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Hvordan hænger smag og billedanalyse 

sammen i dette forløb?
Smag kan man tale om i forhold til at have sin egen mening, egne synspunkter og tilgange til fx mode, 
indretning, design osv. At vi har forskellig og ofte hver sin smag, altså at vi synes forskelligt om noget. 
Vi kan også tænke på det i en mere fysisk form, - at vi smager på noget dvs. vi tager noget i munden, 
mærker tekstur, mundfølelse, smagsnuancer osv. eller at vi smager på et mere abstrakt niveau, som 
når dette forløb kaldes “En bid af danskfaget - Smagen af billedanalysen”. Her er det ønsket, at 
billedanalysen som danskfaglig genre har fokus på at lære noget at kende lidt efter lidt og derfor i 
bidder og ikke en hel mundfuld.

Denne tilgang kombineret med, at forløbet har taget udgangspunkt i skagensmalerier med maden og 
måltidet som motiv, og ikke mindst elevernes egne parafraser af værkerne, giver eleverne indsigt i en 
litterær og kunstnerisk periode. Sidegevinsten er, at vi som læsere og iagttagere får en historisk viden 
om, bl.a. råvarer, måltider, tilberedning og anretning, og hermed en bid af dagliglivet, i den givne 
periode.



Viggo Johansen “Et måltid” 1877 (Privateje)



Michael Ancher “Drengene holde Maaltid. 
Maden er endnu lidt for varm” 1879 (Privateje)



P.S.Krøyer “Ved frokosten. Marie og P.S. 
Krøyer med Otto Benzon” 1893 (Den Hirschprungske Samling)



P.S. Krøyer “Hip hip Hurra! Kunstnerfest på 
Skagen” 1888 (Foto: Skagens Kunstmuseer) 



Michael Ancher “Nåden” 1919 (Privateje)



Laurits Tuxen “Morgenkaffen skænkes” 1906 (Skagens Kunstmuseer)



Michael Ancher “Fisken renses. En ung 
Skagenskone slagter en torsk” 1888 (Privateje)



Anna Ancher “Julegæssene plukkes” 1904 
(SMK)



Anna Ancher “Småpiger med torsk” (Museum Kunst der Westküste)



P.S. Krøyer “Barnegruppe. Portrætter af fire 
børn ved frokosten.” 1877 (Privateje)



P.S. Krøyer “Ved frokosten” 1883 (Skagens kunstmuseer)



Anna Ancher “Pigen i køkkenet” 1883/86 (Den Hirschprungske Samling)



Christian Krohg “Ane Gaihede skærer brød” 1879 (Bergen Kunstmuseum)



Michael Ancher “Stifi rører i gryden. Interiør med Lars 
Gaihede og hans kone Stifi ved ildstedet” 1875 (Privateje)



Michael Ancher “Selskab i den gule stue på 
Brøndums hotel” 1910 (Privateje)
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