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Forord

Farmors kaffebord
Min farmor var præstekone i Jylland og satte en stor ære i at der var boller, kringle, 
skærekager, mindst tre lagkager og mange forskellige småkager til eftermiddagskaffen 
hver dag. Min mor bagte også kager, boller, lagkager og småkager, men kun til jul var 
der samme overflod af kager som på min farmors kagebord og hjemme blev jeg aldrig 
nødet – tværtimod - vi børn fik at vide, hvor mange stykker kage der var til hver på 
forhånd, så vi ikke ryddede bordet, før alle havde fået. 

Det sønderjyske kaffebord er det mest overdådige kaffebord, der findes. Her skal der 
være mindst syv og helst elleve forskellige af både bløde og hårde kager. Hårde kager 
er småkager, bløde er alt fra boller over skærekager til lagkager. Den sidste småkage 
værtinden kan nøde gæsterne med hedder ”Ingenting” fordi den er så let og luftig. Når 
gæsterne svarer at de ikke har plads til flere kager, kan værtinden svare at ”Ingenting” 
jo intet fylder. Rækkefølgen af opskrifterne i bogen følger serveringsrækkefølgen - først 
boller – til slut Ingenting. Efter hver titel, kan du i parantes se hvordan man udtaler op-
skriften på sønderjysk - så er det bare at træne, så du kan servere kaffebordet på ægte 
sønderjysk.

Jeg har bearbejdet opskrifterne, så de er til at gå til for folk der ikke er vokset op med 
sønderjyske kager og som henter råvarerne i supermarkedet, bla. bager jeg Fedtkager 
med smør i stedet for fedt, men helligbrøden er ikke så stor som det lyder, for kagerne 
ligner de tyske Friesenkekse som bliver bagt med smør, og vil man have fedt i kagerne 
står det enhver frit at ændre det tilbage igen...

Jeg håber opskrifterne i deres helhed og samling vil inspirere til at bage ikke bare en 
kage ad gangen, men det fulde udtræk – evt. på sammenskudsbasis. Inviter så nogle 
børn og sørg for at nøde dem hver gang deres tallerkener er tomme. Det vil de aldrig 
glemme...

 Morten

Om det sønderjyske kaffebords berømmelse
Indtil midten af 1800-tallet nød sønderjyderne kaffepunche og tegrogge, når de 
mødtes på kroer. Hverken nationalitetskamp, kaffedrikkeri eller kagebagning var 
udbredt.  

Men efter krigen i 1864 kom Sønderjylland under tysk styre, og kampen mellem 
dansk og tysk blev nu intensiv. Der blev afholdt nationale møder i rig målestok, 
men de tyske myndigheder ville ofte ikke give spiritusbevilling til de kroer, hvor de 
dansksindede mødtes. Som modtræk blev der fra 1890’erne opført forsamlingshuse 
til de danske møder.  Her blev der serveret kaffe, mens deltagerne selv medbragte 
hjemmebag. Kvinderne kappedes om at fremstille det bedste bagværk, og lagkager 
var prøvestenen på enhver husmors kunnen. 

Før et foredrag begyndte, blev alle fade sendt rundt i en lind strøm, så alle kunne 
stable godt op på deres tallerkener. Og der var ofte lige så mange kager som fæl-
lessange. Det festlige kageopbud kombineret med sønderjydernes store sangglæde 
og nationale kampvilje indgik en symbiose, der gjorde et stort indtryk på foredrags-
holdere fra Danmark.  Således skabtes de sønderjyske kaffebordes særlige ry.    
I denne bog afspejles et stykke autentisk kulturarv, som enhver kan gå i kast med at 
genskabe og smage. God appetit!

Inge Adriansen
Museumsinspektør
Museum Sønderjylland Sønderborg Slot
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Vanillecreme & Remonce (Kaachcreme & Remonce)

Vanillecreme

1 portion

½ vanillestang
2½ dl fløde
1 æggeblomme
3 spsk sukker
1½ spsk majsstivelse

Remonce

1 portion

½ vanillestang
50 g smør
50 g sukker

Vanillecreme

Flæk vanillestangen og skrab kornene ud.
Bring fløden i kog med vanillestang og –korn. Lad den 
koge et par minutter og fjern så vanillestangen.
Pisk æggeblomme sammen med sukker og majsstivelse 
i en skål. Tilsæt den varme fløde under piskning. Hæld 
blandingen tilbage i kasserollen og lad den koge igennem 
et par minutter under piskning.
Køl af før brug.

Remonce

Flæk vanillestangen og skrab kornene ud.
Rør vanillekorn med smør og sukker.

Tag evt. smør ud af køleskabet en halv time før remon-
cen skal røres.

Tip | kan laves på forhånd




