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BÆLGFRUGTERNES KØKKEN- OG KULTURHISTORIE

● LIDT OM MIG SELV

● OVERORDNET MADHISTORIE

● BÆLGFRUGTERNES VERDENSHISTORIE

● BÆLG OG KORN PÅ MARK OG I KROP

● BÆLGFRUGTERNES DANMARHISTORIE

● HVOR BLEV BÆLGFRUGTERNE AF?



MADHISTORIKER

ASMUS GAMDRUP PETERSEN JENSEN

● Historiker - specialiseret i mejeri og madkultur.

● KOST. Gastronomi, madhistorie og gastrofysik. 

Måltider, fortællinger og produkter. kostkbh.com

● Forfatter til “Stevnsbærret”, “KÅL” og “EGN”

● TV-vært, Afrikas Nye Køkken.

https://www.kostkbh.com/


Hvorfor fylder fisk så lidt i 

vores madkultur i dag?

Hvorfor forsvandt vores 

tradition for at producere og 

spise ærter? 

Hvordan spiser vi mere 

bæredygtigt og klimarigtigt 

uden at opleve et tab af 

smag?



TID OG STED













DEN FRUGTBARE 

HALVMÅNE







KORN OG BÆLG

Kvælstofkredsløb på marken



KORN OG BÆLG

I kroppen - proteinkomplettering.







BÆLGFRUGTERNES DANSKE HISTORIE

Henrik Smiid, 1546: ‘Ærter bruges 

hyppigt til mad både af rige og 

fattige’





KØKKENHISTORIEN I GROVE TRÆK

Ildsted, 

søberetter 

og rugbrød

Komfur og 

nationalretter. 

Industri

Dybfryser og 

supermarked

FØR 1800-

TALLET

1850’ERNE-1950’ERNE 1950’ERNE →







Om Lollands ærter, Arent 

Berntsen, 1656:

‘På Ærter er større 

Overflødighed af alle 3 

slags, hvilke på 

vidtomliggende Steder er 

meget afholdne, og 

navnkundige, så at ikke vides 

bedre Ærter at nævnes eller 

begæres end Lollands Ærter’







Ruskomsnusk, 

mælkeærter, 

snysk

Dyppeærter og 

slæbeærter

Tykke og tynde 

ærter

Gule ærter





Huskeregler og folketro

• Helligtrekongersaften 
→ klart vejr = store bælgfrugter

• Smerter i skulder forsvinder, når 

man ved midnat på korsvej kaster 

tre ærter over skulderen

• At finde ni ærter i en bælg er et 

lykkevarsel, og de skal gemmes godt 

• Ærter i luftrør eller svineblære.

• At knæle på ærter som straf

• Strafbart ærtetyveri



HELBREDELIGE PLANTER

• Kogte bønner m. æggehvide mod 
rindende øjne

• Bønneaske mod ansigtspletter
• Sårlægemiddel og udkrænget 

anus
• Knuste hestebønner og 

sortkommen m. honning på 
hævede testikler

• Renser maven og let søvn
• Gigtsmerter
• Frømel kogt med vand til salve 

standser hårvækst i lysken
• Ærter kogt med persillerødder 

til barselskvinder



Hvor blev bælgfrugterne af i 1800-tallet?

















Udvalgte bælgfrugt-historiske nedslag

● I de ældgamle flodcivilisationer var bælgfrugter vigtige. I Kina soyabønnen, i 

Indus-dalen og Nil-deltaet var linserne centrale, ærterne i Mesopotamien.  

● Bælgfrugter og korn et strålende makkerpar. Både på marken (kvælstof), i kroppen 

og på tallerkenen (proteiner og aminosyrer) 

● Tørrede bælgfrugter afgørende pga. holdbarhed. Spist i DK mere end 2000 år -

siden bronzealderen.

● I DK har særligt ærterne spillet afgørende rolle. De tørrede markærter. Dog også 

hestebønner.

● De grå lollandske rosinærter højt skattede i 1600-1700-tallet for deres smag og 

tekstur.

● De tørrede ærter forsvinder ud af DK landbrug og madkultur i 1800-tallet. DK gik 

fra at være ærte-eksporterende til ærte-importerende. Omlægning af landbruget 

til animalsk produktion afgørende. Kartoflen og kløver tog over. Friske grønne 

ærter dominerende.




