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DET STARTEDE med en Lego-
klub hjemme i kælderen hos 
Mathias. Men de fire Brøn-
derslev-drenge blev 10-11 
år: Alle laver selv mad, så de 
startede en madklub i au-
gust 2010. Siden har de 
mødtes hver anden onsdag 
på skift hjemme hos hinan-
den.

- Nogle drenge mener, at 
pigernes plads er i køkkenet. 
Men ingen siger, at vi ikke 
også må lave mad, siger Ja-
mie.

- Der er ikke så mange, der 
kommenterer det. Men det 
rager os, hvad andre mener 
om, at vi som drenge laver 
mad, tilføjer Mathias.

Imens er de ved at lave 
hasselbagte kartofler, hak-
kebøf og ærter. De er for før-
ste gang i Jamies forældres 
nye, veludstyrede køkken. 
Og de nyder det. Olie og hav-
salt på kartoflerne - godt 
med salt og peber på bøffer-
ne.

- Husk nu: Rigeligt med 
smør, som brødrene Price si-
ger. Jeg elsker det program - 
jeg har lånt alle deres udsen-
delser på biblioteket, smiler 
Jamie.

Som de rigtige tv-kokke 
har drengene dog snydt lidt: 
Rødvinssovsen er købt fær-
dig-lavet og skal bare var-
mes i en gryde. Og de ind-

rømmer også, at deres mød-
re på skift skriver på en sed-
del, hvordan de skal gøre.

Men de bestemmer selv 
menuen. Og de rydder selv 
op.

Kokkebøger

Og interessen for mad er kun 
blevet større gennem årene.

- Jeg har været med til alle 
de madskoler, jeg har haft 
mulighed for. Det vil sige si-
den 3. klasse, forklarer Ja-
mie, der går i 6. klasse på 
Skolegades Skole.

Det gør to af de andre i 
madklubben også, mens 
Claes går i 5. a. Jamie har op-
bygget sin egen kogebog: Ja-
mies specielle kokkebog - 
med et væld af opskrifter.

Claes har også gode evner 
for mad, som måske er arvet 
fra familien: Britt og Palle i 
Bondestuen og Bo i Fårup 
Skovhus. Claes’ mor Pia er 
søster til Britt og Bo.

- Jeg elsker at lave mad. I 
madklubben laver vi alt mu-
ligt - i starten var det desser-
ter, nu er det mest varm af-
tensmad, siger Claes.

Mad til prinsen

Christian er 13 år og er også 
med i en kogebog. Han har 
endda lavet mad til og serve-
ret for Prins Henrik:

- Min mormors mand er 
chefkok Ole Brun Madsen. 
De spiller kort i en Tarok-
klub i Aarhus, hvor de har 
spillet mod prinsen. Bagef-

ter blev de inviteret til spis-
ning på Marselisborg. Da de 
så inviterede prinsen her i 
april, blev jeg og min fætter 
inviteret med.

Drengene var bl.a. med til 
at lave grøntsagstærte, koldt 
andebryst og laks på spinat-
bånd til Prins Henrik.

- Tærten tog otte timer at 
lave, og min mormor sad ved 
siden af prinsen, fortæller 
Christian, der blev fotogra-
feret med den kongelige 
gæst.

Billedet og kogebogen 
med Christian og fætteren 
på forsiden kan ses på vin-
syndikatet.dk

- Vi fik også en opskrift af 
prinsen: Lavendel sorbet-is, 
tilføjer han.

- Ja, vi har aldrig brændt 
mad på i vores madklub. 
Men den eneste gang det 
lykkes mindre godt var, da vi 
lavede prinsens is - den blev 
for slatten, erkender drenge-
ne.

De laver også kager og lag-
kager. Op til jul lavede de va-
nilje-kranse og fire brade-
pander med jødekager.

- Til nytår lavede vi kyllin-
ge-burgere med kartoffel-
både - og børne-champagne 
til. Det var godt. Men min fa-
vorit er lasagne, synes Ja-
mie.

- Nej, det bedste er stegt 
flæsk med persille-sovs, me-
ner Mathias.

- Det behøver ikke at være 
nemt. Ørredfilet eller laks, 

blended med eddikedres-
sing i udhulede squash, sy-
nes Christian.

- Vi ville faktisk have lavet 
dét i dag, men det blev for 
dyrt, tilføjer han.

Aktive drenge

Alle fire er også spejdere i 
Brundurs Gruppe.

- Det er sjovt, når vi er på 
Jamborette. Så laver vi også 
selv mad hver aften - på tran-
gia. Det er en slags storm-
køkken med et lille gasblus 
og gryder.

En dag skulle de være 
guider for 14 irske piger - det 
lyder som om mad-drenge-

ne var vældig populære hos 
pigerne.

- Der var også nogle tyske-
re lige over for. De fik rind-
wurst (oksepølse) i dåse. 
Det smagte så godt, at jeg 
købte én med hjem. Den er 
god med syltede agurker og 
kartofler til, siger Jamie.

Mathias ved ikke rigtig, 
hvad han vil være, når han 
bliver voksen. Christian vil 
gerne være betjent, men 
begge vil altid lave mad. Ja-
mie drømmer heller ikke om 
at blive kok.

- Jeg håber at få job inden 
for teater. Det er sjovt at spil-
le en rolle på scenen - det gi-

ver en god følelse. Men jeg 
vil altid lave mad i fritiden, 
understreger Jamie.

Han er utrolig aktiv. Ud 
over spejder og madklub er 
han med på et hold i sports-
danser foreningen: Michael 
Jackson, jumpstyle og street 
dance. Han nåede også til fi-
nalen i Årets Barnestjerne 
sammen med Max. Og så er 
han med i BAS.

- Jeg er med i den seneste 
forestilling Miss Flora. Og så 
er vi lige begyndt med at sky-
de i skytteforeningen.

Jamie har ikke været i by-
ens idrætsforeninger siden 
gymnastikken som tre-årig. 
Derimod går Mathias og 
Christian både til håndbold 
og fodbold. Claes går til 
dans, håndbold og trommer.

- Og så spiller jeg Mind 
Craft på computeren, tilføjer 
Mathias, der også er be-
gyndt at gå til skydning.

Uhmmm

Eftermiddagens menu er 
færdig: Drengene ramte det 
rigtige tidspunkt, så de ovn-
bagte kartofler er færdige 
samtidig med resten.

Jamie har dækket bord 
med fint anrettede serviet-
ter.

- Det bedste ved at lave 
mad er... det hele - forbere-
delsen, tilberedningen og så 
at spise det bagefter, mener 
Jamie og Christian.

- Nej, det bedste er at spise 
det, synes Mathias, der næ-
sten ikke kan vente. Han har 
heller ikke haft madpakke 
med i skole.

- Vi skulle have hjemkund-
skab, men det blev aflyst. 
Må jeg godt begynde at spise 
nu, spørger han.

Jamie har nu sjældent 
madpakke med, når de laver 
mad sammen først på efter-
middagen.

Normalt laver drengene 
kun mad til sig selv, men avi-
sens udsendte fik heldigvis 
lov at spise med. Med streg 
under heldigvis - uhmm.

Madklub for drenge
Fire aktive drenge i 12-13 års alderen mødes og laver mad sammen

JAMIE DÆKKER bord med flot anrettede servietter.

HVER ANDEN onsdag, når de har tidligt fri, laver drengene varm mad til sig selv. Her Mathias (tv), Jamie og Christian.
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