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Middelalderen var en hård og barsk tid at leve i. Gennem maden kræsede middelalderens mennesker for 
sig selv, når der var mulighed for det og glemte på den måde død og ødelæggelse for en tid. 
Gennem middelaldermaden får vi et glimt af den store verden. Overklassens retter var spændende i forhold 
til den almindelige mands. 
 
Husdyr 

De mest almindelige husdyr på landet i middelalderen var: køer, grise, får, høns og gæs. 
 
Skriftlige kilder fortæller, at det i 1200 årene var typisk at have to til tre køer og enkelte okser som trækdyr. 
Grisene skabte ofte problemer pga. deres adfærd. De rodede rundt i alt for at finde føde. Både 
køkkenaffald, gadeaffald og endda gravene, hvis man ikke fik lukket af for dem. I byerne havde man forbud 
mod at have svin, men det blev ikke altid overholdt. 
Får var det mest almindelige husdyr i middelalderen. Fåret kræver ikke meget og kan klare sig selv de fleste 
steder. Ulden var også vigtig til fremstilling af tøj. 
Høns havde den fordel, at de kunne leve af husholdningsaffald suppleret med korn. Derudover kunne de 
slagtes hele året, så man på den måde kunne få frisk kød i stedet for altid kun at spise det saltede. En anden 
fordel ved høns er, at de lægger æg det meste af året. 
Køer og får gav mælk i sommermånederne. Bearbejdningen af mælken gjorde, at man havde mulighed for 
at lave smør, skyr (en slags tykmælk) og oste, som kunne spises om vinteren. 

 
Slagtning 

Slagtningen skete normalt i efteråret, da man ikke alle kunne 
klare fodring af dyrene gennem hele vinteren. Man saltede 
kødet, så det kunne holde sig. Dengang havde man ikke 
køleskab eller fryser. 
 
Vildt 

Vildt og jagt var forbeholdt kongen, adelen1 og de gejstlige2. 
Vildt var en eftertragtet delikatesse og vildtknogler finder 
arkæologerne ikke i byerne men omkring borgene, hvor de 
fine holdt til. 
 
Korn, krydderier og urter 

Byg, rug, havre og hvede dyrkede man på markerne, og det 
blev brugt til grød og bagværk. 
I 1100 årene kommer der en lang række nye madvarer og 
krydderier sydfra. Man dyrkede nu kål (hovedkål og grønkål), 
ærter, bønner, løg, hvidløg, peberrod, rødbede, gulerod og 
roe. Af krydderurter dyrker man dild, persille, karse, 
koriander, mynte, salvie, merian og isop. 
Man dyrkede også frugt og hentede frø af æbler helt fra 
Frankrig.  

 
 
 

                                                           
1
 Var loyale overfor en herre. Det kunne være kongen. De tjente ham i krig og støttede ham på andre måder. De fik 

penge af deres herre og havde ofte meget jord og en herregård eller et slot. 
2
 Kirkens folk. Alt fra præster til biskopper. 
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Handelsvarer 
Selvom størstedelen af befolkningen selv producerede de fleste af 
madvarerne, foregik der også meget handel på torvet i 
middelalderbyer som Ribe. Kød, frugt og grønt kunne købes, sammen 
med fisk. Fisk var vigtig, fordi den katolske kirke havde bestemt, at 
man skulle faste 180 dage om året. I de dage måtte man ikke spise 
kød fra f.eks. grise, køer og får, men kun fra fisk. 
Fisk blev defineret som alt levende fra havet. Havpattedyr som sæler 
og marsvin spiste man derfor også i fasten. Skaldyr som muslinger og 

østers blev anset for mindre 
fine. Kongehuset spiste rejer 
og krebs. 
I 11-1200 årene kommer der 
bl.a. olivenolie, mandler, 
sukker og dyre krydderier til 
landet. Øl og vin blev også 
importeret, selvom vinen 
havde svært ved at klare den lange transport fra Mellem- og 
Sydeuropa.  
 
Konservering og tilberedning 
I dag kan vi købe alt det, vi har lyst til, på alle tider af året, men i 
middelalderen var der mange varer, der ikke kunne købes, og derfor 
var konservering3 af madvarer nødvendig. 
Den altovervejende metode var saltning, som anvendes til både kød 
og fisk, men også til f.eks. kål. Saltet importerede man i 1200 tallet 
fra store saltminer i Lüneburg i Tyskland. 

Tørring brugte man også meget. Man tørrede både fisk, kød, frugt, bønner, ærter, brød og krydderurter. 
Syrning var en tredje konserveringsmetode. Det kunne foregå i skyr eller i en krydret eddikemarinade. 
Denne metode brugte man især til kød, bl.a. vildt. 
Røgning har man brugt til f.eks. pølser og skinker som blev saltet og derefter røget. 
Frugt konserverede man ved at koge det i sukker eller honning. 
 
Køkkenet 
I middelalderen begynder man at lave særskilte rum til de forskellige funktioner i hjemmet. Køkkenet er nu, 
hos de finere, i et særskilt rum. I alle køkkener var ildstedet den vigtigste køkkenindretning. Her stegte man 
på spid eller rist og kogte i forskellige beholdere. Varmen ”skruede man op og ned for” ved at have større 
eller mindre ild eller gløder. Man regulerede også varmen ved at hæve eller sænke kogekarret over ilden. 
Karret var hængt op i en snor eller jernkæde. 
Kogning eller braisering4 var det mest almindelige. Man stegte ikke i fedtstof men kogte eller bagte maden. 
Gryden var det mest almindelige køkkenredskab. Den var enten af ler eller af det noget dyrere materiale, 
malm5. Til arbejdet brugte man træskeer og hulskeer. 
Pander af både ler og malm brugte man til braisering eller pandekagebagning. Derudover havde man noget 
der lignede det, vi i dag kender som en stegeso, som man brugte til braisering af mindre stykker kød. 

                                                           
3
 Man kunne forlænge madens holdbarhed. 

4
 Man brunede kødet og hældte derefter væske ved. 

5
 En slags metal. 
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Kødøkse, kniv, rivejern, si, sigte og morter brugt man også flittigt til at findele og kværne krydderier, 
mandler, fisk eller kød med. 
 
Kogekunst og krydderier 

Middelalderlig kogekunst var højtudviklet. Man brugte mange krydderier og eksotiske ingredienser. 
I tiden 1096-1221 drog tusinder af unge europæiske mænd på korstog til det Hellige Land for at bekæmpe 
muslimerne, der havde indtaget Jerusalem. Men den kontakt de havde til Orienten var ikke kun krigerisk. 
De var væk i flere år og vendte hjem med ny viden og inspiration, der kom til at præge Europa på forskellig 
vis – heriblandt maden. Nye handelsruter blev etableret og bl.a. nye, spændende krydderier kom til 
Danmark. F.eks. muskatnød, kanel og safran. Fin mad var rigt krydret. Man brugte krydderierne både for 
smagens skyld (ikke som man tidligere har troet for at sløre smagen af fordærvede varer), og fordi de var 
med til at understrege ens status og formåen. 
Enkelte ”middelalderretter” kender vi stadig i dag f.eks. brune kager og pebernødder. De er et eksempel på, 
hvordan man brugte krydderier og var ikke tilknyttet julen, som de er i dag. Man værdsatte dengang retter, 
som krævede meget arbejde. En af opskrifterne fortæller, hvordan man først skolder en høne, parterer den 
og skærer alt kødet fra benene. Derefter river man kødet fint, mens skrog og ben koges. Derefter lægges 
kødet omkring benene og strøs med knust kanel, herefter dækkes det af en dej og bages i smør! Alle 
postejer var populære, ligesom krydrede mælke-æggeretter, mosede frugter og grønsager tilsmagt på 
forskellig vis. Kager og konfekt var meget krydrede og alt krævede en stor arbejdsindsats. Den beskrevne 
mad var først og fremmest for overklassens fester.  
 
Festmåltidet 

Overklassens måltider skilte sig meget ud fra f.eks. bøndernes, som mest levede af grød, brød og kål. Et 
festmåltid bestod af mange retter, som var overdådige. Maden blev serveret i blokke på adskillige retter og 
kunne i nogle tilfælde nå op på over 20 retter.  
Man begyndte med den groveste kost, f.eks. grød, sulekost (fed mad) eller en sammenkogt ret. Bagefter 
fulgte finere retter, som postejer, stegt kød med sovs, indbagt kød eller fisk eller en påfuglepostej med 
opsat hale, der krævede meget tilberedning. Til dessert fik man nødder, konfekt, frugt, klejner og ost. Til 
alle retter hørte der brød og smør. 
 
Mellem retterne blev der båret skueretter ind. Det var nærmest kunst. Retterne var lavet af voks på 
træstativer. De var farvelagte og forgyldte og meget smukke. 
Måltidet skulle mætte alle sanser, ikke kun sulten og tørsten. Den katolske kirke accepterede det og 
udnyttede det faktisk, da de sammenlignede fasten og tiden efter med det, mennesket skulle opleve på sin 
sjæl efter døden. Først var det skærsilden og senere paradiset, og i fasten skulle man afstå fra den 
fantastiske mad og drikke for at rense sin krop, men på helligdagen måtte man så vælte sig i god mad og 
drikke. 
 
Opdækningen 

Borddækning som vi kender det i dag eksisterede ikke i middelalderen. Faktisk havde kongen ikke 
tallerkener nok til at dække op til et større selskab men måtte ud at låne af byens borgere. Kniv og ske 
medbragte man selv. Gaflen brugte man kun til at tage ting med fra fadet. Drikkebægre kunne godt stilles 
til rådighed, men mange havde selv deres eget pragtbæger med. På væggene var der ofte hængt flotte 
tekstiler op, ligesom det I kan se bag Dronning Dagmars seng i aktivitetsudstillingen. 
 
 
 
 


