
fungerede som mejeri indtil 1971. Senere hen blev bygningen anvendt til renseri. I dag står bygningen tom.
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Gylling Andelsmejeri (1910-40)

God opdagelsestur ude i landsbyen!
Med venlig hilsen
Ole Sørensen, naturvejleder
Moesgaard Museum, Afdeling Odder Museum
Rosensgade 84, DK-8300 Odder
+ 45 86540175 - 23447039
os@moesgaardmuseum.dk
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Lærer- og elevark: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden

Viden: Mad i andelstiden
I andelstiden skete der en forandring i det danske køkken. Det blev almindeligt med komfur og man fik også
kødhakkemaskinen. Før man fik komfur havde man tilberedt maden over åbent ildsted. Dengang var det
retter som byggrød, øllebrød, gule ærter, æbleflæsk, blodpølse og grønlangkål der var almindelige.

Åbent ildsted

Kødhakker

Gammeldags komfur

I andelstiden fik landmanden flere dyr på sin gård, det var især grise og køer. Da man nu også
havde både komfur og kødhakker, kom der en forandring i det danske køkken. Grundlaget for et
køkken med kartofler og mælk som basis var lagt. Landmandens mælken fra køerne betød at sovs
lavet på mælk nu blev et standardtilbehør i madlavningen til den varme middagsret.
Middagsmaden kom til at bestå af sovs og kartofler til retter som flæskesteg og rødkål, frikadeller,
hakkebøf og medisterpølse. Også suppe blev en klassiker. Her var det klar suppe med kød-, mel- og
brød-boller og dertil det kogte kød med peberrodssovs. Man spiste også kogt torsk med
sennepssovs, hakkede æg og peberrod og ligeledes stegt sild med løgsovs. Det var i høj grad et
køkken bygget på flæskekød, hvor anvendelsen af fisk indskrænkede sig til torsk, sild, ål og
rødspætter. I det samme tidsrum kom de mange frugtretter – rødgrød, sødsuppe og kompotter.
Karakteristisk for dette køkken var en udstrakt brug af sur- sødt med æbler og svesker og sødet
rødkål til flæske-, ande- og gåsesteg, sukkerbrunede kartofler til bl.a. grønlangkål, brunkål og sursødt tilbehør som syltede rødbeder, asier og agurkesalat. Den udstrakt brug af mælk og fløde til
stuvninger og sovse er markant. At sukker blev billigt (sukkerroen) bevirkede den meget øgede
brug af sukker i madlavningen.
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Lærer: Spørgsmål til elevark/Historisk baggrund
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Lærer: Svar til spørgsmål/elevark/Historisk Baggrund

Quiz om Danmarkshistorien. Svar:
145: Andelsmejeri
146: Flyvemaskiner
147: Asta Nielsen
148: Den spanske Syge
149: Kvinderne
150: 1930érne (1935)
151: 9. april 1940
152: Richs (evt. Danmark)
153: Bornholm
154: Marshall-hjælp
155: Forenede Nationer
156: Dannebrog
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Lærevejledning til anvendelse af UV-materialet:


Her kommer kommentarer til de enkelte dele af materialet.



De enkelte elevark kan bruges i rækkefølge eller man kan plukke i dem.



Lærer/elevark med mad i andelstiden (side 11) er dels tænkt som baggrundsviden både til læreren
og til eleverne - som basisviden for at lave maden fra opskrifterne elevark 8 – 11.



Organisering af eleverne i grupper/overvejelser.



Historiesiderne (side 23 – 36) kan bruges til en indføring af eleverne i den historiske
periode, som andelstiden repræsenterer – 1880 – 1950. Til materialet hører opgaveark og
svarark.
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Elevark 1: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie - andelstiden.

1. Gå på opdagelse i din skoleby efter andelstidens bygninger:
I de fleste landsbyerne finder man i dag rester af andelstidens bygninger: mejeriet, andels-sparekassen,
Elektricitetsværket, slagteriet, friskoler, højskoler, forsamlingshuse, afholdsforeninger, ”foderstoffen”,
missionshuse, frysehuse, brugsforeninger og vandværker.



Prøv at se hvor mange af andelstidens bygninger du kan finde i din skoleby



Måske ved du allerede hvor mejeriet ligger.



Tag fotos af de bygninger du finder.



Spørg dine forældre eller bedsteforældre om de ved noget.
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Elevark 2: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie - andelstiden

2. Søg efter viden om andelstiden i din skoleby.


Besøg det lokalhistoriske arkiv.



Måske kan dine bedsteforældre fortælle om deres oplevelser fra tiden.



Lav et interview



Forbered dit/jeres besøg grundigt – hvad vil I gerne have svar på!



Husk: lav aftale med dem du/I vil besøge



Skriv ned det du finder af viden



Søg på internettet
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Elevark 3: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden

3. Besøg hos en landmand eller en person, der ved noget om andelstiden i din
skoleby.


Forberede dit besøg. Hvad vil I gerne finde ud af: forberede et interview med landmand,
landmandskone.



Hvilke spørgsmål vil I stille vedkommende. Forbered jeres spørgsmål hjemmefra!



Husk at skrive deres svar ned.



Måske en god ide at I bruger diktafon. Så kan I skrive svarerne ned når I kommer tilbage til
skolen.



Husk at tage billeder af dem i besøger og deres gård/sted.
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Elevark 4: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden

4. Kontaktpersonsliste: Gylling skole
Landmænd og andre.
1. Tidligere landmand Steffen Noes, Søbyvej 12. Har fede-kvæg, 86550746, 41168746,

stenoes@gmail.com
2. Arkivleder på Gylling Lokalhistoriske Arkiv: Mogens Højmark:

gylling.arkiv@gmail.com; 21366391 eller 64637564
3. Måske kende I selv en landmand eller ældre person som kender til andelstiden!

19

Elevark 5: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden

5. Lav en udstilling, hvor I viser hvad I har fundet ud af.


I kan lave plancher



I kan lave videooptagelser



I kan lave modeller af nogle af de bygninger fra andelstiden i jeres skoleby/-område.



Har I selv en anden ide?
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Elevark 6: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden

6. Invitere til fernisering af jeres udstilling.


Lav en invitation.



Invitere forældre og de kontaktpersoner som i har mødt i jeres undersøgelse om andelstid i
jeres område.
Ide:



Byd på rugbrød med hjemmelavet smør, knapost, og øllebrød med fløde.



Forbered en festaften, som den kunne have set ud i andelstiden.
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Elevark 7: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Opskrift

7. Lav din egen knapost. Opskrift

KNAPOST – SMØREOST
Knapost er en ost lavet på danske gårde i århundreder. Den består kun af kærnemælk og kræver
ingen specielle remedier som f.eks. osteløbe, og så tager det kun en time at lave den.
Knapost smager mildt, minder om smøreost og kan smages til med f.eks. krydderier eller
krydderurter. Holder 4-5 dage i køleskab, men osten er højst sandsynligt væk inden da.
Det er vigtigt, der kun bruges økologisk kærnemælk, da almindeligt kærnemælk ofte kun er syrnet
skummetmælk.



INGREDIENSER
1 l økologisk kærnemælk
evt. krydderier eller krydderurter

FREMGANGSMÅDE
1. Hæld kærnemælken i en tykbundet gryde og varm den langsomt op til 60°C. Det skal tage ca. en halv
time.
2. Når kærnemælken når de 60°C, skiller ostemassen fra vallen. Hæld ostemassen gennem en fintmasket sigte og lad den stå til afdrypning i en halv time.
3. Smag til med salt og peber, evt. krydderier eller krydderurter og opbevar i køleskab. Kan holde sig 4-5
dage i køleskab.


Færdig på: 90 Minutter
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Elevark 8: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Opskrift

8. Lav selv smør. Opskrift
Man har lavet smør i Danmark i mange hundrede år. Nedenunder kan se en opskrift på hvordan du
kan lave smør. Man kan også lave smør i en plasticpose med en rengjort mønt i. så skal man ryste
posen i rigtig lang tid. Du får det bedste resultat ud af det hvis fløden og kærnemælken er godt kold.
Put evt. isterninger ned i den pose i ryster. Der kommer også en væske med som du skal hælde fra. Du kan
drikke væsken. Det er kærnemælk.

S Å D A N KÆRER D U D I T E G E T S M Ø R P Å EN NEM M ÅD E.
Ingredienser til 450 g færdigt smør
1 liter piskefløde
1 dl kærnemælk
1 tsk. Salt
Kom piskefløde og kærnemælk i en røremaskine eller i en skål, hvor der bruges en elpisker – pisk
de to ting sammen ind til der dannes smør – og væske og smør skilles i to.Tag smørret fra og pres
den fri fra væsken. Hæld blot væsken ud. Gnid saltet ind i smørret og stil det på køl.
I kan også vælge at syrne jeres fløde: 1 liter fløde blandes med ½ liter kaffefløde og 6-7 spsk.
Tykmælk. Varm blandingen op til 20 grader. Lad det stå ude til næste dag og syrne. Herefter sæt det
i køleskab til afkøling. Nu kan I lave syrnet smør. Det smager af mere.
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Elevark 9: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Opskrift

9. Lav øllebrød. Opskrift

Ingredienser til 4 personer
350
gram
Rugbrød. mørkt
4
dl.
Vand
7.5
dl.
Mørkt hvidtøl
50
gram
Sukker
2.5

dl.

Piskefløde

Opskrift:
Brødet skæres i terninger, udblødes i vandet og koges 20 min.
Det hele gnides gennem en sigte. Hvis man gerne vil have øllebrød uden klumper. Øllet tilsættes og suppen
koges ca. 10 min. Det smages til med sukker.
Fløden piskes og serveres til.
Tips:
Øllebrød kan fryses

24

Elevark 10: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Opskrift

10. Lav flødeskum. Opskrift

Hvordan pisker jeg fløden til flødeskum?
Det er vigtigt ikke at piske for meget. Pisker man for længe deler fløden sig nemlig i 2 – smør
og kærnemælk. Men det er samtidigt vigtigt at tænke på hvad man skal bruge flødeskummen
til, når man pisker den. Vil man f.eks. lave flødeskum til is eller frugtis, skal flødeskummen
som regel kun piskes indtil den kan danne ”toppe” når man løfter piskeriset.
Hvis man blot ønsker den almindelige flødeskum er den færdig når man kan vende skålen på
hovedet uden at flødeskummen falder ud.
Der er mange måder at piske fløden på. Man har ikke altid en håndmikser eller andet køkkengrej ved hånden, og så gælder det om at være kreativ når man vil have sin flødeskum.
Her er et par forskellige metoder:
1. Den lette. Håndmikseren. Husk at bevæge den lidt rundt så det stivner jævnt.
2. Et piskeris. Det tager ikke så længe før det stivner. De fleste tænker at det er hårdt,
men det er det faktisk ikke. Æggehvider er derimod noget længere om at stivne.
3. Et bæger med låg. Bægeret skal maksimalt være 1/3 – 1/2 fyldt med fløde og ryst fløden til flødeskum.
4. En af de kraftigere fryseposer med små (rengjorte) ting i. Terninger, glaskugler eller
lignende. Bare der ikke er skarpe kanter. Fyld så meget luft i posen som muligt.
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Elevark 11: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 1

26

Elevark 12: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 2
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Elevark 13: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 3
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Elevark 14: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 4
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Elevark 15: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 5
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Elevark 16: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 6
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Elevark 17: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 7

32

Elevark 18: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 8

33

Elevark 19: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 9

34

Elevark 20: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 10
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Elevark 21: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 11
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Elevark 22: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 12
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Elevark 23: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 13
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Elevark 24: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 14
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Elevark 25: Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie – andelstiden. Historisk baggrund 15
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