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Afrapportering for 2019.
Status for plantesamlingen i Brede, Kongens Lyngby
2018 blev afsluttet med plantning af samlingen af kvæder og mispler i Brede park. Alle de små 1 års
træer overlevede den første vinter. Samlingen trives og der har været en god tilvækst i
vækstsæsonen 2019. 1 træ har måtte udskiftes og der er bestil et nyt fra Blomstergårdens Pomet
ved Viborg, det leveres og plantes i januar 2020. Træerne er passet med opbinding, gødning og
vanding i hele vækstsæsonen og der er foretaget bekæmpelse af mosegrise i området. Nogle enkelte
af træerne blomstrede og enkelte mispler bar allerede de første små frugter, det tolker vi, som
tæerne er i trivsel, da de ikke aborterede frugterne.

Fra venstre, Mispel med rimfrost i Brede, misplen skal have frost for at modne.
Lille kvædetræ 1 første vækstsæson. Tina Bach Nygaard 2019.
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Historiske låger til at beskytte samlingen
Ved gartnergården i Brede park er der opsat hegn og historiske trælåger for at beskytte samlingen.
Brede park er åbent for publikum året rundt uden entré. Der kommer dagligt mange besøgende også
med løse hunde. Lågerne giver et signal om at der skal passes på træerne. I hverdagene er der
dagligt opsyn af projektlederen af gartnergården, Rolf Denman der er jordbrugsteknolog. Der skiltes i
2020 således samlingen formidles alle ugens dage året rundt.

Fine historiske låger tegnet af frilandsmuseets arkitekt Niels Erik Jensen,
der skal beskytte samlingen ved gartnergården i Brede Park. Flet er
udført i hasselkæppe. Foto Tina Bach Nygaard 2019.

Opmåling af anlæg med landmåler og digital registrering
Arealet hvor plantesamlingen er plantet er blevet målt op i samarbejde med museets tilknyttede
landinspektør. Hvert træ er registreret digitalt vha. GPS- koordinater og plottet i museets digitale
kortsystem map-info. Her er der registreret oplysninger om træets sort, alder, plantetidspunkt,
grundstamme, samt hvor træet er opformeret. Kortsystem kan tilgå af frilandsmuseets
landskabsarkitekt, driftsleder og landinspektør. GPS-registreringerne danner grundlag for
planteplaner og tegninger over området til skilte mv.
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Forarbejdning af Kvæder og Mispler ved Blomstergårdens pomet
Der blev efter aftale med Blomstergårdens pomet produceret en større mængde marmelade og gelé
af frugterne fra deres portugisiske pærekvæde. Der blev lavet forsøg med kogning af kvæderne
versus bagning, samt med forskellige smagsvarianter som Fx. havtorn. Ved god køkkenhygiejne og
pasteurisering kan der opnås en god holdbarhed på produkterne ellers mugner de relativt hurtigt.
Dette skyldes formentligt at det er svært at rengøre frugterne tilstrækkeligt når de har meget
indument. De forskellige kvædesorters egnethed og indument (filtlag) en stor rolle i det færdige
resultat. Ved bagning kan kvædefrugterne flåes og man kan undgå den filtede skræl og det stenede
kød tættes på kærnehuset. Laver man kogt kvædemarmelade skal det koges meget længe, gerne 3
timer, frugterne skal skifte farve fra gul til purpur. Det kan være svært at vaske frugterne
tilstrækkeligt hvis de har meget indument og må derfor skrælles. Slutresultat for de bagte kvæder
giver en mere ”chunky” marmelade af en mere dyb purpurfarve, mens den kogte marmelade bliver
mere glat og blød.

Fra venstre; Bagte kvæder, kvædemarmelade under kogning. Foto Margit Mougaard 2019.
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Formidling ved Havedage på Frilandsmuseet
Havedage blev afholdt på frilandsmuseet d. 28-29.09.19 (besøgstal 1.653) (Tidligere Gamle sorters
dage). I år havde vi stor fokus på Kvæde og Mispel projektet. I herregårdskøkkenet i Fjellerup
Østergård blev der bagt kvædekage anno 1806 (Bilag A) i det gamle brændekomfur og der blev
serveret smagsprøver af lagkager sammenlagt med kvæde- eller mispelmarmelade og pyntet med
kvæde- eller mispelgelé. Der var også smagsprøver på marmelader og gelé af kvæde og mispel samt
kvædebrød.

Fra venstre; Kvædekage anno 1806, Lagkage med Mispelgele og marmelade, smagsprøver på kvæde- og mispelgele.
Foto Anne Riemer 2019.

I Kvæde og Mispel standen ved havedage, formidlede vi kvæde- og mispel- projektet. Her kunne
man smage på marmelader og geler fra kvæder og mispler både fra frilandsmuseets egen produktion
og fra blomstergårdens pomets produktion. Her kunne man høre om misplens mange øgenavne og
dens anvendelses muligheder. En tegnekonkurrence for børn og små sjove facts om mispler og
kvæder fungerer som formidling i børnehøjde.

Tegne konkurrence for børn af kvæder og mispler. Foto Brittany Overgaard. Plakat om
kvæder Foto Tina Bach Nygaard.
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Vores gartnerlærling Matilde fremstillede også en smuk plakat der fortalte om alle de
anvendelsesmuligheder man i folkemunde og overtro troede at kvæden var god for, et citat derfra
”Nogen læger råder barselskvinder til at spise kvæder, så de derved kan få et kønt og yndigt foster
1648)”. Begge dage var der rundvisning i Kvæde- og Mispelsamlingen i Brede park, her fortalte vi om
projektet, kulturhistorien med frugttræerne i Brede Park samt om plejen og pasningen af de unge
træer. Der var et fint fremmøde begge dage til omvisningen med ca. 25-30 gæster begge dage.

Kvæde og Mispel stand, museumsvært i historisk dragt uddeler smagsprøver på marmelade
af kvæde og mispel. Poster med sjove facts og kvæde og mispelfrugter så man kan se og
røre. De er endnu ikke modne på dette tidspunkt. Foto Tina Bach Nygaard 2019.

Blomstergårdens pomet fra Viborg deltog i havedage med deres egen stand. Her kunne der købes
gamle sorter af kvæde- og mispeltræer som 1 års træer. Også den lokale pærekvæde fra
Landbrugsmuseet Kgs. Lyngby var blevet opformeret og var til salg. Her kunne man få vejledning i de
forskellige gamle sorter af kvæder og mispler og købe et træ med hjem. Her var det en god
kombination med formidlingen af træerne og salget og blomstergården måtte melde alt udsolgt af
kvæde- og mispeltræer da de tog hjem til Viborg.
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Formidling i efterårsferien
I efterårsferien i weekenderne 12-13.10.19 samt 19-20.10.19 (besøgstal 10.870). Blev der formidlet i
køkkenet på herregården fra Fjellerup. Her blev der bagt i det gamle brændekomfur, en postej med
kvæde og kylling efter opskrift fra 1648 (Bilag B) og Marie Justesens galopkringle (Bilag C) med frisk
kvædemos i stedet for æbler.

Billede Kvædepostej med kylling forberedes. Den færdige kvædepostej, en meget julekrydret smag! Foto Anne
Riemer 2019.

Galopkringlen tages ud af brændekomfuret og der serveres små stykker kringle. Foto Anne Riemer 2019.
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Der blev også serveret lagkager sammenlagt med kvæde- eller mispelmarmelade og pyntet med
kvæde- eller mispelgelé. Smagsprøver er altid en stor succes og skaber en god kontakt og vækker
nysgerrigheden hos gæsterne. Der er fakta ark om kvæder og der deles opskrifter ud til dem der selv
har mod på at afprøve dem derhjemme.

Formidling ved Jul i Det Gamle Danmark
Tre weekender i perioden 30.11.19 - 14.12.19. (besøgstal 9.778) var der juleåbnet på
Frilandsmuseet. Her emmede museet af julestemning og i køkkenet på herregården fra Fjellerup
bages der julesmåkager og julegodter. Her kan man smage kvædebrød (bilag D) som er en
gammeldags slags konfekt, der er gået i glemmebogen. Historisk har det b.la. Være brugt som
erstatningsslik under krige, hvor man lavede frugtvingummi af kvæderne efter samme metode.
Frugtvingummi, frugtlæder, kvædebrød eller kvædekonfekt kært barn har mange navne. Under
mere varme himmelstrøg er kvædebrødet mere kendt og går under navne som contigna i Frankring
og i Spanien dulce de membrillo (kvædeslik). Her spises det som tilbehør til ost. Opskrifter blev delt
ud til de interesserede, og de lægges på Frilandsmuseets hjemmesiden i 2020.

En skål med modne duftende kvæder. En
tallerken med kvædebrød trillet i perlesukker, til
smagsprøver samt et lille skilt med fakta om
kvæden. Foto Anne Riemer 2019.

Således kan et godt formidlingssår afrundes hvor i alt 118.632 gæster besøgte museet.

Tina Bach Nygaard og Signe Dinsen, Frilandsmuseet december 2019. (Billeder af Tina Bach Nygaard)
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Bilag A

Hans Henrichs Petersens
Qvæde Kage anno 1806

Oprindelige Qvæde Kage opsrift, side 309

Overskårne kvæder

Dertil tages 12-16 Qvæder, ½
Pund Sukker, ¼ Pund afklaret Smør,
12 Æg.
Man afkoger Qvæderne i Vand,
naar de ere møre, lægger man dem
paa en Haarsigte, skræller eller piller Skallen af og kommer Kiødet i
en Steenmorter med et Pund afklaret Smør, og river det vel fiint; dertil
kommes 6 Stykker revne Hvedeknopper, eller udblødte i Mælk og
vel aftrykkede, 12 Æggeblommer,
½ Pd Sukker, og om man vil, lidt
Citronskal. Hviden af de 12 Æg slaas
til Skum, og røres sagte imellem det
øvrige. Beklæd derpaa en form med
Mørdeig eller Butterdeig, ligesom
til en anden Kage, kom den sammenrørte Masse deri og bag den i
en Tærtepande eller Bagerovn. Den
gives varm paa Bordet.

Opskriften er fra Hans Henrich Petersen kogebog “Nye
Original Dansk Kogebog for Fruentimmer”, fra 1806

Hans Henrichs Petersens Qvæde Kage anno 1806,
oversat af Lone Fasmer til en:
Moderne Kvæde/æblekage anno 2019
Frugtmassen
750 g frugt
125 g smør
6 æg
250 g sukker
100 g rasp
revet skal af 1 citron
Mørdej
300 g hvedemel
150 g smør
100 g flormelis
1 æg

Alle ingredienser til mørdejen æltes sammen og dejen
sættes i køleskabet en times tid.
Skræl frugten, skær den i stykker og fjern kærnehuset.
Koges mørt i så lidt vand som muligt, gerne uden låg,
så vandet kan koge af. Passeres gennem en sigte (hvis
det er til “hjemmebrug”, kan man med fordel bruge en
stavblender). Smørret smeltes og røres i frugtmosen.
Revet citronskal tilsættes.
Æggeblommerne røres godt med sukkeret, raspen
tilsættes. Den afkølede frugtmos tilsættes. De stiftpiskede æggehvider vendes forsigtigt i.
Mørdejen udrulles og to tærteforme på 25cm beklædes
med dejen og frugtfyldet hældes i.
Bages ved 170o i ca. 60 minutter. Serveres lunken.

En oversættelse til moderne mål og opvarmningsmetoder er nødvendig, da vi i dag bl.a. har større
æg end de havde 1806, og da vi ikke længere tilbereder vores mad over ild.

Bilag B

Kvæden er en smuk gulgrøn frugt, der gror på såvel buske som på et træ. Den kan have
æble- eller pærelignende form alt efter sorten. Den er stenhård og uspiselig i rå tilstand,
men bliver blød, syrlig og velsmagende ved tilstrækkelig tilberedning. Mens den i dag
mange steder er gået næsten i glemmebogen, var den en yndet frugt allerede i
Middelalderen, hvor man bl.a. spiste kvædebrød, en slags sej klistret konfekt lavet af
kvæder kogt tyk med sukker eller honning og krydderier. Sådanne kvædebrød kendes
endnu i Sønderjylland, hvor mange af vore gamle retter endnu lever. Kvæder anvendtes
tidligere også i kødretter, som det ses her. Denne utroligt velsmagende ret har aner langt
tilbage. En engelsk opskrift fra o. 1400 på gås i "sauce madame" lyder på netop samme
sammensætning af kvæder og druer, dog suppleret med pærer. I den opskrift er
krydringen dog typisk for Middelalderen langt mere sammensat.
309. En Postei af Høns oc Qvæder.
Tag qvæder Huule dem ud at Kiærnhuuset med Kiærnerne kommer vel deraf/ fyld dem
med Kaneel/ Sucker/ Ingefer oc Vjnbær/tag saa Hønsene naar du haffver reengiort dem/
enten halffve eller heele/ heele ere de bæst/ bepreng dem meget vel indvortis med gode
Urter/ nemlig Ingefer/ Peber oc Neglicker blant hinanden/ oc stød nogle smaa stycker
Qvæde der udi/ der efter rør brødkrummer udi en Postej Form/ leg saa Hønsene der udi/
oc heele Qvæder der imellem/ sampt oc vel Vinbær/ oc forskrefne Urter/ at Hønsene der
af blifver sorte offven paa/ i Sønderlighed tag mest af Neglickerne/ gif det alleeniste paa
Hønsene og icke på Qvæderne. Giff vel Fæt der udi oc god sød Maymaanets Smør/ giør
det icke for Salt/ luck det smuck til/ oc lad det bagis en Time/ der som de vilt haffve meget
Suppe der paa/ da kandst de lade decket op ved en Side oc vend saa Posteyen om paa
Siden saa seer du hvad du hafver; Tyckis du da at Suppen er for lidet/ da tag halff Vijn oc
halff Graffenbrad Saad/ Sucker oc lidet Urter/ et stycke Krumbrød smaa reffven/ lad det
siude tilhaabe/ rør det saa i Postyen og lad den fuldkommen bagis/ det er lifflig oc got/ oc
om du vilt kandst du først halff steege Hønsene/ oc bruunis Qvæderne i Smør/ oc saa
berede alting som sagt er
(Anna Weckerin: En artig oc meget nyttelig Kogebog, København 1648).

Nok til fire, hvis der kun serveres en eller to retter
1 kylling på 1,5-2 kg eller 2 fasaner
4 store eller 8 små kvæder
2 store håndfulde små, stenfri vindruer
3 tsk. ingefær
Salt
½ tsk. nelliker
½ tsk. friskkværnet peber
2 tsk. kanel, pulveriseret
1 spsk. sukker til hver hele kvæde
1 dl. rasp
2½ dl fjerkræfond
2½ dl hvidvin
1 tsk. sukker
smørklatter til bradepanden

Bilag B

Mørdej til låg:
250 g mel
150 g smør
1 æg
1 tsk. salt
½ dl. koldt vand
Æg til pensling
Kyllingen/fasanerne parteres i mindre stykker - del hver halvdel i lår-, bryst- og
vingestykke. Skær kvæderne i kvarter. Fjern kernehusene og hak kvædekødet i små
stykker. Skær druerne i halve og kom dem sammen med kvædekødet. Bland dette med
ingefær (1 tsk.), nelliker, kanel og sort peber. Varm det igennem i en gryde med lidt væde,
så kvædestykkerne bliver møre. Fordel raspen i bunden af en bradepande eller et ildfast
fad. Kvæde-krydderblandingen spredes ud over.
Fjerkræstykkernes overflade krydres med lidt ekstra nelliker, ingefær og sort peber. Læg
kødstykkerne på blandingen, kom klatter af smør over og stil det koldt, til det skal bruges.
Lav et låg af mørdej: Smuldr mel, salt og fedtstof sammen og ælt det med æg og vand til
en homogen masse. Rul den sammen til en kugle, som kommes i en plastikpose i
køleskabet i mindst en time, før den skal rulles ud.
Bland fond, hvidvin og sukker og hæld det over bradepanden med fjerkræstykkerne.
Rul dejen ud i passende størrelse, så den kan dække bradepanden som låg, og at der er
nok til en strimmel på et par cm's bredde hele vejen rund langs fadets kant.
Pensl skålen/fadets kant med sammenpisket æg og placer strimlen hele vejen rund på
kanten og lidt ind over massen i fadet. Pensl nu strimlens overside og placer det store
udrullede stykke dej ovenpå og tryk dejen godt fast på strimlen. Pensl dejens overside, så
den bliver flot og skinnende ved bagningen. Lav et par slidser med en kniv, så dampen
kan slippe ud. Bages 30-45 minutter (alt efter hvor store kødstykkerne er) ved 160 grader.

Bilag C

Bilag D

Kvædebrød – (opskrift af nyere dato)
1,5 kvæde (cirka 800g renset)
½ citron samt skallen af en økologisk citron
1 vaniljestang
Sukker svarende til mængden af frugtgrød

Fremgangsmåde
Vask kvæderne grundigt og gnub evt. behåring godt af. Rens kvæderne for blomst og sten. Del kvæderne i kvarte og
dæk kun lige med vand, kernehus må gerne koge med i en tepose da det har et meget højt pektinindhold. Kvæderne
koges til de er møre sammen med en flækket vaniljestang og en halv citron. Sigt væsken fra og kog den godt ind.
Kvæden moses gennem en sigte eller blendes med citronskal. Sukker svarende til mængden af frugtgrøden tilsættes
samt den indkogte væske.
Nu koges massen forsigtigt i meget lang tid, farven skal skifte fra gul til orange til dyb violet. Farveskiftet skyldes at
frugt og sukker karamellisere. Massen bliver tyk og fast i konsistensen grundet det høje pektinindhold. Pas på det ikke
brænder på!
Massen fordeles på bagepapir i et fad eller bradepande i et lag på ca. 1 cm tykkelse. Stilles til tørring i 14 dage, køligt
og tørt. Massen kan også tørres i ovn ved 50 grader til den er fast. Opbevares indpakket i bagepapir i lukket beholder i
køleskab. Kan holde sig i flere måneder. Spises ovenpå en god skive ost eller som en god vitaminrig frugtvingummi til
jul, eller som konfekt trillet i perlesukker.
God appetit!

