


Museum for guldaldertidens og oplysningstidens litteratur og kultur 
Bakkehuset er et litterært og kulturhistoriskmuseum, som sammen med den omkringliggende have 
giver et autentisk indblik i 1800-tallets livsformer. Museet er centreret omkring ægteparret Kamma 
og Knud Lyne Rahbek, som ejede huset fra 1802 til 1830. I deres tid fyldtes Bakkehusets stuer med 
samtaler om kunst, litteratur, filosofi og videnskab, og koryfæer som H.C. Andersen, Adam Oehlen-
schläger, H.C. Ørsted, B.S. Ingemann, J.L. Heiberg samt mange flere er kommet her. 
 
Bakkehusets permanente udstilling viser Kamma og K.L. Rahbeks genskabte lejlighed med mange af 
deres møbler samt genstande med tilknytning til de litterære personer, som kom i hjemmet i deres 
tid. Et af museets rum er indrettet som bibliotek med blandt andet K.L. Rahbeks egne bøger og både 
bogsamlingen samt Bakkehusets øvrige er søgbare digitalt. 



Ildstedskøkkenet 
 
Fra stenalderen og frem til 1860’erne lavede man i Danmark mad over åben ild. Efter 1860 vandt kom-
furet for alvor indpas i de danske hjem. Det såkaldte ildstedskøkken bestod af et stort , rummeligt 
ildsted under en stor skorsten. For at spare på brændet blev ilden under tiden optændt i en eller fle-
re såkaldte ildgryder. På dem stillede man kedler, gryder og pander. 
 
I et åbent ildstedskøkken var der flere måder at regulere varmen på. Man kunne variere brændslet - 
brænde, kul og tørv. Grydens materiale - malm, jern, messing og kobber - kunne også være med til at 
regulere varmen. Grydens nærhed til ilden var en tredje faktor. Stege– og bageovnen kom første 
sammen med komfuret. Til tilberedning af større kødstykker benyttede man sig derfor af en stor 
oval stegeso og til stegningaf fjerkræ et lerkar, kaldet en jydepotte. 
 
Komfurets indpas ændrede koge kunsten mærkbart og i slutningen af 1800-tallet kom det til udtryk i 
det karakteristiske sovse– og kartoffelkøkken, baseret på mælk og kartofler 



Den gule hjørnestue 



Den rosa havestue 

Det grønne arbejdsværelse 



Visittens konventioner 
 
Visitter i de private hjem er en del af empiretidens salonkultur både i England og Danmark, Her dyr-
ker man det intellektuelle samvær, og visitterne er med til at styrke og bevare ens relationer. 
 
En visit finder typisk sted i tidsrummet kl. 11-15, ofte med en varighed på kun 15 minutter, medmin-
dre man er familiemedlem eller har en anden tæt relation. 
 
Hvis en person ikke er hjemme (eller ikke ønsker besøg), lægger den besøgende et visitkort, som så 
skal besvares med en genvisit inden for 14 dage. At ignorere et visitkort bliver opfattet som en frov 
afvisning. 
 
Visitter opstår ikke som spontane besøg. Det kræver en formel introduktion i et hjem og den nye re-
lation er først cementeret ved en kontravisit. 



Bakkehuset - guldalderens litterære mødested 
 
Bakkehuset blev ejet af ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek fra 1802 til 1830, og de skabte her 
et mødested for tidens digtere, forfattere og videnskabsfolk. Berømtheder som H.C. Andersen, Adam 
Oehlenschläger, H.C. Ørsted, B.S. Ingemann og mange flere har haft deres gang i hjemmet, hvor man 
diskuterede litteratur, filosofi og samfundsrelaterede spørgsmål. Bakkehuset var landevejskro fra 
1674 indtil midten af 1700-tallet. I guldalderen var der en stor have knyttet til Bakkehuset og huset 
bestod af fire fløjbygninger, hvoraf der i dag kun er to tilbage. I 1925 åbnede stedet som museum 
med genstande fra ægteparret Rahbek og kredsen omkring dem. 
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