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udstilling frikadellekunst

HENRIK SAXGREN, FOTOGRAF, MED BILLEDET ’HELLES MADPAKKE’:
»Jeg har lavet det på ti minutter med min mobiltelefon. Billedet taler for sig selv, og jeg
kan næsten kun svine det til ved at forklare det. Det er jo en frikadellemad med en rød
rødbede. Og rødbede smitter lidt af«.

REJSEGILDE

jeg vil vise dig alt du fremmede du skal vide
der er frikadeller og kartoffelsalat til rejsegildet se
hvordan vi fester og drikker den søde øl

skyerne flækker det regner under taget
musikken og blæsten springer frem

og vi kryber sammen bag et skælvende bord 
herfra pisker ben og stemmer så gulvene skummer

jeg ville ønske jeg var som min far
høj mørk   bred 

hans overskæg kildrer som en busk der skal klippes
symmetrisk som en saks klipper

en kort opvækst 

EVA TIND, FORFATTER, MED DIGTET ’REJSEGILDE’: »Frikadellen har en
normalitet, en danskhed i sig. For mig stabiliserer den teksten, så der kommer en form
for nærhed. Den symboliserer traditionen og ritualet«.

WWW Den danske 
kunstner Naja Maria 
Lundstrøm har kreeret
en unik frikadelle-
performance til Politiken.
Hendes værk kan ses på
politiken.dk eller på din
smartphone ved at skanne
denne QR-kode. 
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Fakta
Kulturelle deller
Udvalgte frikadeller i dansk litteratur og musik:

Benny Andersen indleder sit digt ’Diæt’ fra samlingen ’Den indre
bowlerhat’ (1964) sådan:
»Rejer gir tørre hornhinder/ fedt gir filipenser/ pandekager ligger for
fladt i maven/ flæsk er ikke godt for hjertet/ fisk er ikke godt for
slagteren/ kylling er ikke godt for kyllingen/ frikadeller er ikke godt
for noget/ undgå sagosuppe ...«.

Dan Turèll skriver i begyndelsen af digtet ’Gennem byen sidste gang’
fra ’Storby-blues’ (1977):
»... og jeg vil gå ned ad Istedgade eller Vesterbrogade
og gå ned ad alle de små solløse sidegader med alle deres nedlagte
butikker
og jeg vil sé på alle antikvar-udstillingerne af gulnede gardiner og
fedtede gasapparater
og jeg vil mærke lugten i næsen af kål og frikadeller og kartofler
i hver eneste trappeopgang ...«.

Halfdan Rasmussen har dette rim om bogstavet F i bogen ’Halfdans
abc’ (1967):
»Freddy Fræk fra Fakse/ fangede i fælder/ femten flotte friske/
fiskefrikadeller«.

Jim Højbjerg udgav i 2013 børnebogen ’Frikadellens flugt over
plankeværket’ om børn i 1800-tallets Danmark. Den er inspireret af
gøgleren professor Labri, der brugte udtrykket til at lokke folk ind 
i gøglerteltet.

Thomas Winding har skrevet flere børnebøger om hunden Mester.
I 2002 udkom bogen ’Frikadelle, Frikadelle, Frikadelle – nye historier
om Mester’.

Komponist Knudåge Riisager har sat melodi til denne gamle
børneremse:
»Nede i fru Hansens kælder/ kan man købe frikadeller,/ når man
køber margarine,/ må man ikke stå og grine,/ når man køber æg,/ 
må man ikke lave skæg«.

Komponist Ole Schmidt skrev i 1967 det lille humoristiske værk
’Frikadellens flugt over plankeværket’ for akkordeon. Denne titel er
også et populært navn for Ross Conways melodi ’Lesson One’.
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