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VI SAMLES IGEN OM ILDEN // Side 6
Mød livstilsekspert Christian Grau.

ÅBEN ILD OG BALANCE I SINDET // Side 12
Kok Nikolaj Juel går på jagt med bue og pil.
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Museumsinspektør Anders Have Espersen dykker ned i Morsø historien.
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NYHED
TIL BALCONE EL-GRILL
Morsø Balcone Stand – Scale

RUM TIL
MENNESKER
Jeg elsker at opfinde nye måder at
skabe rum til mennesker. Og for mig
er det netop det, vi hos Morsø gør
allerbedst. I de seneste år har specielt uderum, i form af produkter
som Morsø Forno, Forno Gas og
Balcone, været en af de største
fornøjelser ved mit arbejde, navnlig
fordi de har været en del af en
større proces, som handlede om at
flytte stuens og køkkenets varme
hygge ud i haven, på terrassen og
altanen.

Balcone el-grill

Som direktør er det hver dag min
opgave at se fremad og sørge for at
vi som virksomhed bliver ved med at
udvikle os og skabe nye produkter,
som beriger vores kunders liv med
varme, fælleskab og madoplevelser.
Igennem corona virussens tid, har vi
ligesom de fleste andre virksomheder, været hårdt udfordret på den
front. Og bedst som pandemiens
sidste krampetrækninger begyndte
at vige pladsen for nye drømme, blev
den desværre erstattet af en forfærdelig krigshandling, iværksat af
en gal despot.
For Morsø handler udfordringen i at
udvikle helt nye produkter, konkret
om stigende råvarepriser på materialer som jern, men også de i forvejen
lange leveringstider og skyhøje
transportomkostninger, som indgår
i både udviklingen og produktionen
af nye varer. I lyset af det der lige nu
sker omkring os, må vi derfor forsat
holde lidt igen med at lancere helt
nye produkter og i stedet fokusere
på at skabe nye oplevelser med det
vi allerede har.

Faro lanterne

NYHED Balcone Stand – Scale

morsoe.com
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Det kan vi også sagtens. Og samtidig
kan vi så glæde os over at vi stadig
har fred i vores lille land, og at ingen
kan forhindre forårets komme. Det
gør jeg, ligesom jeg varmer mig ved
at se, hvordan vi som nationer, virksomheder og mennesker – samler
os og åbner vores hjerter for de
mange, som lige nu rækker ud efter
tryghed, støtte og en (omend midlertidig) følelse af hjem. Det er trods
alt det vigtigste rum, man kan skabe
for mennesker. ■

fornøjelse
“ God
med årets

Morsø magasin

”

Peter Normann, Direktør for Morsø
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MORSØ
SIDE TABLE
MORSØ BREAD RACK
Morsø Bread Rack er en ekstra indsats i rustfrit stål, som er designet til
brug i Morsø Forno Gas Medio og Morsø Forno Gas Grande.
Indsatsen fungerer som en “ hylde ”, der giver et ekstra niveau og ekstra
plads i grillen, hvor eksempelvis brød, bruschetta, grøntsager og kød kan
opvarmes og/eller holdes varme. Morsø Bread Rack kan anvendes mens
grillens øvrige støbejerns grillriste er i brug.

Morsø Side Table er en ekstra bordplade, der er designet til at blive
eftermonteret på siderne af Morsø
Garden- og Morsø Terra bordene
samt på Morsø Grill '17 og Morsø
Forno Multi. Det solide og stabile
Morsø Side Table gør arbejdsområdet 30 cm længere. Eksempelvis vil
et Morsø Terra Bord med to påmonterede sideplader fordoble bordets
oprindelige længde – svarende til
længden på et Morsø Garden Bord.
Bordpladen er hængslet på bordet
og kan nemt klappes ned, når det
ikke er i brug. Når Morsø Side Table
er monteret på bordet, skal bordets
“medfødte” og oprindelige side-/
værktøjsbøjle i rustfrit stål monteres på indersiden af bordet, og
bibeholder derved funktionen som
værkstøjsholder.

NYHED

MORSØ SIDE BOX
Morsø Side Box er en boks/beholder der kan eftermonteres på siderne af
Morsø Garden-, Terra Bordene og Grill '17. Boksen giver nye opbevaringsmulig
heder for eksempelvis grilltilbehør, olier, krydderurter og andre krydderier.
Morsø Side Box på- og afmonteres nemt bordet, hvorved den separat også
giver mulighed for ekstra opbevaring. Når Morsø Side Box er monteret på
bordet, skal bordets “medfødte” og oprindelige side-/værktøjsbøjle i rustfrit
stål monteres på indersiden af bordet og bibeholder derved funktionen
som værkstøjsholder.

“ Paa Morsø Jernværk

fik jeg Daaben for Arnen
støbt og ej til Vaaben.
Bliv ude Ufred, Kuld og
Gus, jeg spreder Varme
i dit Hus

”

Følg med når museumsinspektør
Anders Have Espersen dykker
ned i Morsø historien. // SIDE 24
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Bedst i test

MORSØ FORNO GAS MEDIO

Med lige dele stolthed og ydmyghed er vi hos Morsø glade for at vores Forno
Gas Medio grill, I skarp konkurrence med gas grill fra Weber og Char-Broil,
netop har vundet den eftertragtede titel “ BEDST I TEST” hos Pricerunner.
Du kan læse hele testen på https://www.pricerunner.dk/test/gasgrill
Som BEDST I TEST gas grill kårer Pricerunner en grill, der er let at bruge,
hurtig at varme op og med en god kvalitet til prisen – og Pricerunner skriver
derud over at Forno Gas Medio grillen er en hurtig, effektiv og smuk grill til
bordet med rigelig plads på risten til mad til 4 -5 personer.

TROFÆET
ER ET
MÅLTID MAD

Mød vores kok Nikolaj Juel som blandt
andet går på jagt med bue og pil.
// SIDE 12
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ILD OG BRUGTE
MØBLER
Livsstilseksperten Christian Grau har gode bud på en fremtid,
hvor vi alle er nødt til at gøre en forskel i en kompliceret verden,
som skriger på bæredygtighed.
Der er noget helt specielt ved et bål.
Det drager os, det samler os og
giver varme. Måske fordi det for
flere tusinde år siden var ved bålet,
at vi samledes for at overleve. Og
det var ved bålet, vi mødte de første
historiefortællere, som vandrede
fra bål til bål og fortalte om andre
mennesker, steder, dyr, kærlighed
og krig i fjerne egne. For bålet og
historiefortællingen er helt centrale
elementer i de seneste 20 års samtid.
I starten af det nye årtusinde skulle
vi alle være med i opsvinget og fortælle omverden, at vi gjorde det
godt, fortæller Christian Grau.
Den fortælling fangede Christian
Grau, der på det tidspunkt arbejdede
som tekstforfatter på et reklame
bureau. Han fik indkapslet hele tidsånden i den efterhånden ikoniske
sætning; “Alle har ret til et fedt
køkken”.

Og da vi allesammen havde fået et
fedt køkken, så rejste vi på masser af
ferier til udlandet. Alt var godt, og
så kom finanskrisen. Pludselig havde
vi ikke længere råd til det hele, og
sad hjemme og kiggede ud ad
vinduet. Og så startede den trend,
som stadig vokser, og som kun er
blevet forstærket under corona
krisen. Vi begyndte at søge det
nære. Tilbage til det oprindelige
og naturen. Vinterbadning, havkajak
og det nordiske køkken. 4 ugers
ferie i Thailand er skiftet ud med
Bornholm og Samsø og en hængekøje i haven.
Og når man så lå der i haven, så fik
man lyst til at blive der, fortæller
Christian Grau. Og så kom bålfadet
ind i de danske haver.
Vi opdagede, at det var fedt at sidde
i naturen, rundt om bålet. Fortælle
historier og komme tæt på hinan-

den. Så ilden, fuldstændig som da
vi var stenaldermennesker, får en
kæmpe betydning for den måde,
som vi indretter os på.
Det er så her, det første gang bliver
kompliceret at ville gøre noget godt.
Og det er en gennemgående udfordring i vores tid, siger Christian Grau.
For mens vi sidder og varmer os ved
flammerne, så får vi samtidig at vide,
at bål ikke nødvendigvis er bæredygtigt eller godt for miljøet med
al den røg. Så her skal man træffe
et valg eller et fravalg, fortæller
Christian Grau, som stadig selv har
et bålfad i haven.
TERRASSERNE KOMMER
Efterhånden, som vi blev færdige med
at bygge om og bygge til i vores boliger, og der ikke var plads til flere
bålfade i haven, så kastede danskerne
sig over en ny trend, som kunne fast-
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holde os i følelsen af at være tæt på
naturen; Terrassen.
Og vi byggede ikke bare en terrasse.
Vi byggede komplette udekøkkener
oven på. Men det endte med at blive
for kompliceret, og en hel del endte
med at brænde nallerne på vand- og
elinstallationer, skabsmoduler, skraldespande og bordplader. Og så søgte

// 9

vi tilbage til det enkle igen. Og ilden
fulgte med. For i dag samles vi så om
grillen eller pizzaovnen. Og det er
der også en masse fælleskab og
storytelling i.
Og så bliver det kompliceret. Igen.
For Danmark er en nation af gørdet-selv folk, som da sagtens kan
banke en terrasse op hen over en

weekend sammen med familien,
vennerne og et par kolde øller. Det
er også godt for fællesskabet. Men
det er ikke særligt bæredygtigt.
Vi ved jo efterhånden godt, at det
bedste, vi kan gøre for miljøet, er at
bygge med bæredygtigt certificeret
træ, som er fældet og transporteret
under strenge krav. Men vi ved også

godt, at den slags træ er meget dyrt.
Så hvis du går en tur i dit lokale byggemarked, så vil du se, at de fleste
stadig køber og bygger med billigt
træ, som ikke holder nær så længe
som miljøcertificeret hårdt træ.
I en tidsalder, hvor bæredygtighed
er Gud, er der levetidsberegninger
på alt. For eksempel viser undersøgelser fra Videns center Bolius, at
den gennemsnitlige levealder for et
køkken i en dansk bolig blot er 11 år,
før det skiftes. Går vi ud på terrassen, ved vi, at det billige men oftest
brugte trykimprægnerede træ holder op til 20 år, hvis du troligt passer
det med rens og oliering. Lægger
du derimod hårdtræ, kan levetiden
være over 40 år. Og det ved vi godt.
MEN…
Det handler jo i sidste ende om økonomi. Har vi råd til at bygge bæredygtigt? Og selv om vi har råd, vil vi
så hellere bruge pengene på noget
andet?
BRUGT ELLER DYRT ER GODT
Nu sidder vi så der på terrassen eller
i vores forholdsvis nye køkken. Men
hvad skal vi sidde i. Her er Christian
Grau ret sikker i sin sag.
Vi skal sidde bæredygtigt. Vi kan
købe gode designmøbler i træ og
læder. Det er bæredygtigt på flere
niveauer. Det er til at holde ud at se
på i flere år, og det holder i flere år
og kan ofte gå i arv. Skulle det gå i
stykker, så kan det ovenikøbet repareres.
Kvalitet koster. Derfor er træmøbler
ofte dyrere end plastic, køkkentøj i
støbejern koster mere end en stålpande, og for prisen på en dansk
designet lædersofa kan du nok købe
en 3-4 stofbetrukne af slagsen. Og
så løber vi ind i udfordringen med
den gode intention om bæredygtighed over for viljen til at betale. Og

her har Christian Grau fundet en
gylden middelvej.
En del af mine møbler i huset er købt
brugt. Og de fleste af mine havemøbler har jeg klunset. Og det er
ikke blevet mindre under coronakrisen. Den Blå Avis og andre digitale
markedspladser har kronede dage.
For vi har som danskere tiden og
lysten til at finde det helt specielle
møbel, som vi gerne vil have. Også
selv om det er brugt. Og her kommer det med historiefortællingen
ind igen. Vi kan godt lide at høre
historien fra sælger, og vi kan godt
lide at fortælle vores omgivelser om
det helt specielle fund. På den måde
får møblerne også en længere livscyklus. Det er det, vi kalder et produkts “afterlife”. Vi køber det til os
selv og giver det på et tidspunkt
videre. I det hele taget er det at
købe brugt eller dele, alt fra biler til
boliger, med til at nedbringe vores
samlede forbrug.
ARKITEKTUR OG RØDE BØFFER
Christin Grau bruger en hel del af sin
tid på at følge tendenserne inden for
arkitektur. Fordi byggeriet er en af
de helt store markører, når det kommer til bæredygtighed.
For rigtigt mange tegnestuer er
bæredygtighed et afgørende parameter, når der skal projekteres nye
huse. Men lige nu er det et meget
kompliceret regnestykke. For det
kan tegnes og tænkes i træ eller
andre materialer, som ikke belaster
klimaregnskabet alt for hårdt. Men
til gengæld er prisen på byggematerialer og lønninger så høj, at bæredygtighed kommer med en høj pris.
Og så møder vi tendensen igen.
Frustrationen over at ville være med
til at gøre en forskel, men opleve,
at det er svært og dyrt.
Så hvad gør vi så, når vi sidder der på
vores terrasse og kigger ud i haven?
Kan vi overhovedet gøre en forskel?

Det kan vi sagtens, mener livsstilseksperten. Og det er begyndt at slå
igennem. At hvis vi alle sammen gør
en lille bitte forskel, så gør vi noget
sammen og er på vej mod en grønnere fremtid. Vi kan jo starte med at
se på de ting, som vi smider på panden i køkkenet eller på grillen og i
pizzaovnen i haven.
Da det nye nordiske køkken begyndte
at slå igennem for over 10 år siden,
søgte vi allerede dengang efter
mere bæredygtige råvarer og gode
råvarer. Det koster, men så kan man,
og det gør jeg selv ret meget ud
af, begynde at spise mindre kød. Jeg
bliver aldrig vegetar. Men jeg tænker
mig om og har kødfrie dage. Og så
fokuserer jeg meget på at nedbringe
madspild. Det er både godt for mig og
for miljøet, fortæller Christian Grau.
På det seneste er han på grund af de
høje elpriser for første gang i sit liv
også begyndte at lære både sig selv
og sine børn at slukke lyset.
Det er nærmest blevet en pligt for
ham, det med lyset. Og Christian
Grau mener faktisk, at vi i fremtiden
har pligt til i det mindste at under
søge grønne alternativer, når vi for
eksempel skal købe en ny bil, rejse
eller bygge.
Jeg vil under ingen omstændigheder fremstå som frelst. Men mange
små ting kan samlet gøre en forskel.
Og så får jeg måske lidt bedre samvittighed, næste gang jeg booker en
flyrejse og belaster miljøet, for jeg
vil stadig gerne rejse kloden rundt
og se andre lande. Og jeg kommer
næppe til at opleve eldrevne fly. Men
det gør mine børn og kommende
generationer, som er født og opvokset med fokus på bæredygtighed.
Mange har viljen, nu mangler vi kun
mulighederne. ■
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Balcone el- grill

KIT Morter

NYHED
TIL BALCONE EL-GRILL
Morsø Balcone Stand – Scale

KIT Peberkværn
KIT Saltkar

Balcone stand – Scale

KIT Krydderurtepotte
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TROFÆET ER ET
MÅLTID MAD

– Kokken Nikolaj Juel går på jagt med bue og pil
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Hvis lykke kan kaste lys, så er det
det, som falder på Nikolaj Juels
ansigt.
“ Det bliver ikke bedre, hvis jeg kan
få lov til at samle nogle kantareller,
skyde en sommerbuk, og så
tilberede det hele over et bål .”
Der er ellers rigeligt med belysning
på den Frederiksberg cafe, vi mødes
på for at tale om to af hans store
passioner. Jagt og mad. Men ordene
“kantareller” og “sommerbuk” giver
hans øjne og smil et ekstra skær.
Han sidder lidt i tavshed og ser
drømmende frem for sig. Som om
han nærmest kan smage ordene.
“ Det er så fucking simpelt, men alt
for mange har det med at gøre
det svært og uoverskueligt. Det er
det ikke.”
Han får det også til at lyde simpelt.
Hvis du er sulten, så går du ud i en
skov og skyder et dyr. Så slæber du
det hjem eller til en bålplads. Skærer
det op, samler nogle urter og grøntsager. Og så laver du et uforglemmeligt måltid. Allerede her vil en del
nok række hånden op og sige, at det
alligevel lyder lidt svært. Men så er
det, Nikolaj lægger et ekstra lag på,
når han fortæller, at han også går på
jagt med bue og pil.
“ På et tidspunkt begyndte jeg at
tænke på, om jeg kunne jage med
andet end riffel. Her skal du som
jæger være mere end uheldig, hvis
ikke du får ram på et dyr på 100
meters afstand. Den går ikke
med buen. Her skal jeg snige mig

// 15

ind på en afstand af 15-20 meter,
før jeg kan løsne en pil. For mig er
det fair game. Jeg jager dyret på
dyrets præmisser. Og ofte vinder
dyret, og jeg går hjem uden bytte .”
Det er så her i vores samtale, at jeg
gerne vil stille det kritiske spørgsmål, om ikke jagt blot er en blodig
sport og dyrene døde pokaler. Nikolaj Juel er ikke afvisende for teorien.
Det er bare ikke sådan, han er skruet
sammen.
“ Jeg skyder for at skaffe føde. For
mig er trofæet et måltid mad. Det
er altid det, der driver mig. Måske
fordi jeg først blev kok, før jeg blev
jæger.”
ROCKGUITAR OG DEN DYBESTE
STILHED
At skrive opskriften på Nikolaj Juels
livsbane kræver en hel del ingredienser. Men kogt helt ind handler det
om en 19 -årig mand, der tog sin guitar på ryggen og købte en billet til
London for at blive stjernemusiker.
Og det blev han. Han har spillet og
turneret med kæmpe stjerner. Og
derfor kan han også midt i vores
samtale standse op, pege på højtaleren i cafeen og sige.

begyndte at komme i køkkenet på
den restaurant, han boede oven på.
Snart var han souschef og arbejdede
senere sammen med Jamie Oliver.
“Jeg kommer fra et hjem, hvor
musik og mad altid har fyldt
meget. Så det var helt naturligt at
gå i køkkenet. På det tidspunkt var
det heller ikke længere så sjovt at
arbejde i den internationale
musikbranche. Min passion blev så
maden og ikke mindst råvarerne.
Hvor kom de fra, og hvem dyrkede
grøntsagerne og opdrættede
dyrene ? ”
Så i løbet af få år nåede Nikolaj at
komme til tops i hele to kunstarter.
Musik og gastronomi. En rejse, som
for andre kan tage et helt liv for blot
at nå det ene mål. Men du skal ikke
høre manden fortælle ret meget,
før du indser, at han brænder mere
end de fleste for alt, hvad han gør.
Den passion kaster han efter alt.
Og derfor kan han bruge timevis i skoven på at jage et dyr med bue og pil.

Nummeret er “ You Give Me Some
thing ” med James Morrison. Hittet
er solgt og afspillet mere end 5
millioner gange siden 2006.

“ Det kræver en vanvittig tålmodighed og stilhed, hvis jeg skal
nedlægge et stykke vildt. Jeg
bevæger mig måske et halvt
skridt på 10 sekunder. Det kan tage
timer at snige sig ind på dyret.
Og dyret straffer dig, hvis du laver
den mindste lyd eller bevægelse.
Så er det væk. Men når det lykkes,
når ALT står stille, lige inden du
slipper pilen, så er det den ultimative
følelse. Så har jeg fortjent det dyr.”

Han får det til at lyde så simpelt. Det
med musikken. Lige som hans næste
og store skridt i London. Hvordan han

Lige som med god mad, kræver jagt
med bue og pil konstant træning og
øvelser. Derfor står Nikolaj en tre-fire

“ I øvrigt er det mig, der spiller
guitar på det nummer. ..”

dage om ugen over familiens lejlighed
og fyrer pile af på en 16 meter lang
skydebane, som han har indrettet
på ejendommens tørreloft. Oven i
dyrker han styrketræning og yoga for
at have total kontrol over krop og sind.
“ Er jeg stresset, kan jeg lige så godt
lade være med at gå på jagt.
Hvis ikke jeg har balance i sindet,
har jeg tabt på forhånd. Og hvis
ikke jeg dyrker min krop, har jeg jo
heller ikke kræfterne til at slæbe
dyret ud af skoven.”
Selv om han kan, vil Nikolaj Juel
dog helst ikke slæbe dyret for langt.
Helst ikke længere end til en bålplads i nærheden. For trods det,
at han har stået bag gryderne på
de bedste restauranter, så er bålet
under åben himmel det smukkeste
køkken for ham.
“Åben ild er det ultimative for mig.
Langt det meste mad bliver bedst
over bål. Duften og smagen af røg
fra træ gør noget helt specielt ved
råvarerne. Og når jeg står der med
et stykke kød eller nogle helt friske
grøntsager, så føler jeg mig som
en tryllekunstner. Den bedste mad
og musik er fucking simpelt,
slår Nikolaj fast med en stemme,
der gløder.”
Og lige som med musikken og jagten, så er bålet også en passion, som
han gerne deler. Når andre gastronomer i Danmark skal lære at lave
mad over åben ild, så er det Nikolaj
Juel, de ringer efter. Det er han
glad og stolt over, men han er allermest fokuseret på, at det skal være
simpelt.
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“Jeg føler mig kæmpe privilegeret,
fordi jeg kan leve at det jeg
brænder for. Det er ultimativ frihed
for mig at lave mad og gå på jagt,
og dele det med andre. Og det må
ikke være svært. Det kan hurtigt
komme til at lyde kompliceret. Men
i bund og grund gør jeg blot det,
som vores forfædre gjorde for at
overleve.”
Og det simple i at overleve er også
en drivkraft i Nikolaj Juel. Den måde
jager han på, og den måde bruger
han byttet på.
“Jeg er meget optaget af at bruge
hele dyret. At lave mad af det hele.
Alt for mange jægere har “ fryse
trofæer ”, som jeg kalder det.
De skyder en masse dyr, får dem
parteret og slæbt hjem i fryseren,
hvor de så får lov til at ligge, indtil
de senere bliver smidt ud for at
gøre plads til nyt kød. Jeg har
også masser af vildt i min fryser.
Men ALT bliver spist.”
Nikolaj Juels ord bliver fulgt op af en
hel del opskrifter på, hvordan han
skaber retter af et helt stykke vildt.
Hvorfor noget skal have tæsk og
stegeskorpe over flammer, mens
andre udskæringer skal stå i timer
og braisere. Og så sidder man der
og ønsker, at man selv kunne gøre
ham kunsten efter. Men det kan alle,
siger han.
“ Hør her. Du skal bruge et bål, et
stykke kød og smukke grøntsager.
Har du så salt, peber, hvidløg,
citron, timian, rosmarin og god
oliveolie, så kan du lave store
måltider.”

Nikolaj Juel bliver afbrudt i sin
begejstring, da en sms tikker ind
på mobilen. Han skal i Go´Morgen
Danmark på TV2 næste dag. For det
har han også tid til. Nu mangler han
bare lige at komme på en opskrift og
skaffe råvarerne. Inden han er videre,
når jeg at stille ham spørgsmålet,
som stadig står ubesvaret på min
blok. Hvorfor har han ikke sin egen
restaurant? Nikolaj Juel ser ud som
om, jeg har sparket ham over benet.
“ Hele den røde tråd i mit liv er
frihed. En frihed jeg også har fået
i gave af min familie. At få lov til at
leve af mine passioner. Hvis jeg fik
min egen restaurant, så ville al
frihed forsvinde, og jeg ville blive
bundet på hænder og fødder.
Det kommer aldrig til at ske.”

Nikolaj Juel skal videre. Hjem og lave
mad, måske træne et par pile på tørreloftet. Og så mangler han i øvrigt
også at få de sidste detaljer på plads
med en tur til Bornholm. Han skal
ikke ud på klippeøen med bue og pil.
Han skal stå med en stang. En ny
passion er slået ned i ham. Han er
begyndt at fiske.
“ Det er sindssygt spændende og
alligevel så simpelt. Og jeg kan
fange et måltid mad! ” ■
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OPSKRIFT AF NADIA MATHIASEN

GRILLET LAM MED KÅL,
LØGPURÉ OG
PORTVINSSAUCE
SÅDAN GRILLER DU LAM
Pil og hak det ene løg og hvidløgene. Skær gulerod og selleri i grove
tern. Varm lidt olie i en stor gryde og rist grøntsager sammen med
timian og laurbærblade. Deglacér panden med balsamicoeddike og kog
helt ind. Tilsæt portvin og rødvin, og reducér til der er 1/3 tilbage. Skum
af undervejs. Tilsæt fond og kog ind til det halve. Sigt saucen og kog
ind til en passende konsistens. Smag til med salt og peber. Server evt.
med kolde smørtern lige inden servering.
Pil de resterende løg og skær i tynde ringe. Sautér i smør i en lille gryde,
uden at løgene tager farve. Tilsæt eddike og evt. en anelse vand, læg
låg på og damp til de er helt møre. Blend med stavblender og smag
til med salt.
Skær eller riv kålen i passende stykker og blanchér i kogende vand i
et par minutter.
Krydr lammefileterne med salt og peber, grill til de er rosa indeni.
Lad dem hvile i 5 minutter og anret på en tallerken sammen med
løgpuré, kål og sauce.

▲

4 personer

2 lammefileter
5 løg
2 fed hvidløg
1 gulerod
1 stang bladselleri
Olie til stegning
2 kviste timian
2 laurbærblade
4 spsk. balsamicoeddike
2 1/2 dl portvin
5 dl rødvin
5 dl hønsefond
100 g smør
1 spsk. æblecidereddike
100 g kål, fx spidskål, rosenkål
og grønkål
Salt og peber
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OPSKRIFT AF DIANNA BRINCH / GOURMINISTERIET

KLASSISK GOURMET
HOTDOG
Tilsæt mel lidt ad gangen og rør saltet i sammen med noget af melet.
Rør dejen godt sammen, meget gerne på maskine, til den slipper kanterne,
ca. 5-8 min. Dejen skal være let fugtig.
Tag lidt olie på hænderne og saml dejen til en kugle. Smør skålen med
lidt olie og læg dejen tilbage heri. Dæk skålen med film og et klæde og
lad den hæve et lunt sted i ca. 45 min. til en lille time.
Del dejen i 12 lige store stykker, ca. 100 g/stk. Spænd først dejen lidt
op – tag lidt olie på hænderne og form til en bolle og fold bunden ind
over hinanden. Tril derefter bollen til en lang pølse, evt. med lidt mere
olie på bord og hænder, og mas dem let flade.
Placer pølsebrødene på en bageplade beklædt med bagepapir – de hæver
en del, så ønsker man ikke, de hæver sammen, skal der kun være 6 på
hver bageplade.
Læg et klæde over og lad dem efterhæve i ca. 30-45 min.
Pensl med mælk og drys evt. med sesam og bag pølsebrødene i en
forvarmet ovn ved 200 grader i ca. 10 min. Har man dampprogram kan
det varmt anbefales at bruge det – det gør brødet endnu mere saftigt
og lækkert.

40 g gær
4 dl lunken danskvand
640 g hvedemel
1 æg
50 g smør, smeltet og afkølet
2 spsk. sukker
1 1/2 tsk. salt
Mælk til pensling
Evt. sesam til toppen
Lidt olie
Ristede løg

RISTEDE LØG

Varm olien op i en gryde til den rammer 160 -170 grader.
Halver de skrællede løg og snit dem i ca. 3 mm tykkelse.

▲

PØLSEBRØD
Opløs gæren i danskvand, og tilsæt derefter sukker, æg og smeltet smør.

▲

6 personer

4 store løg, skrællede
1 1/2 dl hvedemel
Salt
1 liter smagsneutral olie
– vi bruger gerne rapsolie

Bland hvedemel med lidt salt og vend løgene godt rundt i mel blandingen.
Friter løgene lidt ad gangen – vær opmærksom på at olien bruser godt
op, når løgene kommes i, så tag små mængder ad gangen.
Når løgene er fine gyldne, tages de op med en hulske og lægges på lidt
køkkenrulle, inden de skal serveres.
Grill pølserne til de er gyldne, sprøde og gennemvarme.
Varm evt. brødene hurtigt på grillen, hvis ikke de er lavet kort inden og
stadig er lune.
Skær brødet op og læg en stribe ketchup i bunden. Læg pølsen oveni
og top med endnu en stribe ketchup og sennep.
Top med masser af ristede løg, syltede rødløg og syltede sennepsfrø
og drys til sidst med karse.

Derudover
1 gode grill pølser
Ketchup
Sennep
Karse
Syltede rødløg
Syltede sennepsfrø
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AUTENTISK SMAG.
DANSK DESIGN.

2022

Morsø Forno Gas Piccolo

Bedst i test

Morsø Forno Gas Medio

Morsø Forno Gas Grande
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“ Paa Morsø Jernværk

fik jeg Daaben for Arnen
støbt og ej til Vaaben.
Bliv ude Ufred, Kuld og
Gus, jeg spreder Varme
i dit Hus

”

Olaf Hilden (tv.) og Georg Aarup,
der var direktører på Morsø
Jernstøberi, da Kaare Klint under
besættelsen lavede de første
skitser til ovnen. Bag dem ses en
buste af den ene af fabrikkens
to grundlæggere, N.A. Christensen.

Disse flotte og fyndige ord stod skrevet på den helt særlige kakkelovn,
som Morsø Jernstøberi sendte på
markedet i slutningen af 1940’erne.
Ovnen var blevet til i samarbejde
mellem to sværvægtere inden for
henholdsvis dansk design og litteratur, nemlig arkitekt og møbeldesigner Kaare Klint og forfatter Johannes V. Jensen. At Morsø Jernstøberi
på denne måde hyrede formgivere
og kunstnere til at stå for virksomhedens ovne, var ikke noget nyt, selvom
kombinationen af to så store kulturpersonligheder som Klint og Jensen
ikke var set før.
UDFORMNING AF OVNE
Indtil slutningen af 1800-tallet havde
der på Morsø Jernstøberi ikke været
tale om nogen bevidst tilstræbelse
på at fremstille kunstneriske ovne.
Man havde naturligvis dekoreret særligt bilæggerovnene med smukke og
ofte fortællende motiver, og også de
fritstående ovne i anden halvdel af
det 19. århundrede havde været rigt
udsmykkede.

Af Museumsdirektør Anders Have Espersen,
Museum Mors

KAARE KLINT OVNEN
– FOR ARNEN STØBT
OG EJ TIL VAABEN

I forbindelse med den store industriudstilling i København i 1888 havde
flere af de førende danske støbe
rier angivet, at de havde arkitekter
tilknyttet deres ovnproduktion. På
det tidspunkt havde N.A. Christensen
& Co. på Mors været en af undtagel
s erne, hvor støbemestrene selv
stadig udfærdigede ovnmodellerne,
mens modelsnedkerne stod for
dekorationerne. Stilmæssigt mindede
ovnene fra de danske støberier
meget om hinanden, og der er ingen

tvivl om, at støbemestre og modelsnedkere i høj grad lod sig inspirere,
enten af hinanden eller af nogle af de
arkitekttegnede ovne, der kom på
markedet. Fra begyndelsen af 1900
tilknyttede også Morsø Jernstøberi
en række anerkendte danske arkitekter og uddannede formgivere. De
fleste blev hyret ind til at foretage
enkeltopgaver, mens eksempelvis den
kunsthåndværkeruddannede billedhugger Constantin Sørensen fra 1920
og frem til sin død i 1960 var fastansat som chefarkitekt på fabrikken.
Det var Constantin Sørensen, der
for omtrent 90 år siden var manden
bag de berømte ovne med egern
motiv, som Morsø Jernstøberi forhandler den dag i dag i moderniserede
udgaver.
ARKITEKTER PÅ MORSØ
JERNSTØBERI
Blandt de uddannede arkitekter og
formgivere, der var tilknyttet støb
eriet i tiden før og efter Første Verdenskrig, var billedhuggeren Niels C.
Rasmussen, arkitekt Carl Harild, der
1920’erne blev chefarkitekt for
Glyptoteket og Carlsberg i København, Eduard Eggeling, der desuden
tegnede ovne for det store jernstøberi i Vejle, C.M. Hess og Johannes
Strøm-Tejsen, hvis hovedværk siden
skulle blive Danmarks første kol
lektivhus for enlige kvinder, Clara
Raphaels Hus på Østerbro i København. I 1920’erne hyrede virksom
heden berømte danske arkitekter
som Alf Cock-Clausen, som blandt
meget andet var chefarkitekt hos De
Danske Spritfabrikker og idémand til
Cimbrertyr-skulpturen i Ålborg, og
Carl Brummer, der var toneangivende
i dansk villabyggeri i begyndelsen
af det 20. århundrede. Brummer
tegnede primært luksuriøse privatboliger til overklassen, og han stod
eksempelvis bag det barokinspir
erede landsted “Christiansgave” i
Rungsted, der blev opført i 1918
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og siden overtaget af Morsø Jernstøberis grundlægger N.A. Christensens søn, James Watt Christensen.
Efter 2. Verdenskrig var det særligt
den dansk-svenske tegnestue for
industrielt design, Bernadotte og
Bjørn, som stod bag produkter fra
N.A. Christensens & Co. Udover
emaljerede calorator- og olieovne i
1950’erne, stod tegnestuen blandt
andet bag de mange køkkentøjs
produkter, som fabrikken solgte
under betegnelserne Copco og
Nacco. Siden designede også den
anerkendte amerikanske industrielle
designer Michael Lax køkkentøjsprodukter i Copco/Nacco serierne. Fra
1960’erne og frem har de mest fremtrædende arkitekter og formgivere
af ovne og pejse hos Morsø Jernstøberi derudover været de to lokale
Nykøbing-arkitekter Jørgen “Fister”
Bang og Karsten Aagaard, den
østrigskfødte Herman Ricka, danskerne Knud Holscher, Monica Ritterband og Klaus Rath samt engelske
Robert Levien.
KAARE KLINT OG
JOHANNES V. JENSEN
Det mest bemærkelsesværdige
eksempel på brugen af uddannede
arkitekter og kunstnere i udarbejdelsen af et produkt på Morsø Jernstøberi var dog samarbejdet mellem
Kaare Klint og Johannes V. Jensen,
der begge på dette tidspunkt var
berømte og anerkendte på hver
deres felt. Kaare Klint, der siden
1920’erne havde været en af Danmarks mest toneangivende arkitekter, var i juli 1944 blevet udnævnt til
professor ved Kunstakademiet, mens
Johannes V. Jensen, der i et halvt
århundrede havde været en af landets mest fremtrædende forfattere,
i november samme år modtog intet

Markedsføring for Kaare Klints
Morsøovn. Reklamen er fra
begyndelsen af 1960’erne.
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mindre end Nobelprisen i litteratur.
Johannes V. Jensen var desuden en
ivrig billedhugger ved siden af sit forfatterskab, så arbejdet med at formgive lå ham ikke fjernt.
Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Morsø Jernstøberi tog kontakt til
Kaare Klint, men tegninger fra Klints
arkiv viser, at han i august 1944 havde
de første skitser til den nye ovn parat.
Man må gå ud fra, at det var fabrikkens to nyudnævnte direktører, Olaf
Hilden og Georg Aarup, der havde

forestået kontakten til den landskendte arkitekt og designer. Hilden
og Aarup var direktører for henholdsvis støberiets drift og salg og
havde i fællesskab overtaget styringen, efter at Georg Aarups onkel,
Peter Aarup, i slutningen af 1942
pludselig var gået bort. På Kaare
Klints første skitser optrådte Johannes V. Jensens ord på ovnen, så den
berømte forfatter var altså allerede
involveret i dens udformning. Hvordan forfatteren fra Farsø helt præcist
var blevet en del af arbejdet med den

nye ovn fra Morsø Jernstøberi, er
uvist. Der er dog næppe tvivl om, at
det var Kaare Klint selv, som havde
taget kontakt til den kendte forfatter
bag blandt andet “Kongens fald”,
der ved årtusindskiftet blev kåret til
århundredets danske roman.
KONTAKTER I KUNSTNERMILJØET
Både forfatteren og arkitekten var
en del af den gruppe af danske kunstnere, der i 1920’erne og 1930’erne
hver sommer flygtede fra storbyens
støj og jag i København for i stedet at
nyde vandet og roen i sommerhuse
og badehoteller i Tibirke Bakker
og Tisvilde i Nordsjælland. Kunst
nerne og kulturpersonlighederne
ved Tisvilde så hinanden socialt, og
det samme gjorde sig gældende for
Johannes V. Jensen og Kaare Klint.
Derudover havde de blandt andet
det til fælles, at de begge var involveret i miljøet omkring Fåborg Museum
og den gruppe af malere, der var
kendt som Fynboerne. Johannes V.
Jensen havde siden 1907 været tæt
forbundet med malerne og fra 1910
ligeledes med det nye Fåborg Museum, der udstillede Fynboernes kunst.
Kaare Klints forbindelse til Fåborg
var, at han sammen museets arkitekt,
Carl Petersen, i 1914 designede den
med tiden ikoniske Fåborgstol til
museet. Man må gå ud fra, at Kaare
Klint, efter at han havde fået henvendelsen fra Morsø Jernstøberi, valgte
at spørge sin bekendte Johannes V.
Jensen, om han ville være med til at
give ovnen et helt særligt præg med
et digt.
Både Klint og Jensen var på hvert
deres felt nyskabende og moderne,
og ideen med at sætte et helt digt på
en kakkelovn var bestemt heller ikke
noget, man ofte så i den danske ovnstøberibranche på dette tidspunkt,
hvor de fleste ovne i takt med tiden
havde et langt mere glat og funktionelt udtryk end tidligere. De få
udsmykninger, man kunne nyde,
samtidig med at varmen bredte sig i

stuen, havde som oftest udelukkende
karakter af ornamenter. Det gjorde
sig blandt andet gældende med de
enormt populære ovne med egernmotiv, som Morsø Jernstøberi havde
sendt på markedet i 1930’erne. Ord
på ovne var naturligvis ikke helt
ukendt, og blandt havde Hess’ fabrikker i Vejle mottoet “Arnens Lue gjør
hjemlig Stue” stående over marieglasruderne på mange af deres ovne.
KRIG OG BESÆTTELSE
Det digt, som Johannes V. Jensen
skrev, var med linjerne “for arnen
støbt og ej til vaaben” og “bliv ude
ufred, kuld og gus” en slet skjult
kommentar til den verdenskrig der
rasede, og den tyske besættelse, der
på det tidspunkt befandt sig i sit
fjerde år. I slutningen af juni og
begyndelsen af juli 1944 havde
spændingerne mellem besættelsesmagten og den danske befolkning
nået et hidtil uset højdepunkt. I flere
danske byer, men særligt i hovedstaden, udbrød der strejker og optøjer,
hvor danskere og tyske soldater kom
i direkte kamp med hinanden. Det,
der siden blev kendt som Folkestrejken, var blandt andet foranlediget af
meddelelsen om, at medlemmer af
modstandsgruppen fra Hvidsten var
blevet henrettet dagen før. Både
Kaare Klint og Johannes V. Jensen
har sandsynligvis befundet sig i
Tisvilde i de dage, optøjerne fandt
sted, men har naturligvis vidst
besked om begivenhederne. Det er
derfor nærliggende at tro, at Johannes V. Jensens linjer er blevet forfattet som en kommentar til kampene,
der fandt sted i sommeren 1944,
men naturligvis også til besættelsen
generelt.
FORSKELLIGE DESIGNS
Ovnen på den skitse, som Kaare Klint
kunne fremvise i august 1944, ligner
meget den endelige ovn, der siden
kom på markedet. Selvom den generelle idé med digtet, kombineret med
Nykøbings byvåben med duen og
grenen, var den samme, var der dog

enkelte små forskelle. På fronten
havde arkitekten forestillet sig, at
ordene Morsø Støbegods skulle fylde
hele fladen mellem den øverste og
de to nederste låger og ikke, som de
endte med, skrives i en ring, men i
stedet med versaler i tre linjer. Den
væsentligste forskel på skitsen og
den færdige ovn var dog, at teksten
rundt om byvåbnet i skitsen lød:
NYKØBING MORS SEGL 1944, mens
ovnen endte med teksten: NYKIØBING MORSØE STADSSEIGL 1556.
Udover de anderledes måder at stave
hovedbyen på Mors på og selve øens
betegnelse, er det interessant at se,
at Kaare Klint og Johannes V. Jensen
lader til oprindeligt at have forestillet
sig, at ovnen skulle på markedet allerede i 1944. Som minimum lader det
til, at den skulle sælges som et tydeligt minde om besættelsen og måske
i endnu højere grad Folkestrejken.
At ovnen først kom på markedet
nogle år senere og med en anden
inskription kan skyldes flere ting. Det
er højst sandsynligt, at ledelsen på
Morsø Jernstøberi i lyset af den undtagelsestilstand, der fulgte i hælene
på Folkestrejken, anså det for alt for
farligt at sende en ovn ud i offentligheden, der i den grad kunne anses
som en skarp markering overfor besættelsesmagten. En anden og måske supplerende årsag kunne være,
at støberiet på dette tidspunkt under
krigen kørte med nedsat produktion
grundet mangel på råvarer og energi
til produktionen, mens der samtidig
var nedsat købekraft i befolkningen,
hvis sparsomme midler for de flestes tilfælde ikke skulle bruges på
en spritny kakkelovn til koks i en
tid, hvor det eneste fyringsmiddel
var tørv.
Man skulle således frem til få dage
efter befrielsen, før det lader til at
fremstillingen af den første prototype
af den nye ovn gik i gang. Den 12. maj
1945 sendte Morsø Jernstøberi således materialer til Kaare Klint. Hvad
det præcist var, han fik fremsendt,
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vides ikke, men det kan have været
nedskalerede modeller af ovnen
baseret på Klints skitse.
OVNEN KOMMER PÅ MARKEDET
Der skulle dog gå yderligere næsten
tre år, før ovnen langt om længe blev
forhandlet første gang. Igen har
dette sandsynligvis rod i den mangel
på råvarer, der fortsatte ind i de
første efterkrigsår. Ifølge støberiets
egne oversigter forlod de første ovne
af typen fabrikken i Nykøbing i april
1948. Det gav nu fire år senere øjensynlig ikke længere mening, at årstallet 1944 stod på ovnen, og i stedet
valgte man altså det årstal, hvor
Nykøbing Mors fik det byvåben, der
var afbildet på siden. Om dette var i
overensstemmelse med Kaare Klints
og Johannes V. Jensens ønsker eller
egenhændigt besluttet af støberiets
ledelse, ved vi ikke.
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Tidende” kunne man på dette tidspunkt således læse, at efterårets
store nyhed blandt kakkelovne var
“en ny Kakkelovn tegnet af arkitekt
Kaare Klint og med Fyndord af
Johannes V. Jensen paa Siden,
udsendt af Morsø Støbegods”.
Ligeledes omkring 1949/ 50 sendte
Morsø Jernstøberi sit første markedsføringsmateriale for den nye
ovn ud. Det var tydeligt, at den
unikke kombination af Kaare Klint og
Johannes V. Jensen var noget, man
ønskede at sælge ovnen på, og begges navne fremgik sammen med
digtet på forsiden af den første brochure, der blev trykt. I brochuren var
den nye ovn beskrevet indgående.
Ovnen var indrettet med cirkulationskanal. Kanalen var omgivet af

Kaare Klints ovn set indefra.
Den berømte arkitekt tog sig kun af
ovnens ydre del, men fabrikkens
medarbejdere stod for indmaden.

Ovnen, der havde fået nummer 410,
blev i første omgang kun solgt i en
ikke-emaljeret udgave. Den kunne
købes både med og uden digtet og
inskriptionen. Selvom den også var
udformet i en større udgave, der fik
nummer 411, var det kun den mindste udgave, der blev solgt de første
to-tre år. Man skulle frem til 1951,
før de første – ganske få – store
udgaver, der fik nummer 411, blev
forhandlet. Selvom der altså blev
afsendt ni Kaare Klint ovne fra
Morsø Jernstøberi i 1948, var det
tilsyneladende først i efteråret
1949, at de for alvor blev lanceret
på markedet. I bladet “ Mønster-

både selve fyret og røgtrækkene,
hvilket betød, at luften blev hurtigt
opvarmet og havde en kraftig opdrift,
der hurtigt kunne opvarme den kolde
luft ved stuegulvet og sende den
retur ud i rummet. Samtidig havde
ovnen store varmeflader. Den store
ovn, som altså ikke rigtigt havde
nået markedet endnu, kunne varme
150 kubikmeter, mens den lidt mindre kunne varme 90 kubikmeter.
Under den opluk
kelige dækrist
befandt sig en varmeplade, der
kunne anvendes som kogeplade.
Ovnen kunne fås i en sort grafiteret
udgave eller med blågrå emalje.

IKKE EN BESTSELLER
Ovnen, der hos Morsø Jernstøberi
gik under navnet “Stilovn”, der var
betegnelsen på de fleste af fabrikkens arkitekttegnede ovne, forhandledes frem til 1968, hvor det meste
af Morsø Jernstøberis ovnproduk
tion blev sat i stå. I den periode blev
der ifølge fabrikkens egne opgørelser solgt i alt 507 eksemplarer af
ovnen. Heraf var den lille udgave
med digtet klart den mest populære
både i emaljeret og ikke-emaljeret
udgave. Tilsammen tegnede den sig
for næsten halvdelen af de solgte
Klintovne. Ovnens mest populære år
var 1953, hvor der blev solgt 52
Kaare Klintovne. Året markerede
samtidig Morsø Jernstøberis 100 –
års jubilæum, og det kan tænkes,
at den meget omtale af fabrikken
smittede af på salget. Sammenligner
man ovnen med andre ovne fra
Morsø Jernstøberi var den dog
absolut ikke blandt fabrikkens bestsellere. Der var flere ovntyper, der
solgte det samme på tre -fire år, som
Kaare Klintovnen gjorde i al den tid,
den var på markedet. Der er ingen
tvivl om, at ovnens særlige design,
der adskilte den fra de fleste andre
ovne på markedet, samt udgaverne
med Johannes V. Jensens digt og
Nykøbing Mors byvåben betød, at
det ikke var ovn, som nødvendigvis
faldt i alles smag.
Ovnen, hvis oprindelse altså skal findes i besættelsestiden, er siden blevet kendt under betegnelsen “Fredsovnen” på grund af det budskab, som
Johannes V. Jensen formulerede på
den. Denne betegnelse blev dog ikke
anvendt af Morsø Jernstøberi selv,
der kun henviste til den som enten
“Stilovn 410/411”, “Firkantet ovn” eller
som “Klintovnen”. Uanset navnet er
der ingen tvivl om, at ovnen med
sin historiske baggrund og sine to
berømte bagmænd er en af de mest
ikoniske, som er blevet produceret på
Morsø Jernstøberi. ■

FAKTA OM STØBERIMUSEET

Støberimuseet befinder sig i gamle, autentiske industribygninger i hjertet af
Nykøbing. Her kan man gå på opdagelse i Danmarks absolut største samling
af gamle ovne, komfurer og køkkentøj. I udstillingen fortælles den spændende historie om det landskendte Morsø Jernstøberi, der blev grundlagt
i 1853 og prægede Nykøbing Mors og dens indbyggere på godt og ondt
gennem næsten 150 år. Støberimuseet er en del af Museum Mors.
Se åbningstider og entré på www.museummors.dk
Entre 70,(Børn og unge under 18 år, medlemmer samt grundskoler og ungdomsskoler
på Mors har gratis adgang).
Billetten er gældende i 12 måneder og giver efterfølgende gratis adgang på
museets øvrige afdelinger: Dueholm Kloster, Landbrugsmuseet Skarregaard,
Morsø Lokalhistoriske Arkiv samt Fossil og Molermuseet.
Adresse:
Nørregade 13, 7900 Nykøbing Mors

Den første reklamebrochure for
ovn 410 og 411 kom ud omkring
1949-50.

Ovn 410 og 411 kom i både en
sortgrafiteret og en blågråemaljeret udgave. Her reklameres
for den emaljerede udgave i et
katalog fra 1957.

Åbningstider:
11. -15. april:
19. april - 3. juli:
4. juli -14. august:
15. august-21. oktober:

Mandag-fredag 11-15
Tirsdag-fredag 11-15
Mandag-søndag 10 -16
Tirsdag- fredag 11-15

Særlige åbningstider:
25.-27. august:
17.-21. oktober:

Torsdag-fredag 12-18 (Kulturmøde på Mors)
Mandag-fredag 11 -15 (Efterårsferie)
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OPSKRIFT AF GORM WISWEH

▲

SAFRAN AIOLI
Kom æggeblommer, hvidløg og dijonsennep i en skål. Pisk æggeblommerne og tilsæt olien et dryp ad gangen. Det er meget vigtigt, at du
tilsætter olien lidt ad gangen, samtidig med du pisker, da aioli’en ellers
vil skille.

2 æggeblommer
Et fed hvidløg, knust i en morter
med lidt salt
1 tsk. dijonsennep
100 ml solsikkeolie
50 ml olivenolie
1 spsk. hvidvinseddike
30 ml kogende vand med et knips
safran
Salt og peber

▲

GRILLEDE
JOMFRUHUMMERE MED
SAFRAN AIOLI

En fennikel, skåret i papirstynde
skiver på et mandolinjern.
1 blodappelsin, skallen skåret af
og skåret i 1/2 cm
tynde skiver.
To håndfulde rucola
Saften af 1/2 citron
3 spsk. olivenolie
Salt og peber

Når du har tilsat al olien, tilsæt hvidvinseddike og safranvand. Krydr med
salt og peber.
Hvis du skulle være så uheldig, at din aioli skiller, så kan du redde den.
Kom en æggeblomme i en ren skål. Mens du pisker, tilsæt en spsk. af den
skilte aioli ad gangen, til du har brugt det hele, og du har en lækker aioli.
SICILIANSK SALAT
Kom fennikelskiver, rucola og appelsinskiverne i en skål. Tilsæt citron,
olivenolie, og krydr med salt og peber.
Grill jomfruhummerne 1-2 minutter på hver side, afhængig af størrelsen.
Server med en skefuld safran aioli og lidt af den Sicilianske salat.

BÅLHYGGE

Morsø Fire Pot bålstedet er designet
af Klaus Rath og er en hyldest til
ilden og de små simple øjeblikke i
livet. Det smukke bålsted er oplagt til
bålhygge og nærvær med familien
eller som levende dekoration i haven.
Fire Pot er fremstillet i pladejern og
skabt med en praktisk læskærm
– og med Morsøs Tuscan grillrist,
kan Morsø Fire Pot, udover bålhygge,
også bruges til autentiske madoplevelser, helt som i de gode gamle dage.

Morsø Fire Pot

JIKO
Morsø Jiko er et lille træfyret, afrikansk inspireret udekomfur, der både kan
anvendes som bålfad, men er også eminent til madlavning i det fri. Jiko giver
mulighed for at tage den kendte Morsø-kvalitet med ud i naturen og lave autentisk mad på åben ild. Prøv for eksempel at bruge Jiko’en sammen med en cocotte
fra Morsøs køkkentøjsserie i støbejern, Morsø NAC.
Eller brug den sammen med Morsø Støbejerns grillrist på toppen. Også her
er dybe, klassiske rødder og støbejernets unikke egenskaber kombineret i et
moderne design med et væld af anvendelsesmuligheder.

IGNIS
Et iIdsted designet med udgangspunkt i Morsøs gamle serie af kogegrej. Med
sine rene linjer og sit enkle, funktionelle design, fungerer bålstedet også som
smuk dekoration på terrassen eller ved fordøren, året rundt. Morsø Ignis ildstedet er fremstillet i solidt, emaljeret støbejern og ruster derfor aldrig, hvis det
anvendes og plejes korrekt. Er du på udkig efter et ildsted, som kan skabe varme
og hygge på terrassen, når sommeraftenerne bliver lidt kølige, så er Morsø Ignis
ildstedet det oplagte valg. Grillrist til bålstedet kan tilkøbes separat.
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OPSKRIFT AF NIKOLAJ JUEL

RØGET LAKS MED
BABYBEDER,
PEBERRODSCREME
OG DILD
BEDER
Skær toppen af rødbederne, så du har 3 cm top tilbage. Kog bederne
med timian og hvidløg til du kan prikke en kødnål igennem dem. Smut
skindet af, uden at du ødelægger toppen.

▲

Et bundt babybeder
Et fed hvidløg
Et par kviste timian

PEBERRODSCREME
Kom alle ingredienserne i en skål. Rør godt rundt, og smag til med salt
og peber.

▲

FISKEN
Få din rygeovn varm og hæld savsmuld på gløderne.

▲

4 personer

250 ml creme fraiche 38%
10 cm peberrod, friskrevet
1 spsk. rødvinseddike
Salt og peber
1 kg fileteret laks
Et lille bundt dild
Olivenolie
Balsamico
Salt og peber

Placer fisken på en rist og ryg fisken i 8 -10 minutter.
Skær rødbederne i kvarte og vend dem i olivenolie og lidt balsamico.
Krydr dem med salt og peber.
Arranger bederne på fire tallerkener med stykker af den røgede fisk.
Dryp med peberrodscreme og drys dildblade over tallerkenerne. Dryp
med lidt god olivenolie og server med det samme.
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OPSKRIFT AF NADIA MATHIASEN

GRATINEREDE ØSTERS
PÅ GRILL
SÅDAN GRATINERER DU ØSTERS
Bland cremefraiche med fintrevet hvidløg, persille, salt og peber.
Åbn østers, kassér den overskydende væde og løsn østersen fra skallen
med østerskniven. Tjek for eventuelle skalrester. Fordel cremefraicheblandingen oven på og top med rasp og fintrevet parmesan.
Grill østers til toppingen begynder at blive gylden.

▲

4 personer

12 østers
1 dl cremefraiche 38%
2 fed hvidløg
2 spsk. hakket bredbladet persille
1/
2 dl rasp
50 g parmesan
Salt og peber
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BALCONE EL-GRILL
Oplev den ægte grillfølelse med en el -grill.

NAC Stegefad/låg
Ø28 cm

NAC Grillpande/låg
Ø28 cm

NAC Gryde
4,6 liter/Ø28 cm

NAC Kasserolle med låg
1,7 liter/Ø20 cm

Balcone beslag
Balcone el-grill

NAC Sauterpande med låg
2,2 liter/Ø25 cm

Morsø har i flere generationer fremstillet eksklusive og funktionelle gryder, potter og pander
i støbejern. Morsø NAC køkkentøjsserie er
fremstillet som en hyldest til Niels Andreas
Christensen, som i 1853 startede Morsø Jernstøberi. Det unikke støbejern er garant for den
gode kvalitet og kan ikke slides op. Derfor er
støbejern stadig det nye sort efter mere end
168 år.
Faro lanterne

NAC serien kan bruges på alle varmekilder
– fra traditionelle kogeplader, glaskeramiskeog induktionskogeplader til el- og gaskomfurer.
Støbejern bliver kun bedre og bedre med årene
og giver dig de bedste muligheder for at få mere
smag ud af dine råvarer.

NAC Stegepande
Ø 28 cm
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Morsø Forno Gas Grande

Morsø Forno Gas Medio
2022

En stor flot gasgrill med 3 brændere. Grande tilbyder
ikke alene de basale grillfunktioner, men bidrager
også smukt til udemiljøet med sit sikre og stilrene
design. Materialerne er nøje udvalgt, for at du skal få
den gode madlavningsoplevelse med din nye gasgrill,
samtidig skal den også være let at rengøre.

Mål: Ø72,6 x H49,2 cm
Grilloverflade Ø: D58 x B70,5 cm
Vægt: 26 kg

Tilbehør til Morsø Forno Gas Grande

Morsø Rotisserie Grande

Materiale. Skærm, spyd og gafler i rustfrit stål,
håndtag i sort plast. Ledning 140 cm
Skærm: B64 x H26/4,2 x D48 cm

Morsø Tuscan Plancha

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø32,5 / 37,6 cm
Vægt: 3,5 kg

Morsø Vetro – Pizza & Stegeplancha
Materiale: Keramisk glas
Mål: Ø34 cm

Cover – Morsø Gasflaske

Materiale: 100% polyester. Vand-/ UV resistent
Farve: Sort

Morsø Forno Gas Medio er en flot og handy gasgrill med
2 brændere. Ikke alene tilbyder den de basale grillfunk
tioner, den bidrager også smukt til udemiljøet med sit sikre
og stilrene design. Den leveres klar til brug med slange, så
du blot skal tilslutte din nye gasgrill til en gasflaske.

Bedst i test

Mål: Ø55 x H42 cm
Grilloverflade Ø: D53 x B46,5 cm
Vægt: 18 kg

Tilbehør til Morsø Forno Gas Medio

Cover – Morsø Forno Gas Grande

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Morsø BBQ Smoker Box

Material: Rustfrit stål 430, Mørk antracit grå
Mål: H4 x Ø9 cm

NYHED

Morsø Rotisserie Medio

Materiale. Skærm, spyd og gafler
i rustfrit stål, håndtag i sort plast.
Ledning 140 cm. Skærm: B47 x H24/5 x D43 cm

Morsø Tuscan Plancha

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø32,5 /37,6 cm
Vægt: 3,5 kg

Morsø Vetro – Pizza & Stegeplancha

Cover – Morsø Forno Gas Medio

Materiale: Keramisk glas
Mål: Ø34 cm

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Cover – Morsø Gasflaske

Morsø Brush & Scraper Kit

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Sort nylon og rustfrit stål
Mål: Børste L40 cm. Skraber L30 cm

NYHED

Morsø Bread Rack

Materiale: Rustfrit stål
Mål: H8,6 x B45,9 x D15,4 cm

Morsø Peel pizzaspade
Skaft: Olieret egetræ
Spade: Mat-poleret aluminium
Mål: L72 x B30 cm

NYHED

Morsø Garden Udebord

Materiale: Pulverlakeret stål
Farve: Sort. Mål: D60 × H80 × B120 cm
Vægt: 60 kg

Morsø Tavolo Udebord

Farve: Antracitgrå Ben/materiale: Pulverlakeret stål
Materiale: PP(Polypropylene)+20%fiber
Mål: D56,5 x H72,6 x 109 cm Vægt: 11 kg

Morsø Bread Rack

Materiale: Rustfrit stål
Mål: H8,6 x B45,9 x D15,4 cm

NYHED

Morsø Side table

Tilbehør til Garden-,Terra Udebord, Grill '17 & Forno Multi
Materiale: Pulverlakeret stål
Mål: D60 x H4 x B30 cm
Vægt: 4,1 kg

Morsø Peel pizzaspade
Skaft: Olieret egetræ
Spade: Mat-poleret aluminium
Mål: L72 x B30 cm

NYHED

Morsø Side box

Tilbehør til Garden-, Terra Udebord og Grill '17
Mål: D12 x H12 x B56 cm
Materiale: Pulverlakeret stål
Vægt: 2,3 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

Morsø Garden Udebord

Materiale: Pulverlakeret stål
Farve: Sort Mål: D60 × H80 × B120 cm
Vægt: 60 kg

Morsø Tavolo Udebord

Farve: Antracitgrå Ben/materiale: Pulverlakeret stål
Materiale: PP(Polypropylene)+20%fiber
Mål: D56,5 x H72,6 x 109 cm. Vægt: 11 kg

NYHED

Morsø Side table

Tilbehør til Garden-,Terra Udebord, Grill '17 & Forno Multi
Materiale: Pulverlakeret stål
Mål: D60 x H4 x B30 cm
Vægt: 4,1 kg

Morsø Side box

Tilbehør til Garden-, Terra Udebord og Grill ' 17
Mål: D12 X H 12 X B56 CM
Materiale: Pulverlakeret stål
Vægt: 2,3 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com
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Morsø Forno Multi

Morsø Forno

Morsø Forno Multi er både brænde- og
gasfyret og giver derfor alle muligheder for at skabe de lækreste og største
madoplevelser.

Spred hygge på terrassen og oplev, hvor nemt det er at lave
de lækreste madoplevelser. Alt fra saftige T-bone steaks – til
røget laks og hjemmelavet pizza. Morsø Forno er designet
af den prisbelønnede danske designer Klaus Rath og er det
ideelle valg for familien, der sætter pris på god mad, unikt
design, originalitet og fælles oplevelser.

Lammekølle, røget ørred, pizza, pulled
pork? Du bestemmer selv – og når
maden er spist, og roen falder på, gør
den store åbning og indkig til flammerne
Forno Multi til en smuk og hygge
spredende udepejs.

Mål: Ø70 x H60 cm
Vægt: 96 kg

Tilbehør til Morsø Forno

Morsø Churrasco

Material: Ramme, gafler og spyd i rustfrit stål
Håndtag i egetræ. Ramme: B55 x H9 x D35-55 cm
Spyd: L79 cm

Morsø Fire Divider

Materiale: Børstet rustfrit stål 430
Mål: H10 x B40 x D10 cm

Morsø Terra Udebord

Materiale: Pulverlakeret stål, sort
Mål: D60 × H80 × B60 cm
Vægt: 40 kg

Mål: B74 x H155,7 x D74,6 cm
Vægt: 178 kg

Ovndør til Morsø Forno
Materiale: Rustfrit stål
Mål: L45 x H22 x D6 cm

Morsø Smokeeper

Materiale: Støbejern, sort
Mål: Ø18 cm – Rør Ø7 cm – H3 cm

Morsø Tuscan Plancha

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø32,5 /37,6 cm
Vægt: 3,5 kg

NYHED

Morsø Garden Udebord

Materiale: Pulverlakeret stål, sort
Mål: D60 × H80 × B120 cm
Vægt: 60 kg

Cover – Morsø Forno

Materiale: 100% polyester. Vand-/ UV resistent
Farve: Sort

Morsø Forno skorsten

Materiale: Sortmalet rustfrit stål
Mål: L75 cm x Ø12,4 cm. Vægt 3,4 kg

Morsø Tuscan Grill

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø31,8/37,6 cm
Vægt: 2,7 kg

NYHED

Morsø Side table

Tilbehør til Garden-,Terra Udebord, Grill '17 & Forno Multi
Materiale: Pulverlakeret stål
Mål: D60 x H4 x B30 cm
Vægt: 4,1 kg

Tilbehør til Morsø Forno Multi

Morsø Churrasco

Material: Ramme, gafler og spyd i rustfrit stål.
Håndtag i egetræ. Ramme: B55 x H9 x D35 - 55 cm
Spyd: L79 cm

Morsø Fire Divider

Materiale: Børstet rustfrit stål 430
Mål: H10 x B40 x D10 cm

Ovndør til Morsø Forno
Materiale: Rustfrit stål
Mål: L45 x H22 x D6 cm

Morsø Smokeeper

Materiale: Støbejern, sort
Mål: Ø18 cm – Rør Ø7 cm – H3 cm

Morsø Peel pizzaspade
Skaft: Olieret egetræ
Spade: Mat- poleret aluminium
Mål: L72 x B30 cm

Morsø Forno skorsten

Materiale: Sortmalet rustfrit stål
Mål: L75 cm x Ø12,4 cm. Vægt 3,4 kg

NYHED

Morsø Side box

Tilbehør til Garden-, Terra Udebord og Grill '17
Mål: D12 x H12 x B56 cm
Materiale: Pulverlakeret stål
Vægt: 2,3 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

Morsø Side table

Tilbehør til Garden-,Terra Udebord, Grill '17 & Forno Multi
Materiale: Pulverlakeret stål
Mål: D60 x H4 x B30 cm
Vægt: 4,1 kg

Morsø Tuscan Plancha

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø32,5 /37,6 cm
Vægt: 3,5 kg

Morsø Tuscan Grill

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø31,8/37,6 cm
Vægt: 2,7 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com
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Morsø Forno Gas Piccolo

En handy lille gasgrill, der ikke alene tilbyder de basale
grillfunktioner, men også bidrager smukt til udemiljøet
med sit sikre og stilrene design. Morsø Forno Gas
Piccolo er nem at bruge. Den har et brugervenligt
antændingssystem med en drejeknap. Den leveres
klar til brug med slange, så du blot skal tilslutte din
nye gasgrill til en gasflaske.

Morsø Balcone Elgrill

Ved at bruge el, frem for kul eller gas, og ved at
optimere produktets form til den konkrete situation,
har vi udviklet en grill, hvor man kan nyde det særlige
samvær, der opstår i grillsituationen. Med designet er
der skabt balance mellem et moderne produkt til en
moderne livsstil og den autenticitet og ærlighed, som
vi forbinder med Morsø, såvel som med det at grille.

Mål: Ø46 x H39,6 cm
Grilloverflade Ø: D44 x B39,5 cm
Vægt: 12 kg

Farve: Mørk antracit grå
Materiale: Kabinet i aluminium,
med støbejerns rist
Mål: H176 x B451 x D270 mm
Vægt: 8,6 kg
Effekt: 1800 W
Ledning: 1500 mm

Tilbehør til Morsø Balcone
Morsø Grill Forno

Er man kuglegrill entusiast, gør Morsø det muligt at
forene gastronomi med skulpturel nydelse. Morsø
Grill Forno er det ideelle valg for familien, der sætter
pris på god mad, unikt design, originalitet og fælles
oplevelser. Grill Forno fungerer optimalt ved anvendelse af såvel kul som træ.

Materiale:
Senothermmalet
Støbejern og teak
Farve: Sort
Mål: Ø55 × H109 cm
Vægt: 50 kg

Tilbehør til Morsø Forno Gas Piccolo og Morsø Grill Forno

Cover – Morsø Balcone
Materiale: Vandtæt polyester
Farve: Sort

Morsø Balcone Beslag

Indstillelig, universal beslag
Farve: Sort. Materiale: Rustfrit stål

Morsø Brush & Scraper Kit
Sort nylon og rustfrit stål

NYHED

NYHED

Cover – Morsø Forno Gas Piccolo

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Ovndør til Morsø Grill Forno
Materiale: Rustfrit stål
Mål: L37 x H23 x D6 cm

Cover – Morsø Grill Forno

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Morsø Grill '71

Materiale: Støbejern og rustfrit stål
Mål: Ø33 x H39/59/67 cm
Vægt: 13 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

Cover – Morsø Balbone Stand – Scale
Materiale: Vandtæt polyester
Farve: Sort

Morsø Balcone Stand – Scale
Materiale: Pulverlakeret stål, sort
Mål: H781 x B411 x D359 cm

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com
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Morsø Jiko

Morsø Jiko er et lille træfyret, afrikansk inspireret
udekomfur. Jiko giver mulighed for at tage de kendte
Morsø-kvaliteter fra terrassen med ud i naturen og lave
autentisk mad på åben ild. Prøv for eksempel at bruge
Jiko’en sammen med en støbejernsgryde fra køkkentøjsserien, Morsø NAC. Eller brug den sammen med Morsø
Støbejerns grillrist på toppen.

Morsø Multi Covers
Materiale: Senothermmalet
støbejern
Farve: Sort
Mål: Ø32 × H21,5 cm
Vægt: 13 kg

De specialdesignede covers er meget velegnede som ekstra
beskyttelse mod regn og rusk, der helt uundgåeligt vil snavse
produktet til, når det står ude, helt ubeskyttet.

Morsø Ignis

Et iIdsted designet med udgangspunkt i Morsøs gamle
serie af kogegrej. Med sine rene linjer og sit enkle, funktionelle design fungerer bålstedet også som smuk dekoration på terrassen eller ved fordøren, året rundt.

Materiale:
Senothermmalet støbejern
Farve: Sort
Mål: Ø45 x H32 cm
Vægt: 18 kg

Cover – Morsø Forno/Morsø Forno
Gas Grande & Garden Udebord

Cover – Morsø Gasflaske

Cover – Morsø Garden Udebord

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: Vandtæt 100% polyester/UV resistent
Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Cover – Morsø Forno &
Terra Udebord

Cover – Morsø Forno Gas Medio &
Terra Udebord

Cover – Morsø Forno Gas Piccolo &
Terra Udebord

Cover – Morsø Forno Gas Grande &
Tavolo Udebord

Cover – Morsø Forno Gas Medio &
Tavolo Udebord

Cover – Morsø Forno Gas Piccolo &
Tavolo Udebord

Tilbehør til Morsø Jiko og Morsø Ignis

Støbejernsrist Grill Forno og Jiko
Materiale: Emaljeret støbejern
Mål: Ø32 cm
Vægt: 2 kg

Morsø Ildtang

Materiale: Pulverlakeret stål,
rustfrit stål. Farve: Sort
Mål: B15 x H3 x L52 cm

Cover – Morsø Jiko

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Morsø Tuscan Plancha

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø32,5 /37,6 cm
Vægt: 3,5 kg

Morsø Rist til Ignis ilsted
Materiale: Poleret, rustfri stål
Mål: Ø44 x H1 cm
Vægt: 1 kg

Morsø Tuscan Grill

Materiale: Emaljeret støbejern, sort
Mål: H10 x Ø31,8/37,6 cm
Vægt: 2,7 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Materiale: 100% polyester. Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com
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Morsø Grill '71 Table

En bord-variant af den ikoniske Grill ’71, som har
været en del af den danske sommer i genera
tioner.
Bordmodellen sørger for, at alle kan være samlet om
bordet og nyde den fælles grillhygge, helt fra start.
Grillen kan fyres med trækul, briketter eller almindeligt
træ og fungerer også som et smukt bålfad til hyggen
under og efter maden.

Morsø Kamino

Udepejsen til dig, der vil have en pejs til haven i tidløst
dansk design, som også giver mulighed for madlavning
på terrassen. Kamino skiller sig ud fra mængden og
rummer en masse fordele. Den er bl.a. flytbar og kan
drejes i forhold til både vind og indretning.

Materiale:
Senothermmalet støbejern
Mål: Ø50 x H180 cm
Grilloverflade Ø: D44 x B39,5 cm
Vægt: 77 kg

Materiale: Emaljeret støbejern
Mål: Ø33 x H31 cm
Vægt: 13 kg

Morsø Fire Pot

Bålstedet er designet af Klaus Rath og er en hyldest til
ilden og de små simple øjeblikke i livet. Det smukke bål
sted er oplagt til bålhygge og nærvær med familien eller
som levende dekoration i haven – og med Morsø Tuscan
Grill og Tuscan Plancha kan Fire Pot, udover bålhygge,
også bruges til autentiske madoplevelser, helt som i de
gode gamle dage.

Cover – Morsø Kamino

Det formsyede cover er lavet af et kraftigt vandresistent materiale, der beskytter din Kamino udepejs mod
årstidernes vejrforhold. Coveret er UV-beskyttet, og
den kraftige kvalitet gør, at coveret har en lang levetid.
Kan vaskes i hånden eller i vaskemaskinen ved 30°.

Materiale: 100% polyester.
Vand-/UV resistent
Farve: Sort

Mål: H 55,7 x Ø (top) 44,9 x
Ø (bund) 25,6 cm
Vægt: 14 kg

Morsø Faro

Morsø Grill '17

Et smukt møbel til terrassen, der gør mulighederne
for spændende mad i det fri endnu flere. Selve grillen
består af en “gryde” samt en grillrist og stegeplanche,
der både kan reguleres i højden og svinges ud og anvendes hver for sig, hvilket gør det muligt at grille på
forskellige niveauer samtidig.

Faro er det italienske ord for fyrtårn, og det er indlysende, at formgivningen af denne
smukke lanterne-serie netop er inspireret af stolte og knejsende fyrtårne. Lanternen
åbnes med låget i toppen, hvilket giver den det flotte og helt enkle look, og desuden
undgås klaprende sidelåger. Lanternen er robust og fødderne kan justeres, så den står
plant og stabilt og samtidig hæves lidt fra underlaget. Der er vanddræn i bunden, og den
sorte pulverlakering er velegnet til al slags vejr.

Materiale:
Grillrist: Emaljeret støbejern
– Bord: Sortlakeret rustfrit stål
Mål: Ø 60 x B74 x H81 (bord) /
95 (grill) cm
Vægt: 76 kg

Tilbehør til Morsø Grill '17
NYHED

Cover – Morsø Grill '17/ Terra Udebord
Materiale: Vandtæt polyester
Farve: Sort

Morsø Churrasco

Material: Ramme, gafler og spyd i rustfrit stål.
Håndtag i egetræ. Ramme: B55 x H9 x D35-55 cm
Spyd: L79 cm

Morsø Side table

Tilbehør til Garden-,Terra Udebord, Grill '17 & Forno Multi
Materiale: Pulverlakeret stål
Mål: D60 x H4 x B30 cm
Vægt: 4,1 kg

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

Morsø Faro – H80

Materiale: Pulverlakeret jern,
SUS304 (rustfristål) og glas.
Mål: 28 x 28 x H80 cm

Morsø Faro – H55

Materiale: Pulverlakeret jern,
SUS304 (rustfristål) og glas.
Mål: 21 x 21 x H55 cm

Morsø Faro – H30

Materiale: Pulverlakeret jern,
SUS304(rustfristål) og glas.
Mål: 14 x 14 x H30 cm

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

50 //

Morsø Pizza & Herb cutter

Morsø Culina Steak Gafler (2 stk.)

Morsø Culina Pizza & Steak Knive (2 stk.)

Morsø Culina BBQ Gaffel

Morsø Culina BBQ Palet

Morsø Culina BBQ Pincet

Morsø Stegetallerken

Morsø Grilltallerken (2 stk.)

Morsø Greb til Grillrist/stegetallerken

Greb: Olieret egetræ
Skær: Mat-poleret rustfrit stål
Mål: L28 x H9,5 cm

Skaft: Olieret egetræ
Gaffel: Mat-poleret rustfrit stål
Mål: L44,0 cm

Materiale: Støbejern
Farve: Sort. Mål: Ø32 cm
Vægt: 3,1 kg

Morsø Gaslighter

Greb: Olieret egetræ
Gaffel: Rustfrit stål

Skaft: Olieret egetræ
Palet: Mat-poleret rustfrit stål
Mål: L44,0 cm

Materiale: Emaljeret støbejern
Farve: Sort. Mål: L30 x B20 cm
Vægt: 1,8 kg pr. stk.

Morsø Bel

Greb: Olieret egetræ
Skær: Rustfrit stål

Materiale: Mat-poleret rustfrit stål
Mål: L45,0 cm

Materiale: Mat-poleret rustfrit stål
Mål: L30 cm

Morsø Axe

Materiale: Plast og lakeret stål
Farve: Sort. Mål: B13,3 x D6,3 x H17,8 cm

Materiale: Støbejern og glas
Farve: Sort Mål: Ø15 x H22 cm
Vægt: 2 kg

Materiale: Håndolieret USA Hickory træ
Klinge i C45 kulstofstål 53-56 HRC
Mål: L52 x H13 cm. Vægt: 2 kg

Morsø Pejse- og Grillhandske (H/V)

Vedligeholdelseskit til Forno Gas

Vedligeholdelseskit til til støbejern

Materiale: Sort ruskind
Mål: L36 x B12 cm

1 stk. slibesvamp
400 ml varmebestandig spraymaling

1 stk. slibesvamp
400 ml sort, varmebestandig spraymaling

Oplev den varme følelse af hjem på morsoe.com

I 1853 forlod den unge N. A. Christensen
sit arbejde som bogholder for at begynde
et eventyr om et jernstøberi – et eventyr,
der startede i en fabriksbygning i Nykøbing
Mors. Trods hård konkurrence fra støbe
rier i de større byer, skulle den dengang
lille håndfuld smede, drejere og snedkere
skabe et ikon, der kom til at række langt ud
over den n
 ordjyske by, det blev skabt i. Et
ikon, skabt gennem innovation, bygget på
design, kvalitet og godt håndværk, og som
derfor altid vil stå trygt og godt i de danske
hjem og ude i verden. Et ikon vi alle sammen
kender som Morsø.
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