
SMAGEN AF VILDT

Jagt, undervisning og 
tilberedning 



FÆLLES PASSION

Kokkefaglærer, Peter Henrichsen

Ph.d.-studerende  Casper Thrane

Professor Karen Wistoft 

& 

Kokkefaglærer Simon N. Sørensen



JAGT I  DEN DANSKE NATUR

Jagtformer og vildtarter

Behandling af vildt 

Hvor kommer smagen af vildt fra? 







BOGENS TRE FOTOGRAFER

• Jonas Drotner Mouritsen, 
Cromascope: fotos af retterne 
og grafisk layout

• Carsten Henriksen, 
fritidsfotograf og jæger

• Christina Hauschildt, portræt-
og natur fotograf (kendt for bl.a
fotos på Island og de 
kongelige heste) 



BOGENS STEMNINGSBILLEDER

• Ikke blot foto-stemningsbilleder men også stemningsbilleder fra 
litteraturen: 

A. Boganis’ Jagtbreve [1889-1892] som blev trykt i Politiken i 
perioden august 1886 til1891. Boganis var pseudonym for 
Wilhelm Dinesen. 

B. En række eksempler i bogens del 2: Smagen af vildt i 
litteraturen (Casper Thrane). 



OGSÅ KVINDER PÅ JAGT!



SMAGENS TRE SYSTEMER



DEN FYSIOLOGISKE SMAG

• Den smag, der skyldes indtryk fra 
vores fem sanser (syns-, høre-, føle-, 
smags- og lugtesansen)

• I den biologiske krop eksisterer nogle 
molekyler, som registreres af et 
sanseapparat, der signalerer det 
indtrykkene til hjernen

• Receptorer og nervebaners formåen 
bestemmer, hvordan responsen på et 
indtryk kan give anledning til en 
bestemt sanset smag.



DEN PSYKISKE SMAG

• Hjernen kobler responsen på 
sanseindtrykkene til kognitive 
niveauer i bevidstheden, som 
opererer med følelser og tanker

• Mange sanseindtryk bliver dog aldrig 
registeret i bevidstheden

• Bevidstheden tilhører det enkelte 
menneske  natur- og 
smagsoplevelser er individuelle!



DEN SOCIALE SMAG

• Selv om man individuelt kan synes 
om en smag, må ens oplevelse 
afgøres i fællesskab m andre.

• Man kan kun træffe socialt bindende 
smagsafgørelser, hvis der findes et 
‘sensus communis’

• Sensus communis er ikke en 
individuel evne, men en 
fælleskabsstiftende sans som udvikles 
fx gennem et måltidsfælleskab. 



SYV SMAGSDIMENSIONER



EX:  DEN MORALSKE SMAG

Hvorfor en vildtparade?

Hvad signaleres?

Spørgsmål om umoral:

Beherskelsesbillede: jægeren som 
hersker? 

Udstilling af byttet (pralende)?

Naturen er en ubegrænset ressource?  



FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN

• Når vi spiser, smager vi ikke bare med sanserne. Vi smager 
også æstetisk, sundhedsmæssigt, moralsk-politisk, kærligt, 
og nogle smager også med tro og med stil.

• Man må som lærer (og/eller jæger) gøre sig klart, at der er 
forskellige vidensformer og argumentationsformer i spil, når 
man udsiger en smagsdom om, hvordan vildtet smager.

• Formålet med smagsundervisningen er, at eleverne 
udvikler dels deres smagskompetence, og dels deres 
smagsmyndige personlighed.



SMAGSMYNDIG PERSONLIGHED 

• Hvis eleverne skal realisere deres smagsmyndige 
personlighed, er må de vide, hvad de har med at 
gøre, og hvordan de kan bruge smagen af vildt som 
både resurse og argument ift. at gøre vildtretterne til 
vidunderlige smagsoplevelser!

• Rammerne om måltidet er lige så vigtigt for at skabe 
sensus communis, som den smagsmyndige 
personlighed bidrager til. 



VILDT – EN SANSELIG SMAG AF KÆRLIGHED 
OG FÆLLESSKAB

MART IN  KONGSTAD ,  HAN DANSER  PÅ  S IN  SØNS GRAV (2012)

• ”På komfuret stod fonden og simrede; perlehøneskroget, lidt 
kalveben, løg, fennikel, bouquet garni. Han havde udbenet 
lårene og var ved at fylde bryststykkerne med fars af salvie, 
creme double og kød fra skroget. Det halve kilo karljohansvampe 
havde han skåret i kvarte og lagt klar med persille og hvidløg.”

• ”Saucen var spækket med kraft; flot og ravfarvet og med et 
livgivende pift af anis. Perlehønebrysterne var sprøde, og 
farseringen var luftig og smagte tæt. De blancherede grøntsager 
var lavet på minuttet, og karljohansvampene var ristet så præcist, 
at de stadig havde saft og bid.”



AGERHØNE – EN RELIGIØS OG KÆRLIG
SMAGSOPLEVELSE

MART IN  A .  HANSEN ,  AGERHØNEN (1947)

• “[Agerhønen] er helt varm, kom og mærk! Sagde hun. Og Børnene kom 
derhen og følte på Fuglen. Jo, den var varm under Fjerene. Det var ikke 
til at forstaa, at en død Fugl kunne være saa brændende varm under 
sine slappe Vinger.”

• ”Agerhønen var jo faldet i Sneen, og herinde i Varmen blev de 
stjernede Snefnug til lysende Draaber paa de krumme Fjer. Nogle siger, 
at Agerhønen er tarvelig klædt, og den er da heller ingen Plakat. Men 
den bærer fornemt sin Almuedragt, som den har faaet Farver til fra det 
brune Løv, den modne Hvede, en Knivspids fra Valmuen, et par Draaber
fra Nattens Mørke.”



AGERHØNE – EN RELIGIØS OG KÆRLIG
SMAGSOPLEVELSE

MART IN  A .  HANSEN ,  AGERHØNEN (1947)

• ”Fedt kom paa Panden, det sidste maaske, men nu tog Moderen resolut 
til de yderste Reserver, Kartoflerne kom i en Kasserolle og paa Ilden, og 
Bunden blev ikke skrabet i Selvopgivelse, for hun beredte et Haabets
Festmaaltid. Og skønt det var langt over Sengetid, blev der bredt Dug 
paa Bordet, hvid og skøn (…) og et dyrt Tællelys blev sat på Bordet.”

• ”Ude i mørket bruste Blæsten. De vaskede sig, redte Haaret, pyntede 
sig. Saa satte de sig ved Højtidsbordet. Agerhønen blev delt, og der 
blev kun lidt til hver, men det er Sandhed, at den lille Fugl mættede 
dem alle.”



BOGENS TI  RETTER

Fasan sauté
stroganoff 



FORSKELLIGE SMAGE



KØLLEN BLIVER TILBEREDT



OG FÆRDIGSTEGT OVER BÅL! 



VILDT POT-AU-FEU & RØGVARER



VILDT FRIKASSÉ & BOULLION

• ….



Undervisningen i køkkenet

Den konkrete udformning af 
undervisningen (opskrifter, graden 
af detaljer, billeder, betoning af 
obligatoriske og ikke obligatoriske 
dele af undervisningen o. lign.) må 
tilpasses niveauet for elevernes 
læring og kompetenceudvikling. 
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