
Rigtige mænd frygter ikke komfuret 

Ni mænd fra Vejrum har frygtløst kastet sig ud i madlavning for viderekomne  

”Hva’ så, Krumme, bliver det til noget med de tvebakker?” lyder det hen over komfuret, efterfulgt af fnis, 

grin og munter stemning, som havde det været en flok 7. klasses drenge i et skolekøkken. 

Luften er tyk af duften af kardemomme i det lille forsamlingshus-køkken i Vejrum Fritidscenter. 

Tvebakkerne fik ved et uheld en ekstra teskefuld, men det viste sig faktisk at være en velsignelse i 

forklædning. De smager i hvert fald rigtig godt, og der er bred enighed om, at opskrifter jo også mest er en 

vejledning. 

Syv ud af madklubbens ni mænd er mødt op for at tage livtag med oktober måneds gourmet-menu: 

Svampesuppe med trøffelskum, dyregryde med rørte bær og pommes duchesse og til sidst desserten: En 

hyldebærsuppe med pocherede pærer, de famøse tvebakker og hvid chokoladecreme. 

Duften i køkkenet er så lokkende, at et par badmintonspillere fra hallen inde ved siden af køkkenet stikker 

hovedet indenfor i håb om, at det snart er spisetid. Det tegner til endnu en succes i det muntre køkken. 

Men det var ellers lige før, at ”Vejrum Madhold” fik en meget kort levetid, fortæller Leif Mortensen, som 

for et år siden etablerede madholdet sammen med kokken, Lars. 

”Lars kom med 16 siders opskrift! Det var sådan rigtig fransk gourmet-mad, noget med trøffel-cappuccino 

og den slags. Der var vi godt nok rystet,” husker Leif Mortensen, som tidligere mest har gjort det i klassikere 

som for eksempel boller i karry, når han har fået lov til at låne komfuret derhjemme. 

En af de nye på dette års hold er Peter Michael. Han er gift med en økonoma og erkender blankt, at det 

ikke er blevet til meget mere end spejlæg og brasede kartofler, når han selv har stået ved komfuret. 

”Det er faktisk 27 år siden, jeg lavede mad derhjemme. Jeg ville overraske hende og lave mad, inden hun 

kom hjem. Men så kom jeg til at bruge ti gange så meget af – ja, hvad var det nu? Salt eller peber? – Det 

blev i hvert fald stærkt! Og så har jeg ikke fået lov at lave mad siden,” beretter Peter Michael til stor 

underholdning for hele køkkenet. 

Men tvebakkerne har han nu ret godt styr på. Og han kan egentlig godt lide at lave mad. 

”Jeg er glad for, at jeg har fået min egen ’coach’ her,” siger Peter Michael og klapper kokken på skulderen. 

”Og så er det jo rigtig hyggeligt at være med på madholdet. Vi kender jo også hinanden, fordi Vejrum er et 

lille samfund, og så nyder vi godt af, at Leif har så mange idéer,” tilføjer han. 

Leif Mortensen nikker ivrigt. 

”Formålet er helt klart at styrke fællesskabet og lære hinanden bedre at kende,” siger han og roser 

borgerforeningen, som har hjulpet ved blandt andet at stille lokaler til rådighed. 



I mellemtiden er der ringet efter forstærkninger hjemmefra. Gourmetkok eller ej, så kan man vel altid lige 

klare en dåse-øl eller –cola, mens kartoflerne koger. 

”Gud, vi har da slet ingen chili i maden,” udbryder en af kokkene pludselig. Det plejer ellers at være fast 

bestanddel sammen med rigelige mængder hvidløg. 

”Ja, man ved, den har været go’, når man kommer hjem, og konen vågner og siger ’puha, vend dig lige om 

og pust den anden vej’,” siger Leif Mortensen, mens resten af mændene grinende bekræfter, at der 

sjældent bliver kysset godnat, når de kommer hjem. 

Kokken Lars udnytter en lille pause i madlavningen til at fortælle lidt om årstidens svampe, som indgår i 

opskriften på forretten. Han har været i skoven og har medbragt forskellige slags, som han skærer igennem 

og præsenterer. 

”Hvad er det så for nogen, man kan blive skæv af at spise?” vil en af mændene vide. 

”Arh, det er vist ikke lige den her slags,” siger Lars og smiler. 

Den 35-årige hollandsk-fødte kok er nærmest flyvende i det lille køkken, mens han med en engels 

tålmodighed vejleder sine lærlinge. 

Tidligere arbejdede han som kok på et hotel ved den berømte skihopbakke Holmenkollen i Norge, men en 

sød Vejrum-pige tog ham med hjem, og i dag er han leder af køkkenet på skolehjemmet ved Struer 

Statsgymnasium. 

”Jeg laver opskrifter til madholdet, men vi følger dem ikke altid slavisk. Jeg prøver at lære dem, at en 

opskrift er en vejledning, og så skal de selv lære at smage sig frem med krydderierne for at finde balancen,” 

forklarer Lars. 

Klubben er rørende enig om, at den største succes har været den hjemmelavede whisky sauce, som 

allerede er blevet en klassiker i flere hjem i Vejrum. Og det er selvfølgelig manden, der laver den. 

Kvinderne har kun adgang til madklubben én gang om året. Det er ved sæsonafslutning, hvor ”påhæng” 

bliver inviteret til afslutningsmiddag. Og rent pædagogisk er det måske ikke så dumt, forklarer Peter 

Michael med et skævt smil: 

”Kvinderne har jo mere erfaring, så hvis de havde været her, ville de sikkert ikke kunne lade være med at 

fortælle, hvad vi gør forkert.” 

Efter godt to timer i køkkenet er der serveret, og alle venter spændt på dommen fra kokken: 

”Mmm… Det smager rigtig godt!” Velbekomme. 


